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5.2 - Descricao da metodologia de avaliacão e

precificacão utilizada para a fixacão do preco rnInirno

I- Criação da Comissào Parlamentar de Inquérito

1.1- Introduçào

A partir de requerirnento assinado pelo Deputado Durval

Angelo, cumpridas as exigências regimentais, foi criada a

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120

(cento e vinte) dias, investigar o processo de ajuste e as

transformaçOes do Sisterna Financeiro Püblico Estadual, na

década de 90, corn destaque para a privatizacão do BEMGE.

As cornissOes parlarnentares de inquérito, de acordo corn

a Constituicao Federal e corn a Carta Estadual, são

atribuldos poderes de investigacao prôprios das autoridades

judiciárias. Destinarn-se essas cornissOes a

operacionalizacäo do controle externo da atividade da

adrninistracao püblica, do qual o Poder Legislativo é o

titular. Acompanhar a atividade administrativa é, portanto,

urn poder-dever atribuido aos representantes do povo:

exercê-lo nao é urna faculdade, rnas urna obrigacão que se

impöe ao Parlarnento.

A existência de indicios de irregularidades na

atividade administrativa determina a abertura do processo

investigatório, o qual, ao seu final, deverâ, se for 0

caso, discrirninar os fatos ilIcitos, apontar a sua possivel

autoria e delas dar conhecirnento as autoridades

cornpetentes, para as rnedidas cabiveis.

1.2 Composição

Foram designados rnernbros efetivos da CPI os Deputados

Ronaldo Canabrava, Mauro Lobo, Doutor Viana, Arlen
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Santiago, Dinis Pinheiro, Maria Tereza Lara e Sebastiäo

Costa, tendo como suplentes, respectivamente, Os Deputados

Geraldo Rezende, Amilcar Martins, Joäo Batista de Oliveira,

Cristiano Canêdo, Dalmo Ribeiro Silva, Rog(§rio Correia e

Bilac Pinto.

Constitulda a Comissão, o Deputado Ronaldo Canabrava

foi eleito seu Presidente, e o Deputado Mauro Lobo, Vice-

Presidente.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leäo foi designado relator,

posteriormente substituIdo pelo Deputado Doutor Viana.

1.3 Prazo de funcionamento

A CPI foi instalada no dia 3 de novembro de 1999,

tendo como prazo de funcionamento previsto o de 120 dias.

Por meio de requerimento da Deputada Maria Tereza

Lara, aprovado pela Comissäo, o prazo foi prorrogado por

mais 60 dias, encerrando-se em 23/06/00.

II - Desenvolvimento dos trabaihos

2.1 - Resumo dos depoimentos prestados a Comissào

1) Sr. Fernando Neiva - 02/12/99

0 Sr. Fernando Neiva, Presidente do Sindicato dos

Bancários de Belo Horizonte, informou que, desde a

implantacão do projeto neoliberal, o Governo Federal e o

Governo Estadual tentavam convencer a sociedade brasileira

da importância da privatizacäo para o Pals. Em 1991, as

pesquisas indicavam o apoio da sociedade a privatizacäo;

hoje, felizmente, revelam a sua descrenca.
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Hoje, a privatizacao no Pals está sendo questionada,

segundo a depoente. Ele recordou que aqui tivemos a

privatização do BEMGE, banco que era de extrema importância

para Minas Gerais, pelo papel social que tinha não so em

Minas Gerais, mas em todo a Pals, porque a funcäo do BEMGE

na época era a mesma da Caixa Econômica Federal e do Banco

do Brasil atualmente.

Para a depoente, esta CPI é muito importante, porque

vai mostrar a sociedade a que realmente aconteceu. Os

mineiros e os brasileiros näo podem aceitar, por exemplo,

que a Governo injete nos bancos estaduais R$

4.500.000.000,00 e as venda por R$ 683.000.000,00. No

BEMGE, foram injetados, antes da privatizacäo, R$

1.500.000.000,00 e ele foi vendido por R$ 583.000.000,00.

So no primeiro semestre, R$ 473.000.000,00. Por que a banco

agora apresentou lucro? Cabe a CPI fazer a levantamento,

questionar esses nümeros e buscar a verdadeira face da

entrega do nosso patrimônio. 0 Sindicato dos Bancários de

Bela Horizonte coloca-se a disposicAo para ajudar a CPI a

buscar a verdadeira história dessa privatizacào, concluiu a

depoente.

2) Sr. José Luiz Rocha - 27/2/00

0 Sr. José Luiz Rocha	 foi	 Diretor-Presidente do

BEMGE no periodo de 87 ao inlcio de 91.

Segundo a convidado, entre 1987 e 1991, várias crises

econômicas afetaram a sistema bancário culminando no

desaparecimento da poupança externa e dos investimentos. As

pressOes do financiamento ao setor püblico, em profunda

crise fiscal, e a deficit püblico obrigavam a economia a

praticar juros elevados para a rolagem da divida püblica. A

balxa atividade econômica, a prática de politica monetária

restritiva e juros reais elevados praticamente

inviabilizaram a sistema financeiro.



Diante dessa realidade, foi preciso adaptar-se a

crise, efetuando a indexacao geral da economia e reduzindo

a carteira de empréstimo corn rigorosa cautela na concessão

de crédito. A situacäo do banco era de crise profunda e de

demasiada fragilidade. Era necessário ter uma acäo objetiva

e planejada para tentar recuperar a instituicäo, segundo e

depoente.

Alguns problemas foram levantados e diagnosticou-se

total ausência de critério para o gerenciamento de recursos

humanos na admissào, na prornocäo e na transferência de

pessoal, falta de unidade de acào entre o Banco, a

Distribuidora, a Financeira e a Seguradora e dentro do

próprio banco, pois os gerentes de outros Estados tocavam o

banco corno se fossem seus próprios donos.

Para o Sr. José Luiz Rocha, os funcionários estavam

desmotivados e extremamente acornodados, tendo em vista os

sucessivos resultados negativos do banco e as constantes

mudancas de direçâo e de rumo na sua administracäo, que

desestabilizaram a cultura organizacional da instituicäo.

0 custo financeiro era elevado, pois a estrutura de

recursos era inadequada: a grande maioria dos recursos era

dinheiro comprado, CDB5; o custo administrativo também era

elevado. 0 baixo indice de capitalizacão gerava resultado

operacional negativo e agendas deficitárias,

principalmente fora do Estado.

A queda violenta de depósitos a vista por causa da

indexaçäo da economia, quando todos correm para outros

ativos, e principalmente pela falta de credibilidade,

aumentava ainda mais a situaçäo critica do banco, na

opiniäo do depoente.

A estrutura organizacional estava extremarnente pesada,

corn diversoS nlveis hierárqUiCOS e urn nürnero rnuito grande

de diretorias. Ao assurnir, o depoente tinha como objetivos

modernizar, recuperar e preservar o banco, fazendo toda a

gestäO possIvel para que não ocorresse intervencäO.
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Diante deste quadro, todos os esforcos foram

direcionados para a valorizacäo, profissionaiizacäo e

qualificacao de pessoal, oferecendo aos clientes produtos e

servicos adequados, corn ênfase no born atendirnento.

Garantiu-se ao acionista o retorno do investimento, em

termos de dividendos, em termos de prestacào de serviços.

Foi realizada uma profunda revisäo da estrutura

organizacional, reduzindo-se Os nIveis hierârquicos e o

quadro de pessoal e fazendo-se uma adequacão muito eficaz

nas agências fora do Estado.

Introduziu-se o planejamento estratégico, o marketing,

a adrninistracâo participativa, implementou-se a cuitura

de producao de resuitados corn reducão de custos, dando

ênfase a duas areas de exceiência: recursos humanos e

inforrnacao. A estratégia de curto prazo era:

sobrevivência, busca de resultados e meihoria da imagem

institucional.

Na area de informática e tecnologia de informacâo,

foi implantado um piano diretor com a criacäo de urn CPD

urn dos centros mais modernos do Pals, e em 1990, 100% (cern

por	 cento)	 das	 agências	 estavam automatizadas	 e

interiigadas.

Operacionaimente, preocupou-se com a impiementacäo da

poiitica de crédito, corn o controie da inadimpiência, corn o

programa de cobranca e renegociação das dlvidas. Reduziu-se

a concentracào de crédito nos setores sideriirgicos e

sucroalcooieiro, buscando-se novas aiternativas. Houve urna

agressiva tentativa na poiitica de captacão de recursos näo

remunerados, depósitos a vista, arrecadacão e todo tipo de

transferéncias entre pracas. Foram vendidas agências fora e

dentro do Estado, assim corno imóveis.

A capitaiizacäo do banco so seria conseguida corn

iucro ou corn o aumento de capital, e este seria obtido

sornente corn a meihoria da imagem do banco no mercado.

Investiu-se na politica de fixacào de teto para

despesas de custeio e investimento, pois cada agência tinha
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o seu orcamento e a sua definicào de custeio. Criou-se uma

area de produtos novos, corn o objetivo de captar novos

clientes e näo perder os existentes.

Foi criada urna Superintendência de Governo para

atender aos três poderes, aos municlpios, assim conic uma

piataforma para atender clientes especiais, tratando

pessoas diferentes de maneira diferente. Irnplantou-se o

rodizio de gerentes em todas as agéncias do banco, dando a

estes a oportunidade de conhecer a rotina de trabaiho de

todas elas (visao macro) . Foram fechadas 19 agências

deficitérias

Após,um ano, continuou o depoente, percebeu-se que o

banco caminhava num processo rentávei e modernizado, e a

prôxima estratégia adotada foi fazer o banco atuar conic

varejista, em Minas Gerais, e come atacadista, fora do

Estado.

Urn aspecto relevante em termos de resultado foi a

recuperacäo e o fortalecimento da imagem do banco junto a

opiniao püblica. Saiu das péginas policiais e passou a dar

lucros, obteve a credibilidade da sociedade e passou a ser

respeitado no mercado e pela cpiniào pübiica.

Segundo o Sr. José Luiz Rocha, no ano de 1988, o

patrimônio liquido do banco era de US$7.800.000, 00 (sete

miihöes e oitocentos mii dólares) passando para

US$67.000.000,00 (sessenta e sete miihOes de dóiares) no

primeiro sernestre de 1990. Este patrimônio poderia ser

major se não fosse a acentuada inadimpiência, que provoccu

a reducäo na poiltica de obtencäo de resuitados.

A inadimpléncia do banco foi provocada pelo cenário

macroeconômico desfavorávei, infiacäo galopante, fracasso

de	 diversos	 pianos	 econômicos,	 anistia	 dada	 aos

micrcempresários e pequenos empresärios no Brasil. No

aspecto administrative, havia jneficiência na estrutura de

cobrarica e controle, inexistência de dados e informaçöes

confiáveis, area juridica desestruturada, inexistência de

uma cuitura de cobranca.



As medidas adotadas para resolver a questào da

inadimplência foram: reformular os comités de crédito, a

superintendência juridica, provisionar operacôes corn

liquidez comprometida nos balancos, criar uma coordenacäo

centralizada de recuperacäo de créditos vencidos e uma

cultura de concessäo de crédito e de cobranca dentro do

banco.

Indagado a respeito da responsabilidade administrativa

nos fracassos do banco e no acompanhamento do destino dos

negócios, após a sua saIda, o Sr. José Luiz Rocha respondeu

que o principal executivo é o grande responsãvel pela

gestäo administrativa, pois cabe a ele produzir resultados

e escoiher os dirigentes para trabaihar no alcance dos

objetivos.

Se as escolhas se direcionarn a pessoas näo

habilitadas, haverá comprometimento dramãtico na execucao

dos negócios da instituicäo. Entretanto, o Sr José Luiz

Rocha informou näo saber quem o substituiu ou como isso

foi conduzido.

Respondendo a indagacão sobre garantias inadequadas

As concessöes de crédito, o depoente informou que elas

existiram, porém criararn-se normas a respeito da area de

crédito e estabeleceram-se condicOes para o seu

deferimento, pois onde se perde dinheiro é no erro de

operacäo de crédito. Se houver erro neste setor, 0 dinheiro

não volta.

0 setor rural deu urn prejuizo fantástico ao banco, por

causa da inadirnplência dos pagamentos dos créditos

concedidos, segundo o depoente. A respeito dos empréstimos

bancários, informou que algumas pessoas näo tinham condicäo

de liquidá-lo e usavam do expediente de conseguir urn

avalista para aprovar a operacäo. Isto acabava sacrificando

terceiros, causando-lhes situacoes cons trangedoras. Quando

se tomava conhecimento disso, segurava-se a liberacào do

empréstirno.
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Estabeleceram-se critérios para concessäo de crédito

na época de sua gestào, mas nern sempre foi possIvel fazer

isso corn operacöes veihas. As metas erarn de captacao de

recursos, e näo de empréstimos.

Indagado sobre a concentracäo de créditos nas rnãos de

10 pessoas jurIdicas ou fisicas responsáveis par mais de

50% da inadirnplência, a depoente respondeu que nenhurna das

aperacöes foi realizada na gestaa dele. Todas foram

herdadas e não se canseguiu receber nada.

Segundo a Sr. José Luiz Rocha, as causas do

desaparecimento das instituicOes financeiras do Estado de

Minas Gerais são: gestão inadequada, par pessoas que não

tinharn perfil para administrar urn banco nurn cenário

altamente complexo, a descontinuidade da permanência dos

administradores, que eram substituidos sempre que se

mudava a governa, a perda da identidade dos órgäas e a

desrnotivaçãa de pessoal.

Concluindo, a depoente reafirmou que a crise dos

bancos estaduais ocorreu tarnbém pelo elevado

comprometimento de suas operacöes de crédito corn as

governos estaduais, ern especial a partir do inIcio dos anos

80, bern corno devido aos problernas decorrentes de sua

responsabilidade de garantir a financiarnenta da divida

rnobiliâria estadual, sendo que essa situacãa do

endividamento rnobiliário, ou seja, esse descontrole, foi

causado pela descontrole da econornia e, principalmente,

pela falta de confiança e de rurno dos negócias bancários.

3) Sr. João Heraldo Lima e Sr. Luiz Antonio Athayde

Vasconcelos - 15/12/99

0 Sr. Jaäo Heraldo Lima, ex-Secretária de Estado da

Fazenda, iniciau sua explanacão corn a enurneracão de três

pantos importantes para a entendirnento da reestruturacäa do

sisterna financeira estadual na década de 90, a saber: a
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estreita ligacão corn a renegociacão da dIvida de Minas

Gerais, o custo do sisterna financeiro estadual e as opcöes

• serern estudadas naquela ocasiäo.

No tocante ao prirneiro ponto, o depoente salientou

• interdependência entre o acordo da dIvida e a

reestruturacão dos bancos estaduais, qualificando-os corno

faces indissociáveis da rnesrna rnoeda. 0 valor de R$ 1,9

bilhäo a ser pago pelo Estado na conta gráfica dependia

fundarnentairnente dos recursos a serern obtidos corn a

privatizaçao dos bancos, nao havendo possibilidade de 0

Estado honrar os 10% acordados a vista. Os recursos

lIquidos obtidos corn a venda do CREDIREAL e do BEMGE

sornararn R$ 650 milhOes e entraram diretarnente na cornposicäo

da conta gráfica. Segundo o depoente, outros fatores

cornprovarn a citada conexão entre os dois problernas: a) 0

valor de R$ 440 rnilhOes relativo ao FCVS- Fundo de

Cornpensacäo de Variacoes Salariais, bloqueado desde a

liquidacäo da MinasCaixa, estava indisponivel e a sua

rnonetizacào era importante naquele momento; b) a negociacào

corn a Uniäo da carteira irnobiliária do BEMGE e do CREDIREAL

que, segundo informacOes, estariarn sendo estudadas na atual

fase do acordo. Dessa forma, o Sr. Joào Heraldo acredita

que Minas Gerais soube utilizar corn inteligência urn

conjunto de ativos iliquidos corn a finalidade de se

conseguirem os recursos necessários para a renegociacào da

divida.

0 segundo ponto ressaltado refere-se ao custo do

prograrna. 0 valor tornado pelo Estado, relativo ao

sanearnento do sisterna financeiro, soma R$ 4,35 bilhöes,

desdobrados da seguinte forma: BEMGE, R$ 1,7 bilhäo;

CREDIREAL, R$ 805 rnilhöes; MINASCAIXA, R$ 1,4 bilhäo e

BDMG, R$ 445 rnilhOes. Embora possa causar urna surpresa

inicial, o prograrna rnineiro envolveu quatro instituicöes e

pode ser considerado na opiniào do depoente, vantajoso, se

cornparado as negociacOes corn as demais unidades da

federacäo. Como exemplo, o Sr. Joäo Heraldo citou o BANESPA
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R$ 44 bilhöes), o BANERJ ( R$ 6 bilhOes), o BANESTADO

R$ 3,8 bilhöes) e o BANEB ( R$ 1,3 bilhão), salientando

que todos Os casos sao acompanhados pelo Tesouro Nacional e

pelo Banco Central. Em seguida, tecendo consideraçöes sobre

• relacão custo-benefIcio para o Estado, o depoente chamou

• atencäo para fato de que o passivo inicial da MINASCAIXA

R$ 1,7 bilhäo) somado aos passivos previdenciários dos

dois bancos ( R$ 550 milhöes) representavam mais da metade

da obrigacao assurnida pelo Estado junto a Uniäo. Ambos erarn

passivos vencidos e o Tesouro näo tinha a menor condicäo de

honrá-los.

Quanto ao terceiro item, as alternativas para o

equacionarnento do problema, o Sr. Joäo Heraldo declarou que

nao havia nenhurna entidade disposta a financiar tais

passivos, salvo a Uniäo, dentro de determinadas condicöes.

Assim, erarn três as opcöes posslveis: a capitalizacão, a

liquidacão e o sanearnento seguido da privatizacào das

instituicOes. A prirneira alternativa era inviável, em

funcäo da total indisponibilidade de recursos orcarnentários

para a capitalizacâo dos bancos e do insucesso histórico do

Estado brasileiro no gerenciamento de instituiçOes

financeiras. Corn relacao a segunda alternativa, o depoente

afirrnou discordar do argumento de que teria sido rnais

vantajoso para o Estado a liquidacäo pura e simples do

BEMGE. Dessa forma, a liquidacäo do BEMGE, além da

perenizacäo das despesas de pessoal, a exernplo do ocorrido

corn a MINASCAIXA, causaria urn enorme irnpacto na econornia

rnineira, corn efeitos de dificil mensuracão corno a cadeia de

inadimplência que atingiria rnilhares de depositantes.

Adernais, a celebraçäo do acordo corn a Uniào perrnitiu urna

reducäo da multa devida pela MINASCAIXA junto ao redesconto

do Banco Central no valor de R$ 300 milhOes. Entäo, a

privatizacäo se rnostrava como a alternativa mais oportuna e

rnais correta do ponto de vista de custo-beneficio, dada a

dispensabilidade da existência de bancos comerciais

estaduais.
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Foi dada a palavra ao Sr. Luiz Antonio Athayde, ex-

Secretário Adjunto da Fazenda, que passou a apresentacäo

dos nürneros e da forma de ingresso dos recursos nos cofres

do Tesouro Estadual. Do valor total do empréstirno, R$ 4,35

bilhöes, foram desembolsados ate agora R$ 4,2 bilhöes,

faltando porérn R$ 150 rnilhöes destinados ao BDMG.

Discorrendo de forma resurnida sobre o fluxo de caixa dos

recursos envolvidos, o Sr. Luiz Antonio Athayde procurou

demonstrar os seguintes pontos:

a) os passivos do sistema financeiro mineiro, de

responsabilidade do Estado, que vinham desde 1960 e que nào

tinharn qualquer relacäo corn a situacäo dos ültirnos cinco

anos, representavarn R$ 2,6 bilhOes, compostos pelos débitos

previdenciários do BEMGE e do CREDIREAL, pela nâo-

integralizaçao do capital da Siderürgica Mendes Junior,

pelas dividas da MINASCAIXA junto a reserva rnonetária e a

Caixa Econôrnica Federal, pelas contingências fiscais do

BEMGE e pela inadirnplência do IAA financiada pelo BDMG;

b) o aporte efetivo do Governo Eduardo Azeredo no

sisterna financeiro foram as capitalizacOes de R$ 140

rnilhöes no CREDIREAL e de R$ 510 rnilhOes no BEMGE.

Portanto, pode-se concluir que houve urn ingresso liquido de

recursos, urna vez que o valor apurado na venda dos dois

bancos foi de aproxirnadarnente R$ 650 rnilhöes ( valor

liquido) utilizados pelo Governo para quitacão parcial da

divida rnobiliária.

Na conclusão de seu depoirnento, citou o contrato de

prestacao de servicos celebrado entre o Estado e o BEMGE,

assurnido pelo seu novo controlador, esciarecendo que ele

representa urn desembolso anual de R$ 6 rnilhOes, ern

cornparacäo corn os R$ 8 milhöes por rnês despendidos para a

rnanutencäo da estrutura do CREDIREAL, antigo custodeante da

divida mobiliária, ate a sua privatizacäo.

0 Deputado Adeirno Carneiro Leào	 solicitou

explicacöes detaihadas sobre o destino dos recursos para o

aprovisionarnento 	 das	 obrigacöes	 dos	 passivos
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previdenciários do BEMGE e do CREDIREAL. 0 Sr. Joäo Heraldo

respondeu que foram realizados acordos individuais corn

todos os beneficiârios, respeitados os direitos, o ativo e

o passivo. Esse trabaiho foi supervisionado pela Secretaria

de Previdência Complementar do MPAS - Ministério da

Previdência e Assistência Social - e pela Justica do

Trabaiho. Os recursos foram transferidos para a CREDIPREV e

para a FASBEMGE, respect ivamente, após exaustivos cálculos

atuariais e estäo aplicados em titulos federais. 0 depoente

ressaltou ainda a irnpossibilidade de esses bancos terern

competitividade nurn mercado autofágico e selvagem, em

decorrência dos altos custos de pessoal representados pelas

foihas dos ativos e dos inativos.

Respondendo a indagacäo sobre o valor de venda do

CREDIREAL, o Sr. JHL disse que a fixacào do preco minimo do

CREDIREAL , talvez pelo fato de ser a primeira privatizacäo

bancária do pais, foi feita equivocadamente em R$ 130

milhOes, valor bern superior ao do patrimônio liquido

ajustado de R$ 86 milhOes. Como conseqtiência, o banco foi

vendido pelo preco minimo. No caso do BEMGE, optou-se por

urna posicäo mais conservadora, corn urn preco mInimo menos

agressivo, a fim de estimular a competicäo entre os

interessados. Dessa forma, o preco minimo foi fixado em R$

283 milhOes contra urn patrimônio lIquido de R$ 254 milhOes,

baseado em critérios técnicos. Entâo, o preco de venda de

R$ 587 milhOes superou amplamente o preco minimo, o que

permite considerar a privatizacão do BEMGE como a meihor

venda de instituicäo estadual.

Analisando a causa do fracasso das instituicOes

financeiras püblicas, que, ao longo da história, jamais

pagaram dividendos ao Tesouro, o Sr. Joäo Heraldo apontou

como causas principais a descontinuidade administrativa, as

arnarras burocrâticas e legais e a falta de clareza dos

objetivos e dos instrurnentos, que são caracteristicas do

setor püblico incompatIveis corn a atividade capitalista

finance ira.
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Questionado pelo Deputado Rogério Correia sobre 0

montante recebido pelo acionista rninoritário, Sr. Geraldo

Lernos, o Sr. João Heraldo declarou näo saber o valor exato,

mas disse que este recebeu o mesmo valor por acäo que o

Estado, urna vez que a venda foi realizada em bloco.

4) Sr. Carlos Eduardo Carvaiho- 2/3/00

0 Dr. Carlos Eduardo Carvalho, professor da PUC-SP

e economista da FUNDAP, charnou a atencäo inicialmente para

a tentativa sisternática de simplificacäo e de

desqualificacào do debate püblico acerca dos bancos

estaduais devido a interesses de setores politicos,

intelectuais e culturais ligados a banca privada.

Reconhecendo a existéncia de problemas passados, o depoente

considera que a questäo dos bancos estaduais está inserida

na estrutura institucional do Estado brasileiro,

principalmente nas relacöes federativas, no controle

dernocrático da administracäo püblica e na deficiência do

crédito bancário voltado para o setor produtivo.

Em seguida, o depoente abordou o problema do

financiamento	 das	 atividades	 produtivas	 e	 o	 do

financiamento das polIticas püblicas. Segundo ele,

observa-se que o Brasil apresenta urn grave paradoxo em sua

polItica creditjcia, na qual o recorde mundial de

lucratividade bancária convive corno uma grande atrofia da

atividade bancária, entendida como aquela ligada a

interrnediacao financeira. Assim, o setor bancário é

hipertrofiado na sua lucratividade e hipoatrofiado no

volume de créditos concedidos para a producao,

particularmente para as pequenas e médias empresas. Mesmo

as grandes empresas nacionais enfrentam uma enorme

dificuldade de competitividade externa, causada, entre

outros fatores, por urn diferencial negativo das taxas de

juros em funcäo dos elevados "spreads" cobrados pelos
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bancos, fato reconhecido pelo próprio Banco Central. 0

volume de crédito bancário no Brasil está atualmente em 30%

do PIB contra 90% do PIE em qualquer pals europeu e 100% do

PIB nos Estados Unidos. 0 problema da oferta de crédito no

Brasil, ainda nao resolvido, torna a crédito concedido por

instituicoes	 financeiras püblicas essencial para a

desenvolvimento econômico do pals.	 Dessa forma,	 a

eliminacäo dos bancos estaduais agravou esse quadra.

Um segundo conjunto de problemas diz respeito ao

papel do Estado. A extincäo dos bancos püblicos e

considerada pelos liberais como urn imperativo para a

modernizacào do pals. Segundo o depoente, nos palses

desenvolvidos a Estado continua apropriando-se de urna

parcela importante da renda e, nos ültimos vinte anos, näo

houve nenhuma reducäo importante na despesa püblica. Coma

exemplo, citou a caso alemão, no qual todos as Estados têm

seus bancos, e a Japäo, onde a autoridade monetâria tern urn

grande poder de interferência no sistema privado, tornando-

o quase paraestatal. Em resumo, na opiniào do Dr. Carlos

Eduardo, a essencial é definir se a Estado brasileiro deve

manter, aprimorar e desenvolver urn conjunto de instituicOes

financeiras que operem as linhas de crédito necessárias ao

desenvolvimento econômico-social, au näo. A experiência

internacional recomenda a existência de instituicOes

financeiras püblicas que complementem a crédito privado,

quando nâo adequado. 0 depoente aponta uma contradiçäo na

importância atribuida pela União ao BNDES em contraste corn

o argumento utilizado para justificar a liquidacao dos

bancos püblicos, qual seja, a da desnecessidade das

instituicöes estaduais.

0 papel do Estado está intimamente ligado aa

controle democrático da atuacäa das instituicöes

financeiras püblicas, nas quais as desmandos e a corrupcäo

são apontados coma problemas intrinsecas a sua existência.

Dessa forma, a questão central	 para as sociedades

democráticas contemporâneaS diz respeito ao controle da
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acão estatal, aprimorando a sua ação e respeitando a sua

institucionalidade juridica.

0 terceiro aspecto importante envolvido na questão

dos bancos estaduais, apontado pelo depoente, refere-se ao

modelo brasileiro de federalismo, no qual o grande eixo

explicativo da ofensiva do Governo Federal contra os bancos

estaduais reflete a reconcentração de poder na União a

partir da Constituicão de 1988. Relegando-se a segundo

piano as vantagens do federalismo centripeto e do

centrIfugo, a questão dos bancos estaduais deve ser

analisada dentro de urn contexto de recuperacão de controle

pelo Poder Central

Reconhecendo como licito o argumento de que urn banco

comercial estadual talvez não seja o melhor instrumento de

acão financeira de urn governo de Estado, o Sr. Carlos

Eduardo acredita que os Estados precisam de instrumentos

financeiros ativos para fazerem politicas de promocão do

desenvolvirnento econômico e social e para atuarem na

redução das desigualdades regionais crescentes dentro de

suas próprias fronteiras.

Segundo ele, os tópicos cornentados, ainda que de forma

genérica, são necessários para que se entenda a razAo de

não se reduzir a questão dos bancos estaduais a visão de

que estes são eternas fontes de corrupcão, corn baixa

produtividade operacional e corn influências politicas na

concessão de empréstirnos. São trés os argumentos

utilizados por parte do Governo Federal para a extincão

dos bancos estaduais: obtencao de maior disciplina fiscal;

reducão de custos e busca de maior eficiência do sistema

financeiro e, finalmente, uma rnelhor alocacão dos créditos

por critérios de ordern técnica.

Comentando o primeiro ponto, o depoente questionou se

o fim dos bancos estaduais redundou em uma meihoria da

disciplina fiscal. Observou-se urn agravarnento de outros

problemas de indisciplina fiscal, a exemplo da guerra

fiscal entre as unidades federativas. Em sua opinião, ha
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fortes evidências de que os instrumentos utilizados na

guerra fiscal, os diferimentos de receita e os incentivos

fiscais, substituiram os bancbs estaduais como instrurnento

de fomento. Assim, o agravamento da guerra fiscal em

paralelo corn o desaparecimento dos bancos mostra que os

Estados perseguem o objetivo de financiar setores

econômicos que ihes parecam importantes.

Quanto ao segundo ponto, o depoente declarou nunca

ter visto uma demonstracao confiâvel de que os custos de urn

banco estadual, para o seu controlador, fossern maiores que

os valores atualmente pagos pelos Estados aos bancos

privados pela prestacäo dos serviços de pagamento dos

servidores e dos fornecedores e de recolhirnento de

impostos. Tal afericão é de grande importância para se

compreender e avaliar se a privatizacäo trouxe reduçäo de

custos e maior eficiência.

o terceiro argumento apresentado tainbérn näo se

confirrnou, inforrnou o depoente, uma vez a concessäo de

crédito baseado em critérios técnicos, e näo em critérios

de favoritismo politico, traduziu-se na prática no virtual

desaparecimento do crédito bancário no Brasil,

inviabilizando principalrnente a iniciativa dos pequenos

ernpresários. Dessa forma, sob a ótica dos objetivos a serem

atingidos pelo Governo Federal, os resultados alcançados

näo dernonstram ainda o acerto da politica de extincäo dos

bancos estaduais.

Feitas essas consideracOes sobre o quadro econômico

e sobre as questOes de ordem federativa que envolvem o

problema, o depoente passou a analisar o quadro histórico

dos bancos estaduais. Segundo ele, a diversificacäo das

instituicöes analisadas e a inexistência de problemas

comuns a todos torna necessária urna análise particular de

cada caso.

0 BANESPA, o maior de todos os bancos estaduais,

foi levado a ruina pela sua elevada concentracäo de

créditos ( 70% a 80%) em empresas püblicas do Estado de São
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Paulo e no próprio Tesouro paulista, que se tornaram

inadimplentes.

As causas cornuns das dificuldades enfrentadas pelos

bancos são oriundas exatamente das crises que atingirarn

toda a econornia brasileira na década de 80. Assim, grande

parte do onus das crises cambial e fiscal foi absorvida

pelo sisterna financeiro püblico. Se compararmos o ocorrido

corn o Chile ( variacão negativa do PIB de 15% em 1981) e

corn o Mexico, verificaremos que a existência de urn sistema

financeiro püblico evitou urn colapso ainda rnaior, dos

créditos habitacionais, em que a Caixa Econôrnica Federal

absorveu grande parte do rombo causado pela inadirnplência

dos rnutuários. Todos os bancos estaduais tern carteiras de

crédito irnobiliário impagáveis.

Os efeitos da crise atingirarn violentamente o

sistema financeiro püblico, usado corno amortecedor,

conforrne determina a teoria keynesiana, na qual o Estado

deve atuar contraciclicarnente para atenuar os efeitos das

crises econôrnicas. Esse grave problema, não resultante de

desmandos e corrupcäo, está na origern da crise dos bancos

estaduais. Desmandos, ineficiências e operacöes tambérn

contribuirarn, rnas não podem ser apontados corno uma causa

ünica e inerente a toda instituicão pelo simples fato de

esta ser controlada pelo Estado.

Por fim, a terceira fonte das dificuldades

enfrentadas, e talvez a mais deterrninante, foi a queda da

inflacão. A grande rnudanca rnacroeconômica ocorrida na

econornia brasileira nos anos 90 provocou efeitos comuns aos

bancos püblicos e privados, sendo que, no illtirno caso, o

custo foi absorvido pelo Tesouro Nacional por meio do

PROER. E preciso salientar que os problernas da queda da

inflacão foram agravados pelo tipo de polItica econômica e

pelo tipo de estratégia de estabilizacão adotados a partir

de 1994. Dessa forma, a politica rnonetária restritiva, corn

a prãtica de juros internos elevados e o estIrnulo as

irnportacOes por rneio da politica cambial, proporcionaram urn
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choque de precos e a sua estabilizaçäo. A crise mexicana,

no final de 1994, obrigou a prática de uma politica

recessiva que gerou de uma grande onda de inadimplência e

atingiu diretamente os bancos estaduais.

Para o depoente, a afirmacäo de que urn banco

estadual é intrinsecamente malévolo e incontrolável é

falsa. Como uma entidade püblica, ele está sujeito a urna

série de pressöes, burocracias e disputas, mas é possivel

construirmos uma estrutura institucional e legal capaz de

dar amparo e transparência a urn sistema de fiscalizacäo e

responsabilizacão mais eficiente.

Em resposta a indagacao feita pelo Deputado Adelmo

Carneiro Leão, o Sr. Carlos Eduardo mencionou a dificuldade

para se fazer baixarem os "spreads" cobrados pelos bancos

brasileiros, salientando que urn docurnento do Banco Central

demonstra a perfeita correlacão entre a taxa de juros

básica fixada pelo Banco Central e as taxas de juros de

cheque especial. Tal procedirnento contraria o principio da

concorrência e caracteriza urn oligopólio. Em sua opiniäo, o

mecanismo mais eficiente para a redu(;äo dos "spreads" seria

a regulacäo do mercado por intermédio do Banco do Brasil e

da Caixa Econômica Federal.

5) Sr. Paulo Roberto de Paula - 15/3/00

0 Sr. Paulo Roberto de Paula, atual presidente da

MGI- Minas Gerais ParticipacOes SA, apresentou inicialmente

a MGI como a entidade pertencente ao Estado incumbida da

administracäo dos créditos em liqUidacäo originârios do

BEMGE e do CREDIREAL. Näo participou diretamente do
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processo de privatizacao, corn excecão da gestão de tais

créditos, estimados em 12 mil contratos relativos ao

CREDIREAL e 18 mil contratos oriundos do BEMGE, que tern urn

valor de face de R$ 410 mil, absolutamente inconsistente.

A diferenca básica entre eles é que a MGI

adquiriu por R$ 1.000,00 os créditos do CREDIREAL, que

passaram a integrar o seu ativo, ao passo que os créditos

do EEMGE são apenas administrados pela MGI, em conformidade

corn o contrato de cessão firmado e corn a assembléia de

acionistas realizada em 29/6/98. Descontadas as despesas

corn a sua cobranca e a taxa de adrninistracão devida a MGI,

o produto e repassado para o BDMG, que o distribui para 22

mil acionistas na proporcão da sua participacão societária

na AGE de 29/6/98. Cabe salientar que, apesar de o Estado

ter sido o ünico acionista a aportar capital para 0

saneamento da instituicao, a participacão dos minoritários

no produto da recuperacão de tais créditos leva em

consideracão a posicão acionária de 29/6/98, e nao aquela

resultante da injecão de recursos pelo Estado. Isso faz uma

diferenca considerável em termos percentuais, urna vez que o

não-exercicio do direito de subscricao pelos minoritários

dirninuiu a sua participacão relativa na composicão do

capital social.

De uma maneira geral, percebe-se que os bancos

usavam o artificio de contabilizar receitas de operaçöes

sabidarnente problemáticas de forma a manipular a publicacão

de demonstrativos financeiros tecnicamente fracos.

Além da flagrante deficiência técnica na concessão

dos referidos empréstimos, alguns corn 20 anos de tramitacão

no Judiciário, a MGI, empresa "holding" encarregada de

gerir participacOes societârias do Estado, não tern

estrutura para a cobranca de 30.000 processos. Assirn, por

não ser uma instituicao financeira, a MGI enfrenta uma

série de dificuldades que comprometern o indice de

recuperacão dos créditos. Exemplificando a situação, a MGI

conseguiu receber, em urn ano e meio de trabalho,
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relativarnente ao BEMGE, a quantia de R$ 3,7 milhöes, dos

quais R$ 1,1 milhão representou custo de cobranca. Na

opiniao do Sr. Paulo Roberto, houve urn grave erro de

avaliacäo na tomada de decisào que transferiu tais créditos

para a MGI.

Retornando ao assunto da participacäo dos

acionistas minoritários, o Sr. Paulo Roberto questionou os

critérios utilizados na fixacão do preco de subscricäo das

acOes adquiridas somente pelo Estado no aumento de capital,

considerando-os no mInimo discutiveis. 0 valor fixado, R$

8,386304348 por lote de mil acOes, resultou em uma

apropriacäo de urn nümero de acOes que reflete de forma

inadequada o total de recursos injetados pelo Estado.

Assim, de urn total de R$ 861 milhöes, R$ 514 milhOes foram

destinados ao aumento de capital e os R$ 346 milhOes

restantes foram destinados a formacão de reserva de

capital corn a finalidade de cobertura da conta N4V-

Aposentadoria Móvel Vitalicia, fundo de previdência sem

cobertura atuarial. 0 ágio obtido na alienacão das acöes,

ou seja, R$ 3,41 por lote de mil acöes contra urn preco

minimo de R$ 1,75 por lote de mil acöes, tido como exitoso

pelos técnicos, evidenciou uma situacào desconfortâvel

vivida pelo Estado, qual seja, a integralizacäo por urn

preco bastante superior ao de venda dentro de urn periodo de

três meses.

0 depoente salientou o risco envolvido na decisäo

de conceder aos acionistas minoritários os direitos na

participacäo dos valores cobrados relativos aos créditos em

liqtiidacäo do BEMGE. 0 mau gerenciamento dos créditos, a

inobservância da boa técnica bancária na sua concessäo, a

morosidade da Justica e os artificios utilizados pelos

grandes devedores para a postergacão dos processos impöem

lentas e custosas negociacöes e a transigência quanto aos

valores, condiçäo imperativa para a sua recuperacão, ainda

que parcial. Em caso da discordância futura dos

minoritários quanto a transigência, dado que são igualmente
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credores, o Estado teria de bancar os créditos devidos aos

demais acionistas, considerados os seus valores de face.

Tal sjtuacão já foi notificada a Procuradoria-Geral e a

Audi toria-Geral, demonstrando a preocupacào da MGI quanto

ao real valor dos créditos. Questionado pelo Deputado

Adelmo Carneiro Leäo sobre a possibilidade jurIdica de se

regularizar essa situacao, o Sr. Paulo Roberto declarou que

o assunto merece urn estudo mais aprofundado, porém, em sua

avaliacäo, será necessário o consenso entre as 22 mu

partes envolvidas.

6) Sr. José Afonso Bicaiho Beltrào da Silva - 29/3/00

0 Sr. José Afonso exerceu a presidência do BEMGE e

do CREDIREAL a partir de janeiro de 1995, ficando ate

agosto de 1997, no caso do Banco de Crédito Real, e ate

setembro de 1998, no caso do BEMGE.

Inicialmente, o depoente discorreu sobre o cenário

macroeconômico e sobre as transforrnacöes vividas pelo

sisterna financeiro no perIodo de 1994 a 1998. 0 sisterna

financeiro tinha se adaptado a urn processo

hiperinflacionário que so näo desarticulou cornpletarnente o

sistema produtivo brasileiro por causa da tecnologia da

indexacäo. Os elevados ganhos proporcionados pela inflacão

mascaravarn a ineficiência e os altos custos administrativos

dos bancos, tornando-os autênticos " bancos de floating".

Corn o advento do Plano Real, a receita inflacionária,

estirnada em US$ 100 bilhöes anuais, desapareceu, fato que

atingiu violentamente os bancos püblicos, responsáveis por

60% dessa receita. Nesse contexto, os bancos näo poupavarn

esforcos para captar recursos, 	 ainda que o custo

operacional sobre ativos fosse equivalente ao dobro do

verificado no sistema financeiro mundial.	 As medidas

cornpensatOrias tornadas consistirarn na cobranca de tarifas,
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aurnentadas em mais de 100% no perIodo, e no crescirnento da

concessäo de créditos, que saltararn de R$ 190 bilhöes em

1994 para R$ 260 bilhöes em 1997.

Por outro lado, as medidas tornadas pelo Governo

Federal para evitar urna inflacão de dernanda demandavam

taxas de juros elevadas e implicararn urn conseqUente

crescimento da inadimplência. Observou-se, entäo, que a

taxa media do cheque especial, desde o Piano Real ate hoje,

situa-se na faixa de 10% ao mês. No sisterna financeiro, a

provisao dos bancos para créditos de liquidacäo duvidosa

que, no final de 1994, era de R$ 24 bilhöes, saltou para R$

400 bilhöes. Foram liqtiidados três bancos importantes, o

Nacional, o Econôrnico e o Barnerindus, e o Banco do Brasil

necessitou de uma capitalizacão de R$ 8 bilhOes em 1996.

o depoente acrescentou que a CREDIREAL, que entrou

em regime especial em 1987, já estava em processo de

reestruturacäo desde 1993. Portanto, já apresentava

dificuldades durante o regime de inflacäo elevada em funcão

de sua escala. Era urn banco relativamente pequeno para as

que tinha, a exemplo da NV- Aposentadoria Môvel Vitalicia,

instituto para o qual as beneficiários nao faziam qualquer

provisäo ou participacão. No periodo de 1993 a 1995,

iniciou-se urn prograrna de ajuste que reduziu suas agências

de 149 para 86, e seus funcionários de 6.400 para 2.800. A

partir da aprovacäo do processo de privatizacäo, todo o

esforco despendido pela diretoria foi no sentido de

compietar a rnodernizacäo do banco, valorizando a sua

transferência para a setor privado.

o BEMGE tinha se expandido corn a liqtiidacäo da

MinasCaixa, abrindo rnais de 200 agências pioneiras que, corn

a queda da inflacäo, apresentaram custos muito elevados em

comparacäo corn as receitas projetadas. Como exemplo,

enquanto as bancos privados tinharn urn custo de US$ 8.500,00

por empregado, a do BEMGE era de US$ 15.000,00, ou seja, o

dobro. A primeira preocupacäo da nova direcaa foi implantar

urn prograrna de curto prazo para permitir urn aumento räpido
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das receitas, especialmente a de servicos, para reduzir o

custo nas agências e para recuperar créditos concedidos.

Finalmente, a depoente fez consideracöes sobre a

tendéncia do sistema financeiro brasileiro e sobre as

perspectivas para as bancos estaduais. Segundo ele, na

medida em que a Governo Federal adota uma polItica de

abertura de mercado para incentivar a concorrência no setor

bancário, a busca de ganhos de escala torna-se fundamental

para a sua sobrevivência. Considerando-se que ha espaco

para cinco bancos de porte nacional, é possivel prever que

as fusöes e aquisicöes continuern a acontecer. Ha espaco

para bancos de médio porte especializados em mercado

regional ou setorial, altamente especializados e ágeis. Corn

relacao aos bancos de atacado, a participacAo internacional

torna-se importante em funcâo da necessidade de captacäo de

grandes volumes, da forte atuacäo no mercado de cârnbio e

da crescente sofisticacäo técnica das operacOes. Assim, o

depoente ye muitas restricoes para a atuacão de bancos

estaduais pois, se por urn lado, deve operar nos lirnites do

Estado, por outro lado, a necessidade de ganhos de escala a

ernpurra para urna atuacäo nacional.

Questionado pela Deputada Maria Tereza Lara sabre a

camprometirnento dos bancos mineiros corn o Governo estadual

e sobre a seu envolvirnento no financiarnento da dIvida

mobiliária, a Sr. José Afonso citou apenas a caso da

Siderürgica Mendes Junior, no qual a dlvida junta ao BEMGE,

no valor de R$ 250 rnilhöes, é resultante da não-

capitalizacäo pelo Estado de sua participacao no capital

social daquela empresa. Corn relacäo ao financiamento da

divida, näa houve nenhuma repercussäo nos bancos, já que a

distribuidora DIMINAS era quern rolava efetivamente a

divida, e as bancos erarn apenas as custodeantes, ou seja, a

CREDIREAL, ate 1997, e depois a BEMGE.

Questionado pelo Deputado Rogério Correia sobre a

discrepância entre a preco de subscricâo das novas acOes

ernitidas na capitalizacão do BEMGE ( R$ 8,38 por lote de



26

mil acöes ), a preco mlnimo fixado pela assessoria externa

(R$ 1,75 por lote de mil acoes) e o preco de venda ( R$

3,24 pot lote de mil acoes), a depoente afirmou que a

passivo referente a ANV- Aposentadoria Móvei Vitalicia foi

assumido inteiramente pelo Estado, par se tratar de urn

instituto criado ao longo do tempo pelo próprio Estado, em

conformidade corn a iegisiação aprovada pela Assernbiéia.

Confirmou tainbém que a Estado permitiu, nos editais de

abertura e de ieiläo, que as acionistas minoritários

vendessem as suas acöes em conjunto corn a Estado,

beneficiando-os corn a valorizacäo trazida pela venda em

bloco.

7) Sr. Ronaldo Laniounier Locatelli e Sr. Márcio Favilla

Lucca de Paula - 10/5/00

0 Sr. Ronaldo Locatelli exerceu a cargo de diretor

financeiro do BEMGE do inicia de 1995 ate a sua

privatizacao em seternbro de 1998, e taimbém a de diretor do

CREDIREAL, no perlodo de janeiro de 1995 ate agosto de

1997, data da sua privatizacão.

As grandes transformacOes ocorridas no cenário

econômico brasileiro, em 1995 e 1996, estäo relacionadas

corn a mudanca do ritmo inflacionärio no pals, na opiniäo de

depoente. Retrocedendo urn pouco no tempo, iernbrou a

escalada infiacionária no Brasil entre 1980 e 1994,

conhecida coma super infiacäo. Os Indices eram de 100% ao

ano em 1980, de 400% ao ano em 1985 e de 1700% ao ano em

1993, a que estlmuiou a adocao de sucessivos pianos de

estabiiizacäo, coma a Piano Cruzado, a Piano Bresser, a

Piano Verão e as Pianos Collar I e Collar II. Para a

depoente, a entendimento desse cenário 6 importante para a
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compreensào da opuiência e do decllnio dos bancos

estaduais. A infiaco elevada prejudicou drasticamente a

economia do pals, causando uma distorcäo importante na

intermediacao financeira, uma vez que o Poder Pübllco

tornou-se o ünico tornador de recursos em funcäo da sua

capacidade de emitir tItulos. Como na situacào descrita näo

havia demanda por crédito privado, os bancos captavam

recursos e emprestavam para o Governo, aplicando-os em

titulos, corn urn giro da carteira extremamente rápido, dois

ou três meses. Considerando que o Banco Central e o Tesouro

recompravam tais titulos diariamente, os riscos de faita de

iiquidez eram minimizados. Em outras paiavras, o sisterna

funcionava corn base no lucro infiacionário, estirnado, em

1993, em cerca de R$ 13 biihöes de reals, quantia

equivalente a 2% do PIB.

Transportando tal cenário para o BEMGE, responsável

por 1% dos ativos, o lucro oriundo da ciranda financeira

era de aproximadamente R$ 120 miihOes em 1993. Como, em sua

fase áurea, o BEMGE dava urn lucro de R$ 50 rniihOes por

ano, a estabilizacäo da economia trouxe urn potencial

prejulzo de R$ 70 miihOes por ano, afirmou o depoente.

De maneira geral, os bancos se acostumaram com

lucros elevados e fáceis e se descuidaram dos custos,

apresentando urna reiacäo custo operacional sobre ativos

absurdamente aita em comparacäo corn os niveis

internacionais. Ademais, os bancos pübiicos, especlalmente

os estaduais, a excecäo do BANESPA, näo tinham escala, ou

seja, nao cornercializavam uma gama de produtos e servicos

suficientes para ratear seus custos. Com o advento do Plano

Real, em 1994, 05 bancos se voitaram para uma quase
obstinada busca de ganhos de escala e de produtividade,

sendo que os lucros passaram a ser obtidos por melo da

venda de servicos, de pianos de sailde, de cartOes de

crédito, de pianos de previdência privada e outros produtos

näo financeiros. Nesse contexto, continuou o depoente, eram

indispensáveis a tecnoiogia avancada, a reducào das



28

despesas e o aurnento das receitas, condicOes dificeis de

serem alcancadas pelos bancos estaduais a curto prazo. 0

Sr. Ronaldo Locatelli declarou que foi realizado urn grande

esforco para se obter urna reducäo de pessoal sem maiores

traumas, época em que o BEMGE reduziu seu quadro de 11 mu

para 6 mil colaboradores.

0 carninho encontrado pelos bancos mais frágeis foi

o de expandir os créditos, operacOes sem qualquer conotacào

polltica e absolutarnente necessárias para a sobrevivência

dos bancos, via alavancagein de ativos.

Nessa conjuntura adversa, o Sr. Ronaldo Locatelli

assurniu a diretoria financeira do BEMGE corn o objetivo de

reestruturá-lo e de privatizar o CREDIREAL, instituicäo que

dava sucessivos prejulzos, mesrno corn o lucro inflacionário.

Tinha urn instituto charnado I L\MV- Aposentadoria Móvel

Vitalicia, corn urn custo anual de R$ 30 milhOes, sern receber

qualquer contribuicäo dos 2.200 beneficiados. 0

encolhimento do CREDIREAL e a liqtiidacäo da MinasCaixa

proporcionaram ao BENGE uma expansào de suas atividades,

cabendo salientar que cresceu em tamanho, e näo em escala.

Assim, investiu bastante em agências pioneiras, que näo

geram recursos para a remuneracão dos custos fixos.

Sobre o CREDIREAL, o depoente declarou que nao

havia outra alternativa senão a privatizacao da

instituicäo, pois esta não tinha escala e sua carteira

apresentava operacOes de baixa liquidez e corn descasarnento

de taxas. 0 custo total para o Estado na capitalizacäo do

banco foi de R$ 805 milhöes, proporcionalrnente rnais elevado

em comparacäo corn o R$ 1,7 bilhäo injetado no BEMGE

A estratégia da expansäo dos créditos resultou no

crescirnento da carteira do BEMGE de R$ 280 rnilhöes- para R$

850 milhOes no ano de 1994. Em urn ambiente de econornia

estável, as pessoas e ernpresas se sentirarn estirnuladas a

tornar crédito e foram surpreendidas pela crise do Mexico,

em dezeinbro de 1994, continuou o depoente. 0 Governo

Federal, sem controle da polItica fiscal, foi obrigado a
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praticar uma poiltica rnonetária austera, corn juros altos e

restriçOes ao crédito. Como conseqUência, houve desernprego

e falências generalizados, e o Brasil apresentou rnoderadas

taxas de crescirnento por quatro anos e altlssirnas taxas de

juros, agravadas pela ausência de inflacäo.

0 depoente declarou que a diretoria, ao assumir,

decidiu-se por uma politica rigorosa na concessäo de

crédito e por urn incentivo ainda rnaior para os cornitês de

crédito. Contratada urna consultoria especializada, o

diagnóstico apontou altos custos operacionais, falta de

escala e patrirnônio liquido insuficiente para urna

alavancagern dos ativos segundo os padröes definidos pelo

Acordo da Basiléia. A solucäo apontava para urn rigoroso

corte de despesas, conforme jé mencionado, e para urna

estratégia cornercial voltada para a elevacào das receitas

de serviços, que passaram de R$ 6,7 rnilhOes para R$ 11

milhöes.

Tecendo consideracoes sobre os lucros auferidos

pelos novos controladores, o depoente declarou que os

bancos privatizados tinham grandes provisOes para créditos

em liqUidacào transformados em créditos fiscais, uma vez

que davarn prejuizos contébeis. Os novos controladores

capitalizararn irnediatarnente os ex-estatais corn a finalidade

de aproveitar os créditos fiscais, transferindo operacOes

lucrativas para esses bancos. No caso do Banco Itaü, a

injecäo de recursos somou R$ 4 bilhöes, investirnento quatro

vezes superior ao rnontante pago no leilào de privatizacäo.

Foi dada a palavra ao Sr. Mârcio Favilla,

funcionário do BDMG que integrou a equipe da Secretaria da

Fazenda encarregada da reestruturacäo do sistema financeiro

estadual. A ausência de experiências anteriores na

privatizacäo de instituicöes bancárias no Brasil e as

diferencas entre as atividades bancária e industrial

levararn a equipe a discutir longarnente corn o BNDES, corn

consultorias especializadas e corn os bancos privados o

rnodelo ideal para a privatizaçào dos bancos estaduais
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mineiros. Concluiu-se pela necessidade de contratacäo de urn

assessor externo, que teria a incumbência de subcontratar

uma auditoria jurIdica no banco, de avaliar o custo da

aposentadoria rnóvel vitalicia e de avaliar a carteira de

crédito dos bancos.

0 depoente achou importante salientar a ligacao

entre o processo de privatizacao dos bancos e a

renegociacäo da divida do Estado corn a Uniäo. Dificuldades

operacionais impedirarn o enquadramento dos bancos estaduais

no PROER, o que originou a estruturacäo do PROES- Prograrna

Especial de Sanearnento do Sistema Financeiro Püblico. Pode-

Se, entâo, citar duas inovacöes introduzidas na

privatizacäo de entidades financeiras: o edital de abertura

do processo, a partir do qual é implementado o ajuste da

estrutura financeira dos bancos, como a constituicäo do

fundo da aposentadoria rnôvel vitalicia, a capitalizacäo do

banco, a retirada dos ativos sobre cujos valores poderia

haver düvidas e a retirada da carteira de créditos em

liquidacào; e a introducäo de leiläo corn utilizacao

simultânea do sisterna de viva voz e do sisterna por envelope

fechado. Essa estratégia revelou-se acertada no caso do

BEMGE, no qual houve 22 rodadas de propostas no sisterna de

viva voz entre o Bradesco e o Itaü.

No tocante a liqtiidacão da MinasCaixa, o Sr. Márcio

declarou que a liquidacäo extrajudicial ocorrida em 1991

deveu-se basicarnente a uma estrutura de custos extrernarnente

elevada, corn 96% das suas aplicacöes alocadas em créditos

irnobiliários de longo prazo, e a urna captacão de curto

prazo em caderneta de poupanca, evidenciando urn

desequilibrio entre a captacäo e a aplicacäo. No processo

de renegociacäo da divida, o Estado pôde refinanciar as

dIvidas da MinasCaixa junto ao Banco Central e a Caixa

Econômica Federal depuradas de todos os custos não

financeiros, o que as reduziu em aproximadamente R$ 300

milhOes.
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Corn relacào ao BDMG, o banco tinha em sua carteira

de ativos operacOes realizadas corn o sistema SIDERBRAS e

corn usinas acucareiras amparadas por fianca do Instituto do

Acücar e do Alcool. Como essas operacOes näo foram
honradas, o BDMG honrou seus cornprornissos junto a fonte dos

recursos, recebendo posteriormente titulos federais corn

grandes perdas. No decorrer da negociacào, conseguiu-se que

tais tItulos fossern recornprados pelo Governo Federal, corn a

consequente capitalizacao do BDMG.

Questionado pelo Deputado Ronaldo Canabrava sobre a

forma de capitalizacào do BEMGE corn relacäo aos acionistas

rninoritários, o Sr. Ronaldo Locatelli confessou que näo era

a pessoa indicada para falar sobre o assunto, urna vez que

este foi discutido no ârnbito do Cornitê de Privatizacäo,

sendo representante do banco o seu presidente, Sr. José

Afonso. Afirmou desconhecer a relacào entre o controlador e

os minoritârios na capitalizacäo do banco. Cornplernentando

as palavras do Sr. Ronaldo Locatelli, o Sr. Márcio Favilla

teceu consideracOes sobre a venda em bloco das acoes, tanto

no caso do BEMGE quanto do CREDIREAL, procedirnento

permitido pelo editais do processo de privatizacäo.

Questionado pelo Deputado Doutor Viana sabre a

contrato de prestacäo de servicos financeiros firrnado entre

o Estado e a EEMGE antes da privatizacao, a Sr. Ronaldo

Locatelli declarou que as bancos interessados no BEMGE

visavarn, entre outras vantagens, a carteira de clientes

composta basicarnente pelos servidores, ao recolhirnento de

tributos e a operacionalizacäo do caixa do Tesouro. 0

contrato em questao era urn dos atrativos para a

privatizaçäo dos bancos, de tal forma que a comprador

tivesse uma garantia, por urn perloda de cinco anos, da

manutencäo dos citados servicos. Cornplernentando a resposta

do Sr. Ronaldo Locatelli, a Sr. Marcia Favilla declarou

que, quando a contrato de prestacäo de serviços financeiras

entre a EEMGE e a Estado foi discutido e detalhado, já näo

estava na Carnissäo de Coordenaçäo. Reconheceu, porérn, que a
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referido contrato foi assinado próximo a data da

privatizacäo e que teria de ser celebrado corn aquela

administraçäo do banco, uma vez que näo haveria discussôes

corn o eventual comprador.

Em resposta a questão formulada pelo 	 Deputado

Doutor Viana sobre o valor de R$ 0,50 por pagamento

efetuado a cada servidor e R$ 0,20 por pagarnento realizado

a fornecedor, alérn da rnovimentacäo dos R$ 600 milhöes

mensais arrecadados pelo Estado, o Sr. Márcio disse que o

BEMGE tinha relacoes cornerciais corn vários órgãos do

Estado, nos trés poderes, e que não havia urn padrâo ünico

de rernuneracäo pelos servicos prestados pelo banco. Em

complemento, o Sr. Ronaldo Locatelli salientou que o modelo

de continuidade da prestacão de servicos pelo novo

controlador foi utilizado em todas as privatizacOes de

bancos estaduais. Segundo ele, o Estado tenderia a auferir

urn major valor na venda se houvesse a continuidade da

prestacäo dos servicos por urn perlodo de transicäo. 0

contrato em questäo agregou valor ao preco minimo fixado e

foi considerado pelos interessados em participar do

processo de privatizacão.

Quanto a uma operacäo de ernpréstirno realizada corn

urn banco particular poucos rneses antes da privatizacâo, o

Sr. Ronaldo Locatelli declarou que o BEMGE chegou a girar a

quantia de R$ 2 bilhöes na tesouraria, isto é, aplicados em

titulos püblicos federais e em operacöes interbancárias por

meio de cornpra de cessäo de créditos e de certificados de

depósito interbancârio - CDI . Tal operacäo pode ser

classificada corno a ünica rnal sucedida em toda a sua

administracäo no BEMGE, estirnando-se que, do total de R$

3,7 rnilhöes, já foram recuperados cerca de R$ 2 milhöes.

Ern conclusäo, o Sr. Ronaldo Locatelli acredita que

o Estado ficou rnuito pesado e entrou em várias esferas para

as quais näo tinha competência, a exernplo do setor

financeiro. 0 BENGE é resultado da fusäo de dois bancos

com sucessivas turbulências ern sua trajetória. Assim,
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embora corn custos extremamente altos, o Estado estancou urna

sangria de recursos para a sociedade e pode agora voltar-se

para as suas atividades tlpicas, corno a educacäo.

8) Sr. Marcos Raymundo Pessoa Duarte, Sr. Armando Guimarães

Souto e Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant- 17/5/00

0 Sr. Marcos Pessoa exerceu os cargos de presidente

do BEMGE no perIodo de 2/5/91 a 2/1/95, e do BDMG, de

2/1/95 a 13/1/99, tempo considerado corno curto para a

implantacao de sisternas e rnétodos necessários a

rnodernizacào das instituicoes. Além da irnensa repercussäo

sobre o processo operacional do BEMGE, a liqtiidacào da

MinasCaixa, ocorrida no inIcio de 1991, influenciou na

definicao da estratégia de atuacäo do sisterna financeiro

estadual, segundo o depoente, pois o Governador deterrninou

que a BEMGE ocupasse as espacos deixados por ela. Naquela

época, Minas Gerais, segunda economia do pals, nao possula

urn grande banco regional privado, fato que ampliava a

espaco para a atuacao do BEMGE. Dessa forma, a estratégia

definida para a BEMGE era de crescirnento e de

aproveitamento das oportunidades de rnercado, mantida a

independência ern relacao aos recursos orcamentârios do

Estado.

A nova direçäo percebeu que a BEMGE era urn banco

que utilizava a potencial de sua rede de agendas

fundamentalmente para captar recursos que, ern sua rnaioria,

erarn alocados em aplicacOes de caráter financeira, au seja,

operacOes fechadas na tesauraria centralizada. Em urn

arnbiente inflacionário, afirmou a depoente, a rentabilidade

de tais aperacöes era mais que suficiente para a cobertura

dos custos operacionais e gerava grandes lucros por meia de

empréstimos para a Governo Federal. Transformava, parérn, a

banco em uma grande agenda captadora de recursos sem

conhecimento técnico para a concessàa de crédito aos

clientes. A decisäo de reverter esse quadra, já se prevendo
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urn regime de estabilidade de precos, exigia um processo

cuidadoso e gradual, de forma a recapacitar as agências na

atividade de avaliacão de riscos de crédito. Assim, a

grande concentracäo de pagamentos a servidores e

aposentados e de recebimento de tributos as transformou em

pagadorias e coletorias, sem o necessârio foco no cliente.

Investiram-se US$ 56,7 milhOes em tecnologia nos quatro

anos de sua gestäo, afirmou o depoente, e definiram-se os

cornpromissos estratégicos ate 1994: estar presente em 75%

dos municipios mineiros, ser o meihor banco püblico em

qualidade de serviços, garantir a continuidade empresarial

e ajustar-se pelo crescimento. Alguns dados ilustram o

crescimento da instituicão no periodo considerado: a) as

operacöes de crédito cresceram de R$ 214 milhöes para R$

835 milhoes; b) os depósitos totals passaram de R$ 265

rnilhOes para R$ 1,5 bilhào ; c) o patrimônio liquido

evoluiu de R$ 141 milhöes para R$ 287 milhöes.

o depoente esclareceu que, no balanco de 1994, näo

figurava qualquer crédito que apresentasse risco de näo-

recebimento, uma vez que se adotou uma rigorosa polltica de

provisionarnento para créditos de liqUidacäo duvidosa.

Assim, a expansão das operacOes de crédito sempre

foi objetivo explicito das acöes tomadas, pois urn banco de

rede corn as caracteristicas do BEMGE tornara-se inviável em

urn cenário de baixa inflacäo, sem a transformaçäo das

receitas de "floating" em receitas de tarifas e em

receitas de empréstimos direcionados para os segmentos

definidos como prioritários: funcionalismo, pessoas

fisicas, produtores rurais e pequena e media empresa. Tais

operacOe s ganharam impulso no segundo semestre de 1994, com

sua esmagadora maioria concedida no ârnbito das agendas,

corn alçada maxima de R$ 50 mil.

0 nümero de pontos de atendimento saltou de 419, em

dezernbro de 1990, para 755, em dezembro de 1994, estando o

BEMGE presente em 53% dos municIpios mineiros.
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Nesse contexto, dois grandes problemas persistiam:

a aposentadoria móvel vitalIcia sem o necessârio

provisionamento e a falta de solucào para a operacao corn a

Mendes Junior, de responsabilidade final do Estado de Minas

Gerais.

Passando a discorrer sobre o BDMG, o depoente

confirmou a prioridade absoluta para a reestruturacào do

sistema. financeiro estadual pelo Governo Eduardo Azeredo,

privatizando o CREDIREAL e o BEMGE e transformando o EDMG

em agência de fomento. No tocante ao BDMG, as indefinicoes

e as dificuldades encontradas embutiram no processo de

planejamento do banco urn componente de alta incerteza. 0

BDMG apresentava em 1995 dois problemas graves: resultados

operacionais negativos e liqtiidez extremamente precária,

obrigando-o a captar altos volumes no mercado corn prazo e

custo incornpatIveis corn a estrutura dos ativos. A origem

básica dos problemas estava na inadimplência do Governo

Federal em relacäo a compromissos do Instituto do Açücar e

do Alcool e da SIDERBRS para corn o BDMG. Após longas e

complexas negociacOes, houve o reconhecimento formal da

djvida por parte do Governo Federal, em dezembro de 1994 e,

em maio de 1997, ocorreu a monetizacäo desse crédito.

Porém, cristalizou-se urn prejuizo acumulado ao longo dos

anos de cerca de R$ 300 milhöes.

0 depoente observou que, no periodo de agosto de

1995 a agosto de 1997, o BDMG, em funçäo do desequilibrio

estrutural expresso nos demonstrativos financeiros, perdeu

seus limites junto ao ENDES, operando apenas nos programas

de micro e pequenas empresas e em projetos especiais.

Salientou que a principal causa do näo-recebirnento da

totalidade dos recursos previstos no acordo corn o Governo

Federal foi a resistência na transformacäo do BDMG em

agência de fomento, considerando que a equipe econômica

receava que o banco continuasse a tomar recursos de curto

prazo para o financiamento dos seus ativos. Cabe salientar

também que a entrada dos R$ 105 milhöes previstos no acordo
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corn o Governo Federal para constituicäo de urn fundo de

liquidez está condicionada a sua transforrnacão ern agência

de fornento.

Concordando corn o Deputado Mauro Lobo, o depoente

declarou que a avaliaçäo das instituicOes do sistema

financeiro mineiro deveria ser uma rotina e que tal

iniciativa está sendo feita corn 10 ou 15 anos de atraso.

Finalrnente, o Sr. Marcos Pessoa acredita que,

diferenternente do caso do BANESPA, os problernas ocorridos

corn os bancos püblicos mineiros foram originados por causas

externas. Nunca houve ernpréstimos para o Governo Estadual e

nunca houve envolvirnento do BEMGE no financiarnento da

divida püblica do Estado.

9) Sr. Geraldo Lemos e Sr. Carlos Henrique Vieira Brandão

dos Santos- 31/5/00

0 Sr. Geraldo Lemos Filho, ex-acionista

minoritário do BEMGE, ern sua exposicäo inicial, teceu

breves cornentários sobre o processo de privatizacäo,

considerando-o como o meihor resultado entre todas as

privatizacOes ocorridas desde o inicio do PROER e do PROES.

Segundo ele, encerrou-se o ciclo de urn sisterna bancârio de

propriedade do Governo do Estado de Minas Gerais e iniciou-

se urn perlodo de irnpulso econôrnico a partir do sanearnento

realizado.

Em seguida, questionado pelo Deputado Doutor

Viana acerca do percentual de sua participacão acionária

antes da capitalizacäo, o depoente afirmou que possuia

10,5%, e que era impossivel para qualquer acionista

subscrever acöes no rnornento da privatizacäo. No tocante ao

valor injetado pelo Estado para a cobertura atuarial do

fundo de aposentadoria complernentar rnóvel vitalIcia, o

depoente discorreu sobre a origern dos benefIcios

instituldos pelo Estado para os antigos funcionários, desde
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a fusào do Banco Mineiro da Producäo corn o Banco

Hipotecário e Agricola do Estado de Minas Gerais, em 1967,

da qual se originou o BEMGE. 0 Sr. Geraldo Lernos afirrnou

que, uma vez que os recursos para a cobertura atuarial do

fundo nao estavam contabilizados, o preco de subscricäo das

novas açães ernitidas foi acrescido de urn ágio para tal

finalidade. Dessa forma, a diferenca entre o valor pago

pelo subscritor ( R$ 8,38 por lote de mil acOes) e o valor

de mercado ( R$ 5,01 por lote de mil acoes) seria

destinada, a fundo perdido, para a FASBEMGE.

0 Sr. Geraldo Lemos confirrnou tamnbém que a

participacao acionária do grupo, após a capitalizacäo

efetivada unicarnente pelo Estado, caiu para 4,6%, e que o

grupo auferiu aproximadarnente R$ 32 rnilhöes na venda em

bloco das acOes do BEMGE.

Afirrnou ainda que recebeu R$ 200 mil relativos a

sua parte dos valores inscritos em NN em

liquidacao" cobrados pela MGI.

Questionado pela Deputada Maria Tereza Lara sobre

a sua contribuição para a campanha eleitoral de algum

candidato nas eleicöes de 1998, o depoente declarou ter

contribuldo corn R$ 990 mil para a carnpanha do Sr. Eduardo

Azeredo, por rneio de cheque nominais.

Novamente questionado pelo Deputado Doutor Viana

sobre a nao-participacão dos acionistas rninoritários na

constituicao da reserva de capital para a cobertura

atuarial do fundo ACMV, o depoente afirmou que a

aposentadoria dos antigos funcionérios do Hipotecârio, do

Mineiro da Producäo e do próprio BEMGE foi garantida pelo

Estado, e nao pelos acionistas rninoritários. Como o Governo

do Estado, seja qual for, deveria ter informado a

existência de tal instituto ao mercado por ocasiäo da

abertura do capital do banco, entendeu-se, no decorrer do

processo de privatizacäo, que a cobertura do fundo seria de

responsabilidade exciusiva do Estado.
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Em seguida, o Sr. Carlos Henrique Vieira Brandäo

dos Santos, funcionário do Banco Pactual, instituicäo

integrante do consórcio contratado pelo BDMG, afirmou que o

processo de escolha do assessor externo, dada a

singularidade dos servicos demandados, foi sustentado em um

parecer aprovado pela Procuradoria-Geral do Estado. Em

conformidade com uma nota de esciarecimento datada de

19/5/98, a comissäo de avaliacao explicitou os critérios de

julgamento das propostas, a saber: experiência das

instituicôes em processos de alienacao de controle, fusäo,

cisao, incorporacäo e aquisicäo de instituicOes

financeiras; experiência das equipes técnicas; proposta

técnica de trabaiho, incluindo as metodologias de avaliacäo

e a proposta financeira com taxa de sucesso limitada a 2%

do valor da operacão. Considerando que näo integrava a

equipe do Banco Pactual na época da privatizacao do BEMGE,

o depoente nào soube responder a questionamentos sobre a

metodologia adotada para a fixacäo do preco minimo de R$

1,75 por lote de mil acOes e sobre a fixacão do preco de

subscricäo de R$ 8,38 por lote de mil acOes.

III- A investigaçào

3.1 - Cronologia dos fatos objeto do inquérito

• Setembro/96 - Assinatura do protocolo de acordo entre o

Governo Federal e o Governo do Estado de Minas Gerais.

• 27/12/96 - Publicacâo da Lei n° 12.422, que autoriza o

Poder Executivo a alienar a sua participacäo acionária

no BEMGE e dá outras providências.
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• 30/12/97 - Publicaçäo da Lei n° 12.731, que altera

disposicOes da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996.

• 19/03/98 - Publicacao do edital de abertura.

• 08/05/98 - Assinatura do contrato de abertura de crédito

• de compra e venda de acOes sob condicäo entre a Uniäo

• o Estado de Minas Gerais, corn a interveniência do

Banco do Estado de Minas Gerais SA, do Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais SA, da Caixa Econômica

do Estado de Minas Gerais - em liqtXidacäo extrajudicial

-, da Caixa Econômica Federal e do Banco Central do

Brasil.

• 19/06/98	 -	 Reuniäo	 Ordinária	 do	 Conseiho	 de

Administracäo.

• 19/06/98 - Reuniào Ordinária do Conseiho Fiscal.

• 29/06/98 - Assernbléia Geral Extraordinária que aprovou a

proposta de aumento do capital social e a proposta de

cessAo e transferência de operacOes registradas em

créditos em liqUidacäo", já aprovadas pelo Conselho de

Administracão e corn parecer favorável do Conselho

Fiscal.

• 30/06/98 - Assinatura do contrato particular de cessäo

de créditos e outras avenças entre o Banco do Estado de

Minas Gerais SA, a MGI- Minas Gerais Participacöes SA e

o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA, corn a

interveniência do Estado de Minas Gerais.
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• 03/08/98 - Asseiubléia Geral Extraordinária que homologou

a proposta para aumento de capital aprovada pela AGE de

29/06/98.

• 27/08/98 - Assinatura do contrato de prestacao de

servicos financeiros entre o Estado de Minas Gerais e o

BEMGE.

• 28/08/98 - Publicacão do edital de leiläo.

• 10/09/98 - Assinatura do aditivo ao contrato particular

de cessäo de créditos e outras avencas celebrado entre o

Banco do Estado de Minas Gerais SA, a MGI- Minas Gerais

Participacöes SA e o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais SA, corn a interveniência do Estado de Minas

Gerais.

• 14/09/98 - Leiläo do lote ünico de acOes.

• 17/09/98	 -	 LiqUidacão	 financeira	 do	 leiläo	 e

transferência do lote ünico de acöes.

3.2 Os fatos

A Assembléia Geral Extraordinária do Banco do

Estado de Minas Gerais realizada em 29 de junho de 1998,

analisando o segundo item da ordem do dia, que dispunha

sobre a proposta de cessào e transferência de operacOes

registradas em "créditos em liquidacäo" e as baixadas em

prejuizo, aprovou-a nos seguintes termos:
NN A sociedade detinha, em 12/06/98, créditos

classificados em CL no valor de R$ 30.589.495,39 e outros

já apropriados como prejuizo em seus registros contábeis no

valor de R$ 443.677.589,55, totalizando R$ 474.267.084,94.
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As medidas de restruturacao patrimonial, jâ em andarnento,

que se destinarn fundarnentairnente a preparar o BEMGE Para

sua privatizacão, recornendarn que se retirern da sociedade

esses créditos, pois a sua perrnanência nao influenciará

positivamente a deterrninacao do preco das acOes no leilão

de privatizaçäo. Ernbora sejarn considerados créditos de

dificil recuperacäo, sern expressào no patrimônio da

sociedade e sern influência na deterrninacão do preco das

acOes, e forcoso reconhecer que cada urn é urn bern corn

expressào econôrnica deterrninada pelo valor de sua possIvel

recuperacäo, o cfue no nosso entendirnento rode ser

interpretado corno virtual direito dos atuais acionistas.

Considerando a imperativa necessidade de se preservar

direito dos atuais acionistas, propOe-se que sejam

autorizadas pela AGE a cessäo e a transferência de tais

créditos Para entidade da Administracão Püblica Indireta do

Estado de Minas Gerais, deterrninando-se que, no instrurnento

contratual que consubstanciar a referida cessäo e

transferência, conste a obrigacào de o cessionário

distribuir periodicarnente aos atuais acionistas, posicäo

aurada em 29/06/98, na proporcäo de suas respectivas

participacOes, urn percentual do valor llquido recuperado de

tais créditos". ( grifos nossos)_

Na rnesrna assernbléia, foi aprovada a proposta da

diretoria Para o aurnento do capital social por subscriçäo

particular de novas acoes, nominativas e sern valor nominal,

justificado conforrne abaixo:
AN PROPOSTA DE AUNENTO DE CAPITAL DO BEMGE

1. Justificativa do aurnento de capital

1.1- Como é do conhecirnento geral, o processo de

alienacao de acöes representativas do

capital social do BEMGE, pertencentes ao

Estado de Minas Gerais, está ern curso a

partir de 19 de marco, quando foi publicado

o Edital de Abertura.
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1.2- Entre as medidas preparatórias para a

privatizacäo do BEMGE, está previsto no

"Contrato de Abertura de Crédito" firmado

entre o Estado de Minas Gerais e a Uniäo,

corn a interveniência do BEMGE, em 8 de maio

de 1998, o ingresso de recursos no valor de

R$ 770.000.000,00, destinados a promover

ajustes prévios no BEMGE, assim

discriminados:

a . R$ 310.000.000,00, para atendimento dos

encargos corn os benefIcios da aposentadoria

cornplementar móvel vitalIcia, como

determinado no art. 3° da Lei n° 12.731, de

30/12/97; e

b . R$ 460.000.000,00, para recomposicão

patrimonial.

Os valores supra mencionados seräo objeto de

atualizaçäo pela variacào da taxa SELIC,

divulgada pelo BACEN, a partir de 31 de dezembro

de 1997, ate a decisäo da Assembléia que fixará o

valor do aumento de capital.

1.3. Como parte desse aumento será para

constituir o fundo ACMV, esta obrigacäo

imporâ a sociedade a necessidade de se fazer

a correspondente provisäo, em valor jâ

determinado atuarialmente de R$

346.789.560,00. Porém, como esse montante

serâ transferido para a FASBEMGE, sugere-se

a sua utilizaçäo como reserva e näo como

aumento de capital.

2. Valor total da subscriçäo de	 acöes:	 R$

861.380.520,00:

2.1. Valor do aumento de capital: R$

514.590.960,00, por subscricão particular de

açöes novas, nominativas e sem valor nominal;
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2.2. Valor para formacao de reserva de capital:

R$ 346.789.560,00.

3. Quantidade	 de	 acöes	 a	 serern	 ernitidas:

102.712.766.467.

4. Preco de ernissào e de subscricäo	 :	 R$

8,386304348 por lote de mil acöes.

S. Critério para fixacäo do pre(;o de emissäo: de

acordo corn o art. 170, § 1 1 , da Lei de Sociedades

Anônirnas ( Lei n o 6404, de 19/12/76, corn a

redacao modificada pela Lei no 9457, de 5/5/97),

o preço de ernissão de novas acöes ern aurnento de

capital de sociedades anônirnas deve ser fixado

de rnodo a evitar a diluicao injustificada da

participaçào dos antigos acionistas, obedecendo

aos seguintes critérios, alternativa ou

conjuntarnente: a) perspectiva de rentabilidade

da companhia; b) valor do patrirnônio lIquido da

acäo; c) cotacäo das acôes ern bolsa de valores,

corn ágio ou deságio em funcäo das condiçOes de

rnercado. Na análise dos critérios enurnerados no

art. 170 da Lei de Sociedades Anônimas, o

Conselho de AdrninistraçAo do EEMGE considerou

que: - o critério de valor econômico dependeria

de laudo de avaliacäo de empresa especializada,

o qual somente será elaborado após o aumento de

capital, corn vistas a precificacäo das acôes

para fins de sua venda em leiläo de

privatizacào; - o critério de valoracäo pelo

patrimônio llquido näo seria adequado tendo ern

vista as contingências consignadas nas notas do

auditor independente nas ültimas dernonstraçOes

financeiras; - o critério de valor de rnercado

das acOes, aferido em bolsa de valores, seria o

mais adeuado or permitir avaliacäo mais

bbjetiva e, ainda, tendo em vista o razoável

volume de neociacöes e a inclusäo do papel na
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lista de sociedades crue inte grarn o tndice
Brasileiro de Acöes- IBA. Alérn do mais, a
cotacäo em bolsas tern sido o criteria utilizado
pela sociedade em aurnentos anteriores.

6. Justificativa do preco de emissão e subscrição:
na deterrninacäo do preco de emissäo foi
utilizado a valor de cotacäo das acöes
ordinárias - tendo em vista que elas refletem,
no rnomento, com maior fidelidade, as
expectativas do mercado em relacão ao saneamento
do banco -, considerando-se a media ponderada
por volume das cotacöes obtidas nos pregôes das
Bolsas de Valores de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas-Espirito Santo-Brasilia, no periodo de
15/03/98 a 15/06/98, onde ocorrem as negociacöes
corn as acöes da sociedade. 0 valor resultante da
media ponderada no periodo mencionado é de R$
5,0 1, ao crual deve ser acrescido o valor de R$
3,3763304348, aue corresponde a parcela gue será
destinada para formacão de reserva de capital,
obtendo-se, assim, o preco de emissão de R$
8,38634348. " ( grifos nossos)

Por sua vez, o art. 170 cia Lei de Sociedades
Anônimas estabelece, in verbis

Art. 170 - Depois de realizados 3/4 (três quartos),
no minimo, do capital social, a companhia pode aumentã-lo
rnediante subscriçäo püblica ou particular de acOes.

§ 1 1 - 0 preco de emissão deverâ ser fixado, sem diluicão
injustificada da participacäo dos antigos acionistas, ainda
que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo
em vista, alternativa ou conjuntamente:
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;
II - o valor do patrimônio liquido da acäo;
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III - a cotacao de suas acOes em Balsa de Valores ou no

mercado de balcäo organizado, admitido ágio ou deságio em

funcao das condicoes do mercado.

§ 2° A assenibléia-geral, quando for de sua competência

deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao conselho de

administraçäo a fixacào do preco de emissäo de acOes a

serem distribuldas no mercado.

§ 3° A subscriçäo de acoes para realizacao em bens será

sempre procedida corn observância do disposto no artigo 80,

e a ela se aplicará a disposto nos § 2 1 e 3° do artigo 98.

§ 4° As entradas e as prestacOes da realizacäo das acOes

poderäo ser recebidas pela companhia independent emente de

depósito bancário.

§ 5 1 No aumento de capital observar-se-â, se mediante

subscricao püblica, a disposto no artigo 82, e se mediante

subscricào particular, a que a respeita for deliberado pela

assembléia-geral au pelo conselho de administracäo,

conforme dispuser a estatuto.

§ 6 1 Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, a

disposto sabre a constituicäo da companhia, exceto na parte

final do § 2 1 do artigo 82.

§ 7° A roosta de aumento do capital deverá esclarecer

aual a criteria adotado, nos termos do § 1 1 deste artipo,

justificando porrnenorizadamente as asectas econômicos gue

determinaram a sua escolha." ( grifo nosso)

3.3 - Análise dos fatos

A análise da composicäo acianária do BEMGE, antes e

depois da capitalizacão, efetivada unicamente corn recursos

do Estado, demonstra que a grupo cantrolado pela acionista

minoritário Sr. Geraldo Lemos Filho detinha respectivamente

10,5% e 4,6% do capital total da instituicãa. Clara está

que sua participacäa acionária ficou diminuida em funcãa do
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näo-exercIcio do direito de subscricão das novas acOes

emitidas por ocasiäo do aumento de capital realizado.

0 primeiro ponto a ser observado refere-se ao

percentual da participacäo do grupo minoritário nos valores

cobrados pela MGI referentes a transferência dos créditos

em liquidacão e dos valores já baixados como prejuizo.

Certo é que os créditos em estudo, ainda que representem

valores sem expressào econômica, integram os ativos da

companhia e constituem direitos dos acionistas. Por outro

lado, é questionável a transferência dos valores apurados

em sua cobranca aos respectivos acionistas na proporcäo da

sua participacäo acionária em 29/06/98, conforme

estipulado pela AGE realizada na mesma data. As vésperas

de uma capitalizacäo que certamente iria diluir a

participacäo dos minoritários, o interesse do Estado

deveria ser o de fixar tal percentual na proporcäo da nova

composicäo acionária. Portanto, sem polemizar a questäo dos

percentuais, é importante ressaltar o reconhecimento, pelos

representantes do Estado, do direito de participacäo dos

acionistas minoritários nos ativos da instituiçäo.

Quanto a fixacao do preco de emissäo, cabe

salientar inicialmente a ausência da justificativa

pormenorizada do critério adotado, conforme disposto na Lei

de Sociedades Anônimas.

No caso do BEMGE, por se tratar de uma sociedade

anônima com acoes sem valor nominal , o preco de emissäo

pode ser fixado com parte destinada a formacäo de reserva

de capital a ser utilizada para a transferência a partes

beneficiárias, ou seja, a cobertura do fundo de

aposentadoria complementar móvel vitalicia junto a

FASBEMGE. Observa-se, porém, que a metodologia de cálculo

adotada foi um artificio usado para encobrir o fato de a

capitalizacã.o do referido fundo ter sido feita unicamente

com recursos do Estado, sem influenciar a diluicão da

participacäo dos acionistas minoritários. Em outras

palavras, o Estado de Minas Gerais assumiu isoladamente 0
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passivo relativo a injecao dos R$ 346 milhOes para a

constituicäo do fundo da Aposentadoria Complementar Móvel

Vitallcia. Dessa forma, o preco de emissäo e de subscricäo

adotado de R$ 8,38 por lote de mil acoes resultou na compra

de 102.712.766.467 acOes, quando, se adotado o valor de R$

5,01 por lote de mil acöes, o Estado teria adquirido

171.932.239.520 acOes. Claro está que a participacäo dos

acionistas minoritários após a capitalizacào ficou major do

que aquela que considerasse a responsabilidade dos

rninoritários na constituicào do fundo ACMV. E importante

considerar tal situacäo em um contexto de venda em bloco

das acoes no leiläo de privatizacäo, procedimento permitido

pela AGE de 29/06/98 e confirmado pelo edital de leiläo, no

qual o grupo controlado pelo Sr. Geraldo Lernos Filho

auferiu R$ 32 milhöes, conforme declarado em seu

depoimento.

Os depoimentos dos Srs. José Afonso Bicaiho Beltrão

da Silva e Geraldo Lemos Filho confirmam que a

capitalizacäo do fundo ACMV foi considerada como

responsabilidade ünica do Estado.

Comparando-se as situacOes da participacão dos

minoritários nos créditos em liquidacäo transferidos a MGI

corn a da fixacäo do preco de subscricao das acOes emitidas,

que influenciararn diretamente a nova composicäo acionária,

um paradoxo torna-se evidente. Assim, os ativos da

instituicäo foram considerados como direitos de todos os

acionistas, enquanto apenas uma parte dos passivos foi

considerada corno responsabilidade de todos os acionistas.

A conta " reserva de capital ", destino dos R$ 346

milhOes, integra o patrimônio liquido , que representa

contabilmente as obrigaçOes da companhia para com os seus

acionistas. Ora, como tal, deve ser capitalizada corn

recursos de todos os acionistas na proporcäo da sua

participacäo ou , caso seja capitalizada corn recursos de

apenas urn sócio, deve refletir a diminuicão da participacào
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acionária daqueles que nao optararn pelo exercicio do

direito de subscricäo.

Ilustrativo da questão é o relatório de urn banco

estrangeiro corn atuacão no Pals acerca da situacão dos

acionistas rninoritários do BANESPA no decorrer do processo

de privatizacao daquela instituicão, no qual afirrna:

Acreditarnos que os acionistas rninoritários irão

compartilhar as perdas escondidas, rnas não irão

cornpartilhar os ganhos escondidos, que so serão realizados

ao longo dos prOximos anos". Quando citou as perdas

escondidas no BANESPA, o analista se referia a necessidade

de capitalizacäo da instituicão em vãrias situacOes, sendo

a rnais irnportante a inj ecão de recursos no BANESPREV, fundo

de	 aposentadoria	 sern cobertura atuarial, 	 problerna

exatamente análogo ao do BEMGE. Por sua vez, os ganhos

escondidos são a utilizacão dos créditos fiscais,

registros contábeis oriundos da constituicão de reservas

para a cobertura de perdas, na reducão de obrigacOes

tributárias futuras. Tal procedirnento somente se torna

realidade após urna capitalizacão da instituicäo por parte

do vencedor do leilão seguida da transferência de operacOes

lucrativas, geralmente 	 fechadas na tesouraria do banco

privatizado.

Ademais, ao analisarmos a demonstracão de contas do

Sr. Eduardo Azeredo na campanha para Governador do Estado

de 1998, notarnos as seguintes contribuiçOes: Geraldo Lemos

Filho, R$ 542 mu; José Lernos, R$ 66 mu; Geraldo Lemos

Neto, R$ 54 mu; Brafer Industrial SA, R$ 305 mu; Emblerna

Imóveis, R$ 23 mil e Cia. Agropastoril Rio Doce, R$ 10 mu.

Os valores doados totalizam R$ 1.000.000,00 ( hum milhäo de

reais) e constituern a maior contribuicäo individualizada

para a campanha.
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3.4. - Análise do contrato firmado entre o Estado de

Minas Gerais e o BEMGE a luz da legislaçào vigente

o contrato de prestacäo de serviços financeiros

firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco do Estado

de Minas Gerais - BEMGE, datado de 27 de agosto de 1998,

chama a atencäo em alguns pontos.

o item 4 do Anexo I isenta tanto os servidores

quanto os pensionistas do pagamento de tarifas para as

movimentacOes de suas contas, quando tais procedimentos

envolverem apenas a retirada dos seus proventos.

o Banco Itaü, entretanto, interpretando a recente

Resolucäo n o 2.718, do Banco Central, de 24/4/2000, vem

exigindo tarifas de servidores nesta condiçào, onerando

principalmente aqueles que percebem remuneracào de menor

valor e aqueles que exercem suas atividades mediante

contratos temporários.

o item 8 do mesmo anexo privilegia o banco quando

ihe e assegurado, por via do contrato, a permanência dos

recursos püblicos pelo prazo mInimo de um dia junto a

instituicão financeira. Nào ha no mesmo pacto a previsäo de

remuneracäo ao Estado ou ao titular da conta, relativamente

aos rendimentos apurados na aplicacäo dos recursos nesse

periodo.

Quanto ao item 13.1 do mesmo apêndice, assegura-se

ao BEMGE remuneraçäo de seu capital com base na taxa SELIC

(Sistema Especial de Liquidacäo e Custódia) . Em recente

decisão do STJ (RESP 215881-PR, Rel. Franciulli Netto),

aquela Corte de Justica reconheceu a ilegitimidade dessa

taxa na atualizaçäo monetária de dlvida tributária.

Vislurnbra-se, pois, que a adocào desse indexador

privilegiará a instituicäo financeira.

Assim como no item 8, aquele de nümero 1 (DO

PAGI\MENTO AOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS) enseja o

auferimento de lucros por parte da instituicao financeira
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pelo prazo em que Os recursos permanecerem no seu caixa. Em

se considerando a massa de recursos movimentada pelo

Estado, não ha düvidas de que tais ganhos são de

considerável monta.

Consta do item 111.1 (DAS DISPOSIcOES GERMS PARA

Os PAGNVIENTOS) a previsào do custo da tarifa exigida pelo

BEMGE ao Estado para efetuar o pagamento ao servidor ou

pensionista (R$ 0,50) . 0 montante de recursos utilizado

para essa finalidade é tao expressivo que a remuneracão do

banco deveria advir do rendimento decorrente apenas da

aplicacão dos recursos no mercado, antes do seu repasse aos

servidores ou pensionistas.

No item IV.3 (DA ARRE0ADAcA0, SUA CENTRALIZAcAO E

REPASSES), chama a atencão o fato de que a instituiçao

financeira passa a contar com um prazo ainda maior para

repassar ao erário püblico os recursos oriundos da

arrecadacão tributária ou repassados por outros agentes

arrecadadores. Veja-se que, neste caso, o banco poderá

repassar tais numerários em prazo näo inferior a 2 (dois)

dias üteis.

A tarifa fixada no item 6 do mesmo titulo (R$

0,50), se analisada individualmente, pode ate parecer

reduzida. Entretanto, se considerarmos a enorme quantidade

de procedimentos praticados na arrecadacão tributâria do

Estado, tal valor certamente ensejard uma vultosa quantia.

Já o item 10, conforme apontado anteriormente,

vincula os créditos do banco junto ao Estado a taxa SELIC.

Assim sendo, o BEMGE passa a ter urn rendimento

considerável na aplicacão dos recursos excedentes em seu

caixa.

0 item 4 (DAS UNIDADES EANCARIAS) tern o objetivo de

garantir 0 ressarcimento de eventuais gastos do banco com a

abertura dos chamados Postos Avancados de Atendimento ou

Unidades Pioneiras. Consta de tal dispositivo que o

ressarcimento será devido quando houver interesse exciusivo

do Estado na abertura desses postos. Ora, näo ha como
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