
NOTAS
OS ESCÂNDALOS FINANCEIROS.

Ao longo dos últimos anos a população brasileira assistiu per-
plexa a inúmeros casos de corrupção, fraudes, intervenções e li-
quidações relacionados ao uso indevido de recursos financeiros pú-
blicos e privados. Escândalos como Coroa-Brastel, Sulbrasíleiro, Bra-
silinvest, Sunaman, IAA, INAMPS, BNCC, entre tantos outros, pas-
saram a integrar o cotidiano do país, permanecendo alguns dias nas
primeiras páginas dos jornais e logo desaparecendo dos olhos do pú-
blico, ofuscados algumas vezes por outros, mais espetaculares, ou
caindo num estranho esquecimento.

A negligência no manuseio da poupança popular, e o envolvi-
mento das contribuições públicas fixadas por leis, decretos etc., em
operações financeiras irregulares, chegaram a um nível jamais visto
antes, lesando o Tesouro Nacional em cifras astronômicas. No perío-
do de 1975-85 foram decretadas intervenções e liquidações em um
total de 262 instituições financeiras, entre bancos comerciais, de in-
vestimento, sociedades financeiras, de crédito imobiliário, distribui-
doras, corretoras e outras empresas. O Banco Central estima que
Cr$ 17,4 trilhões (em valores atuais) foram injetados, nesse mesmo
período, para cobrir os prejuízos dessas instituições. Na área do Sis-
tema Financeiro de Habitação, 19 sociedades de crédito imobiliário
foram liquidadas extrajudicialmente, sendo responsáveis por um passi-
vo a descoberto em torno de Cr$ 2 trilhões, em valores corrigidos.

Os escândalos mais recentes divulgados pela imprensa e que
continuam a ser investigados pelo governo são os seguintes:

COROA-BRASTEL

Em junho de 1983 sofreu intervenção do Banco Central, por
emissão de Cr$ 500 bilhões em letras de câmbio "frias" (não conta-
bilizadas).

No inquérito criminal, apurou-se que o Banco Central, através
de seu ex-presidente e ex-diretores, concedeu ao grupo, uma semana
antes da intervenção, empréstimos de Cr$ 30 bilhões, sem garantias
reais.

21



SULBRASI LEIRO/HABITASUL

Controlado pelo Montepio da Família Militar, o passivo a des-
coberto, segundo os interventores do Banco Central, é de Cr$ 1.850
trilhão.

O governo já despendeu recursos da ordem de Cr$ 500 bi-
lhões, destinados a cobrir os depósitos à vista e os pagamentos em
moeda estrangeira.

O Congresso Nacional irá votar nos próximos dias projeto de
lei que prevê a estatização das duas instituições, pelo período de um
ano, através da aplicação de Cr$ 900 bilhões de recursos fiscais,
retirados do Orçamento da União

A Habitasul foi a 12Q instituição de poupança a sofrer inter-
venção em pouco mais de um ano.

BRASIL INVEST

Liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, com basi-
camente dois tipos de acusação: gestão fraudulenta de instituição
financeira e concentração dos empréstimos em um pequeno número
de empresas pertencentes ao grupo, acarretando uma progressiva eva-
são ilícita de dinheiro do banco.

Passivo a descoberto em torno de Cr$ 400 bilhões.

SUNAMAM - Superintendência Nacional da Marinha Mercante

Õrgão vinculado ao Ministério dos Transportes, sua dívida é
resultante da implementação do II Programa de Construção Naval,
iniciado em 1975.

A dívida, estimada em US$ 700 milhões, é decorrente de em-
préstimos bancários contraídos pelos estaleiros, para financiar a cons-
trução de navios, mediante avais concedidos pela SUNAMAM.

O governo, através do Fundo da Marinha Mercante, já assumiu
e repassou aos bancos credores nacionais cerca de Cr$ 568 bilhões.

IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool

Autarquia do Ministério da Indústria e do Comércio, encarre-
gada da implementação da Política de Modernização e Sustentação



da Agroiridústria Canavieira, é hoje responsável por uma dívida de
US$ 880 milhões, sendo US$ 293 milhões em avais concedidos às
usinas e US$ 587 milhões em empréstimos que tomou diretamente
em bancos nacionais e estrangeiros. Deste montante, US$ 211 mi-
lhões, referentes a empréstimos contraídos pelos usineiros no exte-
rior, já foram pagos pelo IAA, por conta dos avais que concedeu.

A sangria de recursos do órgão relaciona-se, principalmente,
ao pagamento das dívidas contraídas pelas usinas mediante o seu
aval e aos subsídios na instalação de usinas, implantação de lavouras
e cobertura de prejuízos com a exportação de açúcar.

Diante desse quadro, o novo governo anunciou algumas medi-
das saneadoras:

1 - criação de uma comissão de alto nível com o fim de elabo-
rar uma legislação penal para punir os crimes econômicos;

2 - inclusão no Código Penal de punições para os casos de so-
negação de impostos, utilização indevida da poupança popular e le-
são dos interesses do consumidor;

3 - o não auxílio financeiro do governo àquelas instituições
privadas que apresentarem dificuldades em sua gestão;

4 - abertura de inquéritos para apurar as irregularidades e res-
ponsabilidades nos casos da SUNAMAM, IAA e outros órgãos públi-
cos.

A se executarem, efetivamente, essas primeiras diretrizes fixa-
das pelo governo há pouco empossado poderemos, de fato, vislum-
brar, na área da moralidade administrativa, os contornos de uma No-
va República.


