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CPI DAS FINANCEIRAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE APURAR, COM BASE NA

COMPETÊNCIA CONCORRENTE CONTIDA NO ARTIGO 24, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS ARTIGOS 55 E 105

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, GRAVES PRÁTICAS ABUSIVAS CONTRA O CONSUMIDOR, COMETIDAS NO

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAIS COMO

FALHAS BANCÁRIAS EM DETRIMENTO DO CLIENTE, CONTRATOS NÃO CUMPRIDOS, FALTA DE SEGURANÇA NA

UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO (CLONAGEM E USO INDEVIDO E IRREGULAR DO NÚMERO DO CARTÃO),

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS INDEVIDAS, COBRANÇAS INDEVIDAS DE VALORES E TAXAS DIVERSAS, COBRANÇA DE

JUROS ABUSIVOS, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONSUMIDORES NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SERVIÇOS

IRREGULARES, ENVIO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS BANCÁRIOS OU CREDITÍCIOS SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO, POR BAN-

COS, INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO FINANCEIRO, EMPRESAS DE FACTORING, EMPRESAS VAREJISTAS, ADMINISTRADORAS

DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRESAS CORRELATAS, PRÁTICAS ESSAS, INCLUSIVE, JÁ DETECTADAS, DISCRIMINADAS E

QUANTIFICADAS PELA FUNDAÇÃO PROCON/SP NO SEU CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS, NO PERÍODO

DO ANO 2000, BEM COMO REGISTROS EXISTENTES EM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ÓRGÃOS PÚBLI-

COS, COMO O MINISTÉRIO PÚBLICO, DIVISÃO DE CRIMES CONTRA A FAZENDA E O PODER JUDICIÁRIO. 
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INTRODUÇÃO

1.1 - Dos requerimentos de instalação e prorrogações

da Comissão Parlamentar de Inquérito

Requerida através do requerimento de número 1848 de
2001, do nobre Deputado Claury Alves da Silva, publicado
no diário oficial no dia 11 - 06 - 2001, publicação de errata
do requerimento em 13 - 06 - 2001.

Aprovado na 43º Sessão Extraordinária do dia 13 - 06 -
2001.

Primeira prorrogação aprovada na 158º Sessão
Ordinária o requerimento Nº 3239/2001, publicado em
07/11/2001 no DOE, que prorrogou os trabalhos desta comis-
são Parlamentar de Inquérito por mais 90 (noventa dias). 

Segunda prorrogação aprovada em 13/03/2002 através
do requerimento Nº 501/2002 por mais 120 (cento e vinte
dias) a partir do dia 05 de Abril de 2002.

Terceira prorrogação aprovada em 15/08/2002 através
do requerimento Nº 2172/2002 por mais 90 (noventa dias) a
partir do dia 03 de Setembro de 2002.

Quarta prorrogação aprovada em 19/11/2002 através
do requerimento Nº 2702/2002 por mais 60 (sessenta dias)
a partir do dia 02 de Dezembro de 2002.

Requerimento Inicial

Requeremos, nos termos do artigo 13, § 2º, da
Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 34 e seus
incisos da X Consolidação do Regimento Interno desta
Assembléia, a constituição de uma Comissão Parlamentar

de Inquérito, composta por nove deputados, com o prazo
de cento e vinte dias visando apurar, com base na compe-
tência concorrente contida no artigo 24, inciso V da
Constituição Federal e nos artigos 55 e 105 do Código de
Defesa do Consumidor, graves práticas abusivas contra o
consumidor, cometidas no fornecimento de serviços, nos
moldes do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor,
tais como falhas bancárias em detrimento do cliente, con-
tratos não cumpridos, falta de segurança na utilização dos
cartões de crédito (clonagem e uso indevido e irregular do
número do cartão), alterações contratuais indevidas,
cobranças indevidas de valores e taxas diversas, cobrança
de juros abusivos, negativação indevida de consumidores
nos serviços de proteção ao crédito, serviços irregulares,
envio de produtos ou serviços bancários ou creditícios sem
prévia solicitação, por bancos, instituições de crédito finan-
ceiro, empresas de factoring, empresas varejistas, adminis-
tradoras de cartão de crédito e empresas correlatas, práti-
cas essas, inclusive, já detectadas, discriminadas e quantifi-
cadas pela Fundação PROCON/SP no seu 

Cadastro de Reclamações Fundamentadas, no período
do ano 2000, bem como registros existentes em associa-
ções de defesa do consumidor e órgãos públicos, como o
Ministério Público, Divisão de Crimes contra a Fazenda e o
Poder Judiciário.

1.2 - Da Instalação da Comissão Parlamentar de

Inquérito, da presidência e da relatoria

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois
mil e um, às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário
“D. Pedro I” da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, realizou-se a Reunião Especial de Eleição do
Presidente e do Vice - Presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar, com
base na competência concorrente contida no artigo 24, inci-
so V, da Constituição Federal e nos artigos 55 e 105 do
Código de Defesa do Consumidor, graves práticas abusivas
contra o consumidor, cometidas no fornecimento de servi-
ços, nos moldes do artigo 3º do Código de Defesa do
Consumidor, tais como falhas bancárias em detrimento do
cliente, contratos não cumpridos, falta de segurança na uti-
lização dos cartões de crédito (clonagem e uso indevido e
irregular do número do cartão), alterações contratuais inde-
vidas, cobranças indevidas de valores e taxas diversas,
cobrança de juros abusivos, negativação indevida de con-
sumidores nos serviços de proteção ao crédito, serviços
irregulares, envio de produtos ou serviços bancários ou
creditícios sem prévia solicitação, por bancos, instituições
de crédito financeiro, empresas de factoring, empresas
varejistas, administradoras de cartão de crédito e empresas
correlatas, práticas essas, inclusive, já detectadas, discrimi-
nadas e quantificadas pela Fundação PROCON/SP no seu
Cadastro de Reclamações Fundamentadas, no período do
ano 2000, bem como registros existentes em associações
de defesa do consumidor e órgãos públicos, como o
Ministério Público, Divisão de Crimes contra a Fazenda e o
Poder Judiciário, convocada e presidida pelo Senhor
Deputado Aldo Demarchi, nos termos do artigo 36, § 2º da
X Consolidação do Regimento Interno. Presentes os
Senhores Parlamentares, membros efetivos, Deputados
José Carlos Stangarlini, Henrique Pacheco, Claury Alves da
Silva, Salvador Khuryieh, José Augusto e José Rezende.
Ausentes os Senhores Deputados Rodolfo Costa e Silva,
Faria Júnior, Jorge Caruso e Geraldo Vinholi. Presente tam-
bém a Senhora Deputada Edna Macedo. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente deu por abertos os traba-
lhos, procedendo em seguida a eleição. O Senhor
Deputado José Augusto indicou o nome do Senhor
Deputado Claury Alves da Silva, para que o mesmo exer-
cesse o cargo de presidente desta CPI. Colocada a proposta
em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Deputado Aldo Demarchi passou a Presidência ao
Senhor Deputado Claury Alves da Silva, que agradeceu a
indicação, bem como os votos que o conduziram por una-
nimidade à presidência. Em seguida, colocou em discussão

a eleição do Vice - Presidente. O Senhor Deputado Aldo
Demarchi indicou o nome do Senhor Deputado José Carlos
Stangarlini. Colocada em votação a proposta, foi aprovada
também por unanimidade. Com a palavra o Senhor
Deputado José Carlos Stangarlini, declarou ser motivo de
honra ter sido eleito para o cargo de Vice - Presidente desta
Comissão Parlamentar de Inquérito. O Senhor Presidente,
Deputado Claury Alves da Silva, designou como Relator
dos trabalhos desta CPI o Senhor Deputado Aldo Demarchi,
e agradeceu, em especial, a presença da Senhora Deputada
Edna Macedo. 

1.3 - Das razões que justificam a Instalação da

Comissão Parlamentar de Inquérito.

As práticas abusivas cometidas pelos fornecedores de
bens e serviços no Brasil têm merecido destaque no noti-
ciário, em especial, no que tange às instituições bancárias,
empresas varejistas, administradoras de cartão de crédito,
empresas de factoring e de crédito popular, rebaixando o
consumidor ao nível mais ínfimo, vilipendiando não só a
Constituição Federal e os ditames contidos nos seus arti-
gos 5º, inciso XXXII e 170, bem como as determinações do
Código de Defesa do Consumidor, instrumento primordial
a ser utilizado para defender aquele que constitui o elo
mais fraco da relação econômica de consumo.

Sem falar na cobrança abusiva e exagerada de juros,
os bancos e demais instituições citadas, elencadas pelo
artigo 3º do CDC como fornecedores de serviços, tomam
atitudes não acobertadas por nenhuma lei, senão pela pró-
pria cobiça e ganância em auferir a maior margem de
lucros, abusando do seu poderio econômico, desequili-
brando, por conseqüência a cadeia produtiva do País.

E não são poucas as práticas irregulares que essas ins-
tituições perpetram em flagrante desrespeito ao cliente,
consumidor por excelência. Dentre elas destacamos diver-
sas falhas bancárias que ocasionam danos aos clientes,
descumprimento de contratos, com alterações unilaterais
não autorizadas, cobrança abusiva e estratosférica de juros,
negativação indevida de consumidores nos serviços de
proteção ao crédito, envio de produtos ou serviços bancá-
rios ou creditícios sem prévia solicitação, manipulação de
bancos de dados, entre outros comportamentos nocivos ao
grande público consumidor paulista.

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo não
poderia ficar inerte aos reclamos da população desespera-
da e acuada pela prepotência gananciosa das instituições
citadas.

A Fundação PROCON de São Paulo. órgão público que
há anos batalha pela defesa dos direitos do consumidor,
listou em seu Cadastro Anual de Reclamações
Fundamentadas, período 2000, centenas e mais centenas
de reclamações dos clientes e consumidores dos serviços
prestados pelas instituições retro indicadas, formando clara
e sólida base de fatos determinados, fatos estes mais do
que suficientes para ensejar a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar essas práticas
abusivas e detrimentosas contra o consumidor.

Estará a Assembléia Legislativa dando uma resposta à
sociedade ansiosa por soluções e ações por parte dos seus
lídimos e legítimos Representantes que, no exercício de
uma expressa competência legislativa e administrativa pre-
vista no inciso V do artigo 24 da Constituição Federal, em
que o Documento Magno confere aos legisladores esta-
duais o dever de se bater pelos direitos do consumidor.
Além disso, os artigos 55 e 105 do Código de Defesa do
Consumidor são explícitos ao imputar aos Estados o dever
de aplicar sanções administrativas para coibir as práticas
empenhadas contra o consumidor.

E as questões a serem investigadas não são poucas. O
Poder Judiciário paulista registrou, segundo informação da
Revista Eletrônica Consultor Jurídico, de 18 de março de
2000, o ajuizamento de 5.773 ações contra os bancos,
visando discutir as práticas aqui noticiadas.

Não é admissível que tais práticas sejam utilizadas nor-
malmente e que as pessoas lesadas tenham que recorrer
sempre à Justiça, já assoberbada de processos e, portanto,
morosa em seus prazos.

Existe lei para obstar esses comportamentos nada éticos
dos bancos e das instituições indigitadas e essa lei será cum-
prida e, se for o caso, aperfeiçoada, tudo em prol do consu-
midor, que corresponde à grande massa da população.

Portanto, a prática utilizada por essas empresas atual-
mente pode ser caracterizada por usura, agiotagem, des-
prezo, arrogância e desrespeito à Constituição e às leis pro-
tetivas do consumidor ora vigentes, motivo, mais que sufi-
ciente para se questionar essa atividade inescrupulosa atra-
vés dos poderes constitucionais pertinentes às Comissões
Parlamentares de Inquérito, para o que contamos com o
apoio dos nobres pares.

Anota-se que, através do ato n.º 32 de 2001, o Senhor
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, nomeia os
seguintes Deputados para comporem Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída pela aprovação do
requerimento nº 1.848 de 2001, com a finalidade de, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, apurar, com base na com-
petência concorrente contida no artigo 24, inciso V, da
Constituição Federal e nos artigos 55 e 105 do Código de
Defesa do Consumidor, os fatos e tomar as providências
acima citadas.
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Assembléia Legislativa, em 20 de junho de 2001
Walter Feldman - Presidente 

1.4 - O que é Factoring

“Factoring é uma atividade comercial mista atípica,
composta por serviços e compra de créditos (direitos credi-
tórios) resultante de vendas mercantis”.

É fomento mercantil porque expande os ativos de suas
empresas clientes, aumenta-lhes as vendas, transformando
suas venda a prazo em vendas à vista, contribuindo assim,
para um maior giro do mercado. 

Factoring é um importante instrumento de fomento da
economia, atuando na área de fomento de crédito das
pequenas e médias empresas. O desconto antecipado de
títulos feito pelas Factoring possibilita ao mercado uma agi-
lidade importante para o seu desenvolvimento, possibilitan-
do, desta forma, maior giro das mercadorias e serviços.

Apesar de secular tal prática, ainda não é regulamenta-
do no Brasil, há, no entanto, um projeto de lei em tramita-
ção no Congresso Nacional que, se aprovado, dará algum
rumo a esta atividade que movimenta milhões de reais por
ano como restará demonstrado asseguir na exposição dos
balancetes de cada uma das empresas aqui analisadas. 

A convenção de OTTAWA, CANADÁ, realizada em
Maio de 1988, da qual o Brasil foi uma das 53 nações signa-
tárias, e que consta do art. 28 da lei 8.981/95, ratificada pela
resolução nº. 2.144/95, do Conselho Monetário Nacional e
pelo art. 58 da lei nº. 9.532/97.

A definição dada para Factoring nesta Convenção foi a
seguinte: “é a prestação continuada de serviços de alavan-
cagem mercadológica, de avaliação de fornecedores, clien-
tes e sacados, de acompanhamento de contas a receber e
de outros serviços, conjugada com a aquisição de créditos
de empresas resultantes de suas vendas mercantis ou de
prestação de serviços, realizadas a prazo”. 

Escolhido como relator das Factoring’s o Nobre DEPU-

TADO JOSÉ REZENDE.
Após longo período de investigação e com oitivas de

diversas pessoas, combinado esses depoimentos com aná-
lise dos documentos enviados a esta CPI, foram apurados
diversos fatos que serão demonstradas no quadro analítico
exposto no ítem 3 - Do Relato dos Fatos, sendo esta expo-
sição efetuada de forma individualizada, por empresa e, na
proporção dos documentos enviados a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito.

1.5 - Dos Ofícios Encaminhados às empresas, sócios e

autoridades

Os quadros abaixo demonstram as estatísticas de atua-
ção da CPI relacionado às empresas de factorings:

1.5 - Dos Ofícios Encaminhados às empresas, sócios e 

autoridades 
 

Os quadros abaixo demonstram as estatísticas de atuação da CPI 

relacionado às empresas de factorings: 

ESTATÍSTICA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
2001 2002

Ofícios com correspondência devolvida 54 7

Empresas com aviso de recebimento assinado 126 18

Total de Ofícios c/ pedido de documentos 180 25 205

Oficios c/ Pedido de Esclarecimento 8

Total geral de ofícios 180 33 213

Empresas com Análise completa 6

Empresas com documentação completa 25

Empresas com documentação parcial 7

Empresas Não Entregaram Documentos 40

Empresas Não Oficializadas / Corresp. Devolvida 60

Empresas Solicitaram prazo ou Apres. Justificativas 19

Total de empresas 157
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1.6 - RESUMO DAS REUNIÕES DA CPI

Instalada a partir da aprovação do Requerimento nº
1848/2001, de autoria do Deputado Claury Alves da Silva,
em 13 de junho de 2001, a CPI das Financeiras foi constituí-
da com a finalidade de apurar, com base na competência
concorrente contida no artigo 24, inciso V, da Constituição
Federal, e dos artigos 55 e 105, do Código de Defesa do
Consumidor, graves práticas abusivas contra o consumidor
cometidas no fornecimento de serviços nos moldes do arti-
go 3º, do Código de Defesa do Consumidor, tais como:
falhas bancárias em detrimento do cliente, contratos não
cumpridos, falta de segurança na utilização dos cartões de
crédito, alterações contratuais indevidas, cobranças indevi-
das de valores e taxas diversas, cobranças de juros abusi-
vos, negativação indevida de consumidores nos serviços
de proteção ao crédito, serviços irregulares, envio de pro-
dutos ou serviços bancários ou creditícios sem a prévia
solicitação dos bancos e das intituições de crédito financei-
ros, empresas de “factoring”, empresas varejistas, admi-
nistradoras de cartões de crédito e empresas correlatas,
práticas essas inclusive já detectadas, discriminadas e
quantificadas pela Fundação Procon São Paulo no seu
cadastro de reclamações fundamentadas no período do
ano de 2000, bem como registros existentes em associa-
ções de defesa do consumidor e órgãos públicos, como o
Ministério Público, Divisão de Crimes contra a Fazenda e o
Poder Judiciário.

A reunião especial para eleição do Presidente e Vice-
presidente ocorreu em 27 de junho de 2001, sendo presidi-
da pelo Deputado Aldo Demarchi, que após declarar aber-
tos os trabalhos e cumprimentar os Deputados presentes,
consultou-os sobre eventual indicação para a presidência
da Comissão, ao que o Deputado José Augusto indicou o
Deputado Claury Alves da Silva. Colocada em votação pelo
presidente, a indicação foi aprovada e o Deputado Claury
assumiu a presidência a convite do Deputado Demarchi.
Após agradecer a presença de todos, ressaltou a importân-
cia dos trabalhos da CPI e, em seguida, passou a escolha
do vice-presidente, tendo sido indicado e aprovado o nome
do Deputado José Carlos Stangarlini, que agradeceu sua
indicação e assumiu o compromisso de honrar o cargo.
Foi, pelo Deputado José Rezende, sugerido o nome do
Deputado Aldo Demarchi para a relatoria da Comissão, o
que, o presidente acatou pelo consenso que existia entre
os Deputados. Em seguida, após informar a participação do
Deputado Salvador Khuriyeh, do Deputado Jorge Caruso,
do Deputado Geraldo Vinholi, além dos outros deputados
que já faziam parte da CPI anterior que tratava do mesmo
tema e que fora interrompida pela justiça, o Deputado
declarou encerrados os trabalhos. 

No dia 15 de agosto a Comissão voltou a se reunir e,
nesta ocasião, ouviu, por indicação do deputado Henrique
Pacheco, o Senhor Roberto Vieira Machado, empresário,
economista, que teria sido vítima do sistema financeiro
adotado atualmente no país. Relatou, em suma, que em
1989 contraiu um empréstimo imobiliário do Sistema
Financeiro de Habitação junto ao banco Unibanco, no valor
de R$ 200 mil (duzentos mil reais), importância que corres-
pondia à época cerca de cinqüenta porcento do valor de
seu imóvel. Por ocasião do plano Collor, em março/abril de
1990, enquanto a caderneta de poupança foi corrigida em
torno de 42%, o saldo devedor do depoente foi corrigido
em 84%, ou seja, o dobro, sendo que, conforme alegou,
seu contrato mencionava claramente que o saldo devedor
de seu contrato deveria ser corrigido pelo índice da cader-
neta de poupança. Procurou o banco para saber se estava
correta a forma de correção adotada, sendo positiva a res-
posta. Desta forma, conseguiu manter em dia os pagamen-
tos nos nove anos seguintes, tendo se desfeito de vários
outros bens para não deixar de cumprir suas obrigações.
Após várias tentativas de acordo com o Unibanco, sem
êxito, resolveu ingressar com ação judicial ao saber da
existência de uma jurisprudência do STJ que dizia que os
saldos deveriam ser corrigidos em 42% e não em 84%,
tendo ganhado em primeira instância. Ganhou também no
Tribunal de Alçada Civil e, ao conversar com um advogado
do banco, ficou sabendo que casos como o dele, havia
muitos, mas que mesmo assim não teria acordo. Procurou
o Ministério Público e relatou seu problema ao GAEPO -
Grupo de Atuação Especial em Repressão ao Crime
Organizado, juntando uma série de documentos de que
tinha posse, inclusive requerimento solicitando informa-
ções ao Ministério da Fazenda do Senador Eduardo

Suplicy, sendo instaurado o processo investigatório nº
32/00 por aquele órgão. Recebeu uma proposta da
Gerência de cobrança do Unibanco para quitação da divida
nos seguintes termos: pagar mais ou menos R$ 300 mil
(valor aproximado de seu apartamento à época) e esquecer
os cerca de R$ 700 mil que já havia pago durante os anos
anteriores - o que não aceitou. Ligou ao banco em outra
ocasião para tratar deste assunto e gravou a conversa e
entregou a fita k-7 ao Ministério Público. Após responder
indagações dos Deputados José Carlos Stangarlini,
Henrique Pacheco, Jorge Caruso, Aldo Demarchi e Claury
Alves Silva e a entrega de documentos, o presidente encer-
rou a reunião.

A segunda reunião realizada pela CPI ocorreu em 23 de
agosto e, na oportunidade foi ouvido o Doutor Marco
Antonio Zanellato, Procurador de Justiça do Estado. Antes
de passar a palavra ao convidado, o presidente leu solicita-
ção do Deputado Aldo Demarchi para a convocação do
senhor Marcelo Augusto Luz, Presidente da Associação
Nacional dos Mutuários o que, após consulta aos demais
membros da Comissão, foi deliberado e aprovado. Em
seguida o doutor Zanelatto passou a fazer sua exposição e
alegou que no Brasil, cobrar juros a taxa superior a 12% ao
ano é considerado crime de usura pecuniária, conforme um
decreto da década de vinte ou trinta. Por outro lado, ban-
cos e instituições financeiras, por força de lei de 1965 que
regula o sistema financeiro, estão “excluídos” dessa obri-
gação de limitar os juros. Citou exemplo francês em que
não é estabelecido um percentual limite, pois isso engessa-
ria o trabalho dos bancos, mas um parâmetro flexível,
baseado em cobrança praticada no trimestre anterior e que
isso poderia também ser adotado no Brasil, desde que uma
autoridade monetária acompanharia o mercado e estipula-
ria esse parâmetro, e, desta forma poder-se-ia evitar exage-
ros por parte dos bancos. Falou dos benefícios trazidos
pelo advento do Código de Defesa do Consumidor que veio
positivar a proteção à pessoa do consumidor, facilitando a
sua defesa perante o Poder Judiciário. Mesmo que a CPI
não consiga os resultados desejados, alegou que iniciativas
como estas, bem como as pressões exercidas por órgãos
de proteção e defesa do consumidor como o Procon, Idec
etc. são importantes para a evolução do quadro atual e
citou como exemplo a criação pelo Banco Central de uma
resolução que ficou conhecida como Código do
Consumidor dos Clientes Bancários, que disciplina o rela-
cionamento entre bancos e clientes. Relatou em seguida
que a Medida Provisória nº 1163, em sua reedição de 27 de
abril de 2000 que, mesmo não tendo nada a ver com o sis-
tema financeiro (tratava da administração dos recursos de
caixa do Tesouro Nacional), introduziu dispositivo estabele-
cendo que nas operações realizadas pelas instituições inte-
grantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano;
portanto, contra a lei que proíbe esta capitalização e na
contra-mão de súmula do STF. Por outro lado, mencionou
que uma decisão do STJ, revolucionária, estabelecendo
que as administradoras de cartões de crédito, por não
serem instituições financeiras, não estão sob a proteção da
lei que disciplina o sistema financeiro e, portanto, não
podem cobrar juros superiores a doze porcento ao ano -
um precedente importantíssimo para os trabalhos da CPI.
As empresas de cartão de crédito, por meio da chamada
“cláusula mandato” que faz parte de seus contratos,
podem contrair empréstimos em nome do próprio cliente,
e, para isso, argumentam que não têm capital de giro e por
isso precisam emprestar dinheiro para parcelar os débitos.
O contrato, conforme estabelece o artigo 6º, V, do CDC,
pode ser modificado pelo juiz sempre que gerar uma one-
rosidade excessiva a uma das partes, de forma que gere
um desequilíbrio entre elas. O próprio STJ se utilizou deste
artigo para dizer que esses contratos de leasing corrigidos
pela variação cambial geraram grande desequilíbrio e
impôs a correção pelo IPC. Entretanto, em que pese todas
esses progressos legais, ele esclareceu que ainda são pou-
cos os consumidores que deles se utilizam, pois o acesso à
justiça ainda é muito restrito devido aos elevados custos
dos processos e dos honorários advocatícios e, consideran-
do ainda, que os consumidores já estão inadimplentes. A
inadimplência acarreta ainda, o que chamou de morte civil
da pessoa, além de terem seus nomes incluídos em cadas-
tros de proteção ao crédito. Classificou de inícuo e desarra-
zoado o envio do nome do consumidor que está discutindo
judicialmente o seu débito a estes cadastros. O Ministério

Público Federal moveu ação civil pública e obteve liminar
proibindo este envio, entretanto, relatou que a desobediên-
cia à liminar são freqüentes e ao juiz falta um maior poder
de coerção, sendo que as empresas que descumprem a
medida ficam sujeitos apenas à multa que, diga-se, só
pode ser cobrada ao final da ação, no julgamento de seu
mérito, o que demora aproximadamente 10 anos ou mais.
Outra preocupação do Procurador é o fato de, em caso de
inadimplência do cliente, o nome de seu avalista também
ser encaminhado ao Serasa, sem ao menos se tentar rece-
ber a dívida, o que se constitui em outro medida arbitrária
e ilegal. Por fim, o Doutor Zanelatto enfatizou a seriedade
dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão e que o
Ministério Público a vê com muitos bons olhos, bem como
que o próprio Procurador-Geral está muito interessado em
seus trabalhos. Em seguida o depoente passou a responder
questões formuladas pelos deputados José Rezende, Aldo
Demarchi, Salvador Khuriyeh, José Augusto, e Claury
Alves Silva, que após agradecer a presença e as palavras
de incentivo à Comissão, declarou encerrados os trabalhos.

A Comissão tornou a se reunir no dia 12 de setembro,
ocasião em que ouviu o senhor Marcelo Augusto da Silva
Luz, presidente da Associação Nacional dos Mutuários.
Após a abertura dos trabalhos, o presidente agradeceu aos
presentes e passou a palavra ao convidado. Relatou, em
síntese, que a Associação foi fundada em 1991 devido ao
Plano Collor e que busca a defesa dos interesses dos
mutuários da casa própria, do Sistema Financeiro da
Habitação, de carteiras hipotecárias, construtoras e afins.
Naquela ocasião, o governo Collor editou algumas leis que
feriam a própria Constituição, principalmente a Lei 8177/91
que criou a TR como indexador do Sistema Financeiro da
Habitação. Até 1996 o BNH era gestor das carteiras imobi-
liárias, a partir daquele ano a incumbência passou à Caixa
Econômica Federal e o fato é que, de lá para cá, pouca
coisa mudou em relação aos contratos e a situação dos
mutuários só piorou, fazendo crescer o número de inadim-
plentes. Conforme declarou, durante a vigência do financia-
mento, sempre longos, o banco muitas das vezes altera
unilateralmente as cláusulas contratuais o que acaba por
refletir diretamente no aumento da inadimplência.
Informou que o governo não está investindo corretamente
na habitação e que se não fosse o trabalho desenvolvido
pela associação que preside, bem como outras, a situação
do mutuário seria muito pior. Alegou que o valor da presta-
ção, segundo a legislação, não pode ultrapassar 30% da
renda percebida mensalmente pelo mutuário, entretanto,
muitos são os casos em que esta disposição é desrespeita-
da. Em seguida, o presidente abriu a palavra aos demais
membros que questionaram o convidado. Respondendo
indagações dos Deputados Henrique Pacheco, Salvador
Khuriyeh, Claury Alves da Silva, o declarante esclareceu
ainda que o trabalho principal de sua entidade se concentra
em ações impetradas no Poder Judiciário, justamente pela
impossibilidade de acordos na via administrativa. A Caixa
Econômica Federal, bancos privados e aqueles que se habi-
litam no Sistema Financeiro de Habitação podem fazer
financiamentos imobiliários, sendo que a CEF é a principal
gestora. A captação dos recursos é do FGTS do próprio
mutuário e o grande problema do sistema é justamente
esta captação de juros, porque se impede a amortização da
dívida. Os principais problemas são verificados, segundo
informou, justamente de que deveria partir o exemplo: a
Caixa Econômica Federal. Apesar de todos os bancos,
inclusive os privados, trabalharem baseados na mesma lei,
a 4380, o fato que desequilibra os contratos é o reajuste
pela aplicação da TR, que é uma taxa de mercado e jamais
deveria ser aplicada no sistema social, pois desta forma,
cobra-se juros sobre juros e é isso que prejudica demasia-
damente o mutuário e faz os índices de inadimplência
serem tão altos. Outra questão que aflige o declarante é a
notícia de que a Caixa não mais vai trabalhar com o SFH, e
sim com SFI - Sistema Financeiro Imobiliário que é ainda
muito mais prejudicial ao cliente pois chega ao ponto de
retomar o imóvel em caso de atraso na prestação. Existe
no Estado de São Paulo, conforme informou, oitocentos
mil mutuários inadimplentes, o que corresponde a 35% do
total de contratos em vigência. Um dos piores problemas
enfrentados pelos mutuários é o chamado saldo residual,
isto é, mesmo pagando em dia suas prestações, o saldo
devedor vai sendo corrigido pelo banco, de tal sorte que ao
final do financiamento, quando o mutuário pensa já ter qui-
tado toda sua dívida é surpreendido por um débito que, às
vezes, chega a ser maior que o valor do imóvel. Após tais
esclarecimentos, o presidente encerrou os trabalhos. 

A quarta reunião ordinária da Comissão ocorreu no dia
19 de setembro de 2001 e, diante da ausência do Senhor
Adalberto Moraes Schetter, vice-presidente do Unibanco -
União de Bancos Brasileiros S/A, convocado para esta data,
os membros deliberaram e aprovaram nova sua convoca-
ção sob pena de, em caso de ausência, sua condução coer-
citiva. Em seguida o presidente encerrou a reunião. 

No dia 26 de setembro, a Comissão voltou a se reunir
na quinta reunião ordinária. Na oportunidade foi ouvido o
Senhor Adalberto Schetter, vice-presidente do banco
Unibanco. Tendo aberto mão do tempo inicial de que dis-
punha para uma explanação acerca da insitituição que
representa, passou em seguida a responder aos questiona-
mentos dos Deputados Henrique Pacheco, Salvador
Khuriyeh, Aldo Demarchi, José Augusto, Claury Alves da
Silva. Esclareceu, em síntese, que o banco é sustentado por
quatro pilares - quatro grandes focos de atuação. O primei-
ro, conhecido por Unibanco Asset Manegement, que trata
da gestão dos fundos de investimentos do banco, sendo
que detêm mais de cinqüenta porcento dos fundos de pre-
vidência privada do país. O segundo pilar é o conjunto de
atividades que diz respeito a seguros, capitalização e previ-
dência, que tem seu presidente específico, como o primeiro
também o tem. O terceiro pilar classificou de banco de ata-
cado, um banco de investimento - é neste que existem os
seus grandes clientes, que vendem acima de R$ 100
milhões por ano, é o caso da Petrobras, Shell, Votorantim,
grupo Ipiranga entre outros; bem como clientes interme-
diários - empresas que vendem entre R$ 25 e R$100
milhões/ano. Esta área cuida também de todo o setor inter-
nacional do banco, bem como a sua área de distribuições,
fusões e aquisições. Portanto, banco de atacado é o que
provê serviços , capta dinheiro de grandes empresas,
empresta-lhes e, quando necessário, faz fusões e aquisi-
ções. Por fim, o quarto pilar em que está sustentada a insti-
tuição é o chamado banco do varejo, que talvez seja a face
mais visível do Unibanco e área da qual é um dos vice-pre-
sidentes. Este pilar é o responsável pelas agências e postos
de serviço, número que gira em torno de mil e quinhentos
no total. A campanha publicitária é afeta a este setor, bem
como o cartão de crédito, crédito imobiliário, com financia-
mento habitacional e financiamento. A sua vice-presidência
estão subordinadas a área de tecnologia, jurídica, de recu-
peração de crédito atacado, de engenharia e arquitetura, de
compras e de processamento de serviços bancários.
Quanto aos recursos captados com poupança, afirmou que
65% é utilizado para financiamento imobiliário, 15% é reco-
lhido ao Banco Central e lá fica congelado, os 20% restan-
tes os bancos podiam dar destino livre, mas o Banco
Central exige que metade deva ser destinado a financia-
mento imobiliário. Teceu comentários sobre os efeitos do
chamado Plano Cruzado de 1986 (governo Collor) e sobre a
aplicação de juros imobiliários àquela época, bem como
sobre a criação do FCVS - Fundo de Compensação das

Variações Salariais. Que por ocasião do Plano Collor,
seguindo determinação do Banco Central, o Unibanco cor-
rigiu os financiamentos imobiliários pelo IPC de 84,32%; as
cadernetas de poupança até o limite de 50 mil cruzados
novos, convertidos em cruzeiros, seriam também reajusta-
das pelo mesmo índice e o restante seria retido pelo Banco
Central e devolvido a partir de 16 de setembro de 91, sendo
que neste momento corrigiu-se esta sobra em 41,38%. O
Unibanco tinha, à época, cerca de R$ 968 milhões em
caderneta de poupança. Com respeito ao caso envolvendo
o Senhor Roberto Vieira Machado, que já havia sido ouvido
pela CPI em sessão anterior, alegou que o caso envolve
três moedas: cruzado novo, cruzeiro e real. Esclareceu que
o senhor Roberto tomou não um, mas três empréstimos do
banco; que apenas o primeiro deles foi suficiente para
pagar o imóvel que adquiriu e ainda sobrou dinheiro; que
em seguida contraiu mais dois novos empréstimos, elevan-
do a dívida para algo em torno de US$ 600 mil (seiscentos
mil dólares), em valores atuais. Que o financiamento foi
esticado de 10 para 15 anos e que a partir de 98 o Senhor
Roberto parou de pagar e ingressou com uma série de
ações na Justiça contra o Unibanco, tendo ganhado algu-
mas e perdido outras e, que atualmente o caso está no
Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, teceu comentá-
rios sobre o Visa Unibanco, o cartão de crédito do banco,
com o número aproximado de clientes. Diversos números
e dados de que o depoente não tinha conhecimento ou não
se lembrou na ocasião como valores de taxas cobrados nos
contratos, forma de composição dos juros, taxa de perma-
nência, multa, se há setor de cobrança terceirizado etc.,
ficou de encaminhar por escrito à CPI, tendo em vista que
foi notificado para tanto. Após agradecer ao depoente e
fazer alguns comunicados aos demais membros, o presi-
dente deu por encerrados os trabalhos. 

A sexta reunião ordinária da CPI ocorreu no dia 03 de
outubro de 2001. Nesta ocasião a comissão ouviu o senhor
Artur Luiz Zaquelo, gerente da Agência Água Rasa, do
Banco do Brasil. Ele esclareceu as circunstâncias que
envolveram o desaparecimento de quatro talonários de
cheques administrativos do banco, sendo que mais ou
menos um ano depois, houve a tentativa de saque de uma
folha destes cheques, cujo valor era de R$ 19.380.000,00
(dezenove milhões e trezentos e oitenta mil reais). Que foi
instaurada uma sindicância interna. Que se trata de um
cheque fraudulento e que as assinaturas constantes do
cheque não são de funcionários do banco, apesar de se tra-
tarem de pessoas que, a época, trabalhassem naquela
agência. Que o cheque foi emitido em junho de 2000 e só
apresentado em junho de 2001 e, em sua opinião, esta fal-
sificação foi feita de modo primário pois o padrão não
batia, a parte de segurança que o banco institui num docu-
mento também não conferia. Depois de dispensado o
senhor Artur e ante a ausência da empresa R&G Factoring,
que enviou apenas um advogado para informar sobre a
impossibilidade do representante da empresa comparecer
a reunião, antes do encerramento da sessão, foi deliberada
e aprovada sua reconvocação.

A sétima reunião ocorreu em 17 de outubro de 2.001.
Nesta oportunidade foram ouvidos a Senhora Maria Celina
Sabadini, Delegada de Polícia da 57ªDP, distrito policial da
Mooca e o senhor Mário Telles Marques, escrivão de polí-
cia, lotado também no referido Distrito Policial, sendo que
ambos trabalhavam na delegacia , onde foi lavrado o bole-
tim de ocorrência a respeito do caso do cheque administra-
tivo do Banco do Brasil. A Senhora Maria esclareceu que é
plantonista na delegacia e que, normalmente, é responsá-
vel pela lavraturas dos boletins de ocorrências, termos cir-
cunstânciados, flagrantes etc., entretanto as investigações
ficam a cargo do delegado titular, que no caso específico
era o senhor Ricardo Salvatore. O outro convocado tam-
bém pouco pôde esclarecer a cerca dos fatos, salvo que no
dia da lavratura do boletim em questão funcionou como
escrivão, digitando a peça, mas que nada mais podia acres-
centar, até porque não se lembrava do caso específico
dado o grande número de boletins que lavra todos os dias. 

A oitava reunião ordinária ocorreu no dia 07 de novem-
bro, no Auditório “Teotônio Vilela”. Após dar início aos tra-
balhos, o Presidente convidou a tomar assento à Mesa de
Trabalhos o Senhor Ricardo Salvatore, Delegado Titular da
57ª Delegacia de Polícia de São Paulo. O depoente infor-
mou aos parlamentares que encaminhou ofício ao banco
do Brasil solicitando informações acerca de eventual exis-
tência de sindicância sobre o caso do cheque do Senhor
Daniel Carbone. Foi informado que a Senhora Fushae Yagi,
funcionária do banco, teria sido consultada sobre um che-
que administrativo de valor bastante elevado, cuja numera-
ção pertencia a um grupo de quatro talonários, que não
foram encontrados naquela agência. Declarou ainda que,
conforme apurou, outro funcionário da mesma agência, de
nome Nilson, é quem teria dado baixa nestes quatro talões,
por meio do sistema do Banco, e, em seguida, destruído-
os; de forma que a folha de número 2350, objeto da investi-
gação, também deveria ter tido o mesmo fim. O senhor
Nilson informou ao declarante que as assinaturas constan-
tes da folha do cheque administrativo em questão não era
sua. Ainda não foi solicitado o exame grafotécnico pelo
fato de não estar de posse da folha original. O depoente foi
informado pela gerência geral da agência que a folha de
cheque era verdadeira, mas as assinaturas nela constantes
não, e que o código nela contido também seria falso. Em
seguida o depoente passou a responder aos questiona-
mentos dos Deputados Salvador Khuryieh, Aldo Demarchi,
José Carlos Stangarlini, José Rezende, Henrique Pacheco e
Jorge Caruso. Após tais esclarecimentos, o presidente con-
vidou a Senhora Fushae Yagi, funcionária da agência à
época dos fatos. Ela informou aos Deputados que em data
próxima ao mês de julho de 2000, um funcionário de seu
setor na agência recebeu um telefonema que solicitava a
consulta a respeito de um cheque administrativo de valor
elevado. Que o funcionário anotou a série do cheque e ten-
tou localizá-lo na agência, mas não conseguiu, pois o siste-
ma on line nada acusava sobre a folha. Analisando os bole-
tins internos, constatou-se que tal cheque havia sido rece-
bido pela agência, entre outros quatro talonários e que
todos haviam sido baixados por outro funcionário. Após
lavratura de boletim de ocorrência e publicações em jor-
nais, foi providenciada contra-ordem em todos os referidos
talonários, que tiveram de ser novamente registrados no
sistema on line do banco. Esclareceu, por fim, que este pro-
cedimento de baixa de talões não é procedimento comum
do banco. Dando continuidade aos trabalhos, foi convidado
a tomar assento o Senhor Daniel Carbone, que seria o cre-
dor do cheque. Esclareceu, em apertada síntese, que pres-
tou serviço para uma grande empresa da área de informáti-
ca, desenvolvendo um programa, comandando uma equi-
pe de profissionais; que o cheque em questão se tratava de
pagamento pelo trabalho desenvolvido, e que já havia ten-
tado várias vezes mas não estava conseguindo receber a
importância especificada no cheque, cerca de R$ 19
milhões de reais. O último depoente do dia foi o Senhor
representante da empresa R & G Factoring que respondeu
aos questionamentos dos senhores parlamentares e se
comprometeu a enviar documentos por ele solicitados.
Antes de encerrar os trabalhos a Comissão aprovou a con-
vocação do Senhor Nilson Roberto de Almeida, funcionário
da agência do Banco do Brasil à época do episódio envol-
vendo o cheque administrativo 2350. 

Em 21 de novembro de 2001 foi realizada a 9ª reunião
da Comissão. Nesta ocasião foram ouvidos os senhores
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Nilson Roberto de Almeida, ex-funcionário do Banco do
Brasil, Emílio Roberto Chierighini Martins, presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo
de Campinas e região, e o senhor Aly Diab Zain.
Compareceram à reunião os membros efetivos senhores
deputados Salvador Khuryieh, Henrique Pacheco, Geraldo
Vinholi, Aldo Demarchi, José Rezende e Jorge Caruso,
além do presidente e dos membros substitutos Deputada
Rosmary Corrêa e Deputado Luiz Gonzaga Vieira.

A 10ª reunião da Comissão ocorreu em 28 de novem-
bro de 2001, no Plenário “Tiradentes”. Havendo número
regimental de parlamentares, o presidente deu início aos
trabalhos e convidou a tomar assento à Mesa de Trabalhos
o titular da empresa Sorocred. Ante a ausência do convoca-
do e a negativa em ouvir representante da empresa a
Comissão houve por bem notificar a empresa na pessoa de
seu advogado, Senhor Nilton Ferreira da Silva, a compare-
cer à próxima reunião. Após encaminhamento do
Deputado Khuryieh sobre denúncia anônima referente à
fraude em aplicações financeiras, e determinação do presi-
dente para seu encaminhamento à Procuradoria da Casa,
foi convidado a tomar assento o senhor Álvaro Stefani. Em
síntese o depoente relatou que a sociedade é prejudicada
em função da política de juros praticada no país. Que pos-
suía conta corrente desde 1966 sem nenhuma restrição e
que por indicação do gerente do banco, efetuou uma ope-
ração denominada FINAME para que sua empresa não reti-
rasse as aplicações que possuía. Que os juros desde então
começaram a aumentar de tal forma que superaram ao
capital aplicado. Em seguida, depois de esclarecer dúvidas
dos parlamentares, foi solicitado ao depoente que encami-
nhasse uma série de documentos para análise da
Comissão. O Deputado José Rezende informou que tam-
bém recebeu denúncia anônima nos termos já relatados
pelo Deputado Khuryieh e a entregou ao presidente. Nada
mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. 

A comissão voltou a se reunir em 05 de dezembro de
2001, no auditório “Teotônio Vilela”, ocasião em que foi
realizada a 11ª reunião. O presidente após dar início aos
trabalhos convidou o Senhor Nilton Ferreira da Silva, dire-
tor da empresa Sorocred para dar seu depoimento. Nilton
informou que a Sorocred Factoring exerce sua atividades
no município de Sorocaba e região e que compra ativos de
outras empresas com capital próprio. O capital de giro da
empresa perfaz R$ 10 milhões. Que não efetua aditivos ao
contrato inicial e não exige garantias, atuando com um
deságio médio de 3%. Declarou ainda que a Sorocred tem
outra empresa, a Sorocred Serviços, que oferece um servi-
ço diferenciado, fornecendo um cartão de identificação do
cliente e lhe cobra uma taxa denominada administração de
cadastro, cujo valor é de R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos) por mês. Afirmou ainda que a empresa desconta
diretamente em folha de pagamento do cliente, já que é
conveniada os empregadores destes. O limite do crédito é
relativo à renda mensal do cliente. Respondendo aos ques-
tionamentos dos senhores Deputados esclareceu que em
1991 o capital social da empresa era de seis milhões de
cruzeiros (equivalente a R$ 50 mil nos dias atuais). Sobre o
grande aumento de capital comprometeu-se a encaminhar
relação de clientes e os tipos de contratos firmados. Citou
como seus maiores clientes o Carrefour e o Pão de Açúcar
e o ABN Amro Bank como parceiro para cobrança de títulos
e leasing de equipamentos. Ainda fazem parte do grupo
Sorocred a Sorocred Serviços, Sorocred Administradora de
Cartões de Crédito, Sorocred Fomento Comercial e outras.
Comprometeu-se a enviar a documentação solicitada pelos
parlamentares com respeito a estas outras empresas.
Questionado sobre o valor de R$ 8,8 milhões alocados sob
a rubrica “devedores duvidosos” no balanço da empresa,
não soube responder do que se tratava. Em seguida foi
colocada em votação e aprovada a notificação de outras
empresas de factoring e encerrada a reunião. 

A 12ª reunião da Comissão ocorreu no dia 20 de feve-
reiro de 2.002. Havendo número regimental o presidente
iniciou os trabalhos e informou aos demais membros que
as administradoras de cartões de crédito vêm reduzindo as
taxas por elas praticadas. Em seguida o Deputado Rezende
relatou o recebimento de alguns documentos solicitados
de 180 empresas de factorings, sendo que muitas delas
não foram encontradas, outras não encaminharam nenhu-
ma documentação e algumas justificaram o não envio ou
solicitaram um prazo maior. A seguir deliberaram sobre a
convocação de outras empresas, dentre elas a Lastro
Factoring Fomento Comercial, que informou que não iria
atender às solicitações da Comissão Parlamentar e cujo
caso foi encaminhado para parecer da Procuradoria da
Casa, encerrando-se a reunião logo após.

A Comissão reuniu-se em 27 de fevereiro de 2002, no
Plenário “José Bonifácio”, oportunidade em que, após o
início dos trabalhos, o Deputado José Rezende passou a
demonstrar aos demais membros, através de gráficos, a
transação financeira que possivelmente teria ocorrido no
caso da denúncia anônima que passou a ser conhecido
como “Caso Ruth”. Demonstrou que o caso envolve um
grupo de empresas e bancos que captam dinheiro no Brasil
e, depois, o dinheiro some, como o que aconteceu com a
senhora Maria Ruth dos Santos, conhecida como Ruth
Escobar. Após vender um teatro em 1996 por cerca de R$
5,5 milhões e investir a quantia, através de um funcionário
do HSBC de Nova Iorque, o dinheiro desapareceu. O pro-
cesso de que o deputado Rezende dispunha (que lhe foi
enviado junto com uma denúncia anônima) e que estava
incompleto, referia-se também ao senhor Ivan Yung, sócio
do Hexabanco, e quem teria investido o dinheiro de Ruth
Escobar. O HSBC também foi sócio do Hexabanco que foi
liqüidado no Brasil pelo Banco Central. Em seguida foi deli-
berada a expedição de ofício à Receita Federal, solicitando
informações sobre as empresas coligadas no “Caso Ruth”,
bem como convite à senhora Ruth para trazer maiores
esclarecimentos sobre o caso. A Comissão decidiu encami-
nhar ainda uma Moção para que não fosse desvinculada a
atividade financeira do Código de Defesa do Consumidor,
pois tal medida traria graves prejuízos aos consumidores.
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. 

A 14ª reunião da CPI ocorreu em 06 de março de 2002.
Foram ouvidos nesta ocasião os senhores representantes
das empresas ACDC Factoring Fomento Comercial, Lastro
Factoring Fomento Comercial Ltda., Bay Fomento
Comercial Ltda. e Lázaro Factoring Fomento Comercial
Ltda. O representante da empresa Factotum Factoring
Fomento Comercial Ltda., regularmente intimado, não
compareceu nem apresentou justificativa. A reunião foi
encerrada em seguida. 

A Comissão realizou a 15ª reunião em 13 de março de
2002, no Plenário José Bonifácio. Compareceram nesta
ocasião os membros efetivos, Deputados Salvador
Khuryieh, Henrique Pacheco, José Rezende e Jorge Caruso,
além do presidente e do Deputado Edson Gomes. O
Deputado Khuryieh, após dado início aos trabalhos, teceu
comentários acerca das cópias trazidas à comissão a res-
peito do “Caso Ruth” e sobre uma possível evasão de divi-
sas. Em seguida, antes do encerramento da reunião, passa-
ram a responder aos questionamentos dos parlamentares
os senhores Bráulio Merino, da empresa Four Factoring
Ltda; Almir Aparecido Bitelli da ACDC Factoring Fomento
Comercial Ltda e Marco Pinto Rodrigues da Eme Factoring
Fomento Comercial Ltda. 

A 16ª reunião da CPI ocorreu em 20 de março de 2002.
Presente o número regimental, o presidente abriu os traba-

lhos e comunicou que a senhora Ruth Escobar não compare-
ceria à reunião, para a qual havia sido convidada, devido a
problemas de saúde, mas que tinha interesse em contribuir
para os trabalhos em uma outra oportunidade. Em seguida,
procedeu à leitura do texto da Moção a ser encaminhada ao
Supremo Tribunal Federal a respeito da ação que trata da
constitucionalidade da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor em relações entre instituição financeira e seus
clientes, aprovada logo após. Foi ouvido ainda o doutor
Delegado de Polícia Antonio Carlos Menezes Barbosa, do 7º
distrito policial da Lapa, sobre o caso “Ruth Escobar”.

Aos 27 de março de 2002 a Comissão tornou a se reu-
nir, no Plenário “José Bonifácio”. Foi ouvida nesta 17ª reu-
nião a Senhora Ruth Escobar, que, após esclarecer as cir-
cunstâncias em que foram perdidos os valores envolvidos
na venda do teatro Ruth Escobar, envolvendo o banco
HSBC, respondeu aos questionamentos dos membros pre-
sentes. Os próximos a serem ouvidos foram os senhores
Ricardo Hara, da empresa Hope Fomento Mercantil e
Aluizio Liuzzi, da empresa Factoring Fomento Comercial
Ltda. Em seguida, deliberou-se o adiamento da oitiva da
empresa Santana Factoring Fomento Comercial Ltda., noti-
ficando-se o seu representante João dos Santos Caritá. 

A Comissão voltou a se reunir em 03 de abril de 2002,
em sua 18ª reunião ordinária. Havendo número regimental
de parlamentares, o presidente abriu os trabalhos e convi-
dou o senhor Fernando Gianini Ribeiro a tomar assento na
mesa dos trabalhos. Antes de ouvi-lo, porém, o deputado
Khuryieh informou haver estabelecido contato com o advo-
gado da senhora Ruth Escobar e por ele foi informado acer-
ca de uma ação judicial proposta em junho de 2000 pela
empresa integração Promoções Artísticas e Culturais Ltda.
e Dionísius Foudantion em face do HSBC Bank Brasil S/A.
Banco Múltiplo. Solicitou também o envio de cópias a res-
peito do “Caso Rute Escobar” à CPI do Proer, em Brasília;
bem como a convocação de diversas pessoas supostamen-
te envolvidas ou que poderiam prestar esclarecimentos
importantes à elucidação dos fatos, entre as quais o
Senhor Ivan Chi Mow Yung, sua mulher e filha, Nicolas
Agustin Lanas Lagomarsino e Helio Ribeiro Duarte, diretor-
executivo do HSBC. Ainda antes de ouvir o depoente,
Fernando Gianni Ribeiro, o Deputado Rezende apresentou
uma prévia dos trabalhos por ele desenvolvidos no que diz
respeito às empresas de factoring e indicou uma lista de
outras empresas a serem convocadas, a ser submetida à
deliberação dos demais membros. O senhor Fernando
então passou prestar seu depoimento e, em seguida, res-
ponder questões dos deputados. Na seqüência foi convoca-
da uma reunião reservada a realizar-se 15 minutos após o
encerramento daquela. 

Em 03 de abril de 2002, a Comissão realizou sua 19ª
reunião, que ocorreu de forma reservada, com a presença
apenas dos membros.

A 20ª reunião da Comissão Parlamentar ocorreu no dia
17 de abril de 2.002. Havendo número regimental foi inicia-
da a reunião. Nesta oportunidade compareceu para prestar
depoimento o Senhor Ivan Ching Mao Jung. Convidado
pelo presidente tomou assento à Mesa dos trabalhos.
Questionado pelos Deputados José Carlos Stangarlini,
José Rezende, Faria Junior e Salvador Khuryieh, o depoen-
te preferiu manter seu direito constitucional de manter-se
calado. Em seguida tomou assento o Senhor Nícolas
Lagomartinho. Informou em síntese que conhece o senhor
Ivan Jung desde meados dos anos 80 e que na ocasião era
seu funcionário, tendo trabalhado inicialmente no HKB
DPVM, possivelmente no Banco HKB S/A, e finalmente no
Hexabank, em que foi assessor do Banco HKB. Que conhe-
cia a Senhora Rute Escobar em virtude dos negócios que
ela mantinha com a empresa. Sobre o que aconteceu com
os recursos que ela aplicava na instituição não soube expli-
car porque, conforme alegou, não mais trabalhava no
banco. De uma série de empresas elencadas pelo Deputado
Khuryieh, informou conhecer apenas a Universal
International Accept Manegement, da qual tinha o senhor
Ivan poder de assinar por ela, e que inclusive ele foi procu-
rador desta empresa juntamente com Michelle, mas que só
podia assinar juntamente com o senhor Ivan. Reconheceu
também a Accents Limit Matrix Capital, cujo controlador
também era o senhor Ivan. Informou que a Dona Ruth
Scobar foi apresentada para o Sr. Ivan por uma funcionária
do HSBC, chamada Maria Duonavan, no começo dos anos
90. Em seguida, tomou assento à Mesa dos trabalhos, o
senhor Robert Willians, contador do Escritório Advogados,
que foi contratado pela senhora Ruth Escobar, para tentar
localizar o dinheiro. Informou, em síntese, que não tiveram
acesso a qualquer documento em Jersey, tendo em vista
que alegaram que como se tratava de empresa privada e
não uma autoridade policial ou judicial, não poderiam for-
necer quaisquer informações. Por este motivo, nada foi
descoberto sobre a rota ou localização do dinheiro. Depois
de dispensado o senhor Robert, o presidente convidou o
senhor Robert Willians, diretor executivo de relações insti-
tucionais do HSBC Bank Brasil S/A, Banco múltiplo. Após
fazer um breve relato sobre a trajetória do banco HSBC,
passou a responder às questões dos deputados. Esclareceu
que quando da vinda do HSBC ao Brasil - operação que na
época ficou rotulada como de “salvamento” do Banco
Bamerindus - o HSBC trouxe, conforme fora exigido pelo
Banco Central, US$ 1 bilhão (um bilhão de dólares). Por
volta de 94, o HSBC manteve negócios com o Senhor Ivan
Jung e a empresa Prime, sendo que o senhor Ivan teria se
comprometido a pagar um financiamento que fez junto ao
banco a partir de 1998, mas que diante de sua inadimplên-
cia, o banco resolveu ingressar judicialmente contra ele em
2000. Tomou conhecimento, por procedimentos judiciais
em andamento, de que havia contas de brasileiros no exte-
rior que foram abertas pelo senhor Ivan, que teria recebido
procuração de seus clientes para a movimentação destas
contas. Entretanto, que desde o rompimento da sociedade
em 1994, o banco não teve participação alguma nestas con-
tas e que só começou a operar no país em 1997. Confirmou
que foi a senhora Maria Donnavan, gerente da agência do
HSBC em Nova Iorque, que indicou à senhora Ruth Escobar
para que procurasse o senhor Ivan Jung no Brasil, do
banco HKB, que na época era sócio do HSBC, como aliás
fazia com qualquer cliente que procurasse o banco para
fazer aplicações ou remessas ao exterior. Entretanto, com o
fim da sociedade em 1994, essas recomendações deixaram
de ser feitas. Quando da remessa de dinheiro da senhora
Ruth, em 1996 e 1997, o banco já não tinha mais qualquer
ligação com o senhor Ivan. A última depoente a ser ouvida
pela Comissão foi a senhora Mayra Jung. Às perguntas dos
deputados que lhe foram formuladas, a exemplo de seu
marido, senho Ivan Jung, preferiu manter-se calada, nada
respondendo do que lhe foi perguntado. A reunião foi
encerrada logo em seguida. 

A Comissão voltou a se reunir no dia 24 de fevereiro
abril do corrente, por ocasião da 21ª reunião ordinária.
Após fazer alguns comunicados feitos pelo presidente, os
membros discutiram sobre convocações futuras e delibera-
ram por continuar a reunião de maneira reservada, tendo
em vista que, por iniciativa do Deputado Salvador
Khuriyeh, seriam discutidas matérias envolvendo sigilo
bancário.

No dia 08 de maio de 2002 a Comissão se reuniu para a
realização da 22ª reunião. O presidente comunicou a ausên-
cia do Senhor Luiz Lemos, presidente da ANFAC que esta-

va convidado para esta data, por problemas de saúde, con-
forme atestado médico juntado. Em seguida, entendendo
de suma importância os eventuais esclarecimentos que o
Senhor Lemos poderia trazer, os membros deliberaram por
fazer sua convocação em data posterior. O outro depoente
do dia, Senhor Franklin Gregory Harry Lawson, Diretor
Executivo do HSBC Bank Brasil Sociedade Anônima, tomou
assento e passou a responder aos questionamentos dos
deputados. Afirmou que o HSBC está no Brasil desde
março de 1997. Em 1986 ele ingressou no Midland Bank,
que em 1992 foi comprado pelo Grupo HSBC. Por volta de
1997 deixou de ser um executivo do banco e passou a inte-
grar a sua Diretoria como Diretor-Executivo do HSBC Bank
Brasil. O declarante informou também que não tinha
conhecimento de uma carta que foi enviada à Senhora
Maria Rute dos Santos, conhecida também como Rute
Escobar,lida na sua presença pelo deputado Khuriyeh, mas
que conhecia e já havia conversado com ela. Entretanto,
que se trata de um assunto entre ela e o Exabank, que
Jersey é um banco com individualidade e que não há qual-
quer relacionamento com o HSBC Bank Brasil. Tendo o
Deputado Salvador Khuriyeh como principal inquiridor, o
Senhor Franklin respondeu a uma extensa série de questio-
namentos e ficou de encaminhar uma série de documentos
a respeito de determinados pontos, a fim de esclarecê-los,
sendo em seguida encerrada a reunião. 

Em vinte e oito de junho de 2.002 foi realizada a 23ª
reunião da Comissão. Depois de constatar quórum o presi-
dente deu por abertos os trabalhos e em seguida, foi apro-
vada a convocação de diversas empresas, sendo que deve-
ria constar nos ofícios convocatórios a ressalva para as
empresas que estão não obrigadas por medidas liminares
obtidas junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Nada
mais havendo foi encerrada a reunião.

Finalmente aos 13 dias do mês de novembro de 2.002,
no plenário “José Bonifácio”, foi realizada a 24ª reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Presentes os senhores
parlamentares, membros efetivos, Deputados Geraldo
Vinholi, Salvador Khuryieh, Aldo Demarchi, José Rezende e
José Carlos Stangarlini, além do presidente. Logo após
abrir os trabalhos o presidente informou que estavam pre-
sentes os senhores Mauro Delfim de Morais, Professor da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a Senhora
Kássia Correia Silva, Presidente da Associação Nacional
dos Usuários de Cartões de Crédito, tendo em seguida con-
vidado aquele a tomar assento à Mesa dos Trabalhos e ini-
ciar sua exposição. Em apertada síntese, o professor
Mauro, ressaltou o papel exercido pelas empresas de facto-
rings no país desde os anos 30, destacando aspectos dife-
renciados da legislação brasileira e européia acerca do
tema. Em seguida fizeram uso da palavra os Deputados
José Rezende, Salvador Khuryieh e presidente, Deputado
Claury. Depois de esclarecidas as questões levantadas, e
encerrada a oitiva, foi convidada a Doutora Kássia Corrêa a
iniciar sua exposição. Ela relatou que os juros cobrados
pelas empresas administradoras de cartão de crédito são
os principais alvos de ações promovidas por seus usuários,
que encontram em associações como a ANUC um apoio,
tendo em vista a fragilidade do consumidor diante do gran-
de poder destas empresas. Em seguida, após comentários
e questionamentos feitos pelos parlamentares e esclareci-
dos pela depoente, a reunião foi encerrada.

DEPOIMENTOS

03/10/01 

Empresa R.G. Factory

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos da 6ª
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa
apurar, dentro da competência do Art. 24, inciso 5º, da
Constituição Federal, e os artigos 55 e 105, do Código de
Defesa do Consumidor, graves práticas abusivas contra o
consumidor pelas empresas financeiras Factory, institui-
ções de crédito financeiro. 

Solicito à Sra. Secretária a leitura da Ata da reunião
anterior. 

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Sr. Presidente,
solicito a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em dis-
cussão a solicitação do Deputado José Carlos Stangarlini.
(Pausa.) Aprovado. Coloco em discussão a Ata. Não haven-
do manifestação, está em votação. (Pausa.) Aprovada a Ata
da reunião anterior.

Quero aqui registrar e agradecer as presenças do
Deputado Luiz Gonzaga Vieira, Deputado José Rezende,
Deputado Aldo Demarchi, Deputado José Carlos
Stangarlini. 

Programamos e agendamos para hoje a oitiva do Sr.
Artur Luiz Zaquelo, Gerente da Agência Água Rasa, do
Banco do Brasil, e também o titular da Empresa R.G.
Factory, Fomento Comercial Ltda.

Está presente o titular da empresa RG, Factory
Fomento Comercial? (Pausa.)

* * *
- Fala longe do microfone.

* * *
O senhor é o quê da RG? (Pausa.)
O advogado da convocada alega que não tem conheci-

mento de nada. Solicito à secretaria que já providencie,
com anuência dos nobres deputados, uma reconvocação
para a próxima reunião, se todos estiverem de
acordo.(Pausa.)

Então, o procurador do titular da RG, o senhor já pode
levar a nova convocação, vamos dar essa nova oportunidade.
(Pausa.) V.Sa. pode ter ciência dos autos e o senhor já leva a
nova convocação e, por gentileza, solicite ao senhor - o titular
é o Sr. Paulo Ari Gatner - que na próxima reunião possa estar
aqui. Os Srs. Deputados estão de acordo? (Pausa.)

Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a
reunião. 

* * *
17/10/01 

RG Factoring Fomento Comercial LTDA - Ausente

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Havendo
número regimental, declaro aberta a 7ª reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Solicito à Secretária que faça a leitura da Ata da última
reunião.

O SR. JORGE CARUSO - Sr. Presidente, requeiro a dis-
pensa da leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em vota-
ção a solicitação do Deputado Jorge Caruso. Os Srs.
Deputados que forem favoráveis queiram permanecer
como se encontram. (Pausa.) Aprovada.

Em discussão a Ata da última reunião. Não havendo
oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa). Aprovada.

Antes de entrarmos na pauta da reunião de hoje, quero
anunciar que o 2º vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Dr.
Gentil Leite, nos autos de mandado de segurança indefere a
liminar postulada pelas entidades representando algumas
associações de bancos e “factoring” que requeriam a sus-
pensão desta CPI, assim como aconteceu na anterior. 

Portanto, a CPI está com liberdade para continuar com
os seus trabalhos de investigação, objeto da constituição
da mesma.

Quero agradecer a Procuradoria de Justiça, aqui repre-
sentada pela Dra. Rosa; quero também agradecer o Dr.
Carlos Alckmin, que esteve ontem no Tribunal de Justiça
levando os documentos solicitados pelo relator do proces-
so. Portanto, esta é uma grande vitória da CPI. Agora,
depois da documentação que foi encaminhada, do trabalho
da Procuradoria, estamos trabalhando em consonância
com os nossos objetivos e com o apoio necessário que pre-
cisamos ter para fazer com que os nossos trabalhos che-
guem ao final desejado. Temos várias idéias para a regula-
mentação dessa questão da cobrança abusiva de juros e
taxas, enfim. Esta era a comunicação. Estamos produzindo
cópias para chegar aos membros da CPI.

Também estava marcada para hoje a oitiva da RG
Factoring Fomento Comercial LTDA, que pela segunda vez
não comparece. Ela envia um atestado médico e também
questiona a vinda aqui do depoente. 

Eu indeferi esse pedido e proponho que façamos a
condução coercitiva do titular da RG Factoring Fomento
Comercial LTDA, já que pela segunda vez ela se nega a par-
ticipar desta CPI. Isso é até estranho, porque aqueles que
estão devidamente corretos, dentro da lei, não deveriam se
recusar a colaborar com a CPI. Aqueles que estão em dis-
sonância com a legislação, a CPI vai tomar as providências,
inclusive encaminhar ao Ministério Público. Portanto, não
vemos justificativa para mais uma vez a pessoa convocada
não comparecer. 

Em discussão a proposta de condução coercitiva da RG
Factoring Fomento Comercial LTDA. Não havendo oradores
inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs.
Deputados que forem favoráveis queiram permanecer como
se encontram. (Pausa). Aprovada. Aliás, o advogado da
mesma é o mesmo advogado da ação impetrada contra a CPI.

07/11/01 

SR. PAULO ARIGARTI, sócio da empresa RG Factoring

Fomento Comercial LTDA 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Havendo
número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para apu-
rar eventuais ilícitos contra o consumidor por parte de
financeiras, factorings, administradoras de cartão de crédi-
to e empresas creditícias que trabalham com crédito ao
consumidor. Solicito à secretária que faça leitura da ata da
reunião anterior.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Para solicitar a
dispensa da ata da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em vota-
ção. Aprovado. Em discussão a ata. Ninguém querendo
fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado.

Quero registrar a presença dos deputados Salvador
Khuriyeh, Aldo Demarchi, José Carlos Stangarlini e
Henrique Pacheco. 

Antes de darmos inicio à oitiva dos convocados, quero
fazer algumas comunicações: a primeira delas é comunicar
que as administradoras de cartão de crédito se negaram a
receber notificação desta CPI, portanto estamos fazendo
agora, já comunicamos à Presidência, estamos fazendo agora
através da assessoria da polícia civil desta Casa. Outra ques-
tão também, recebemos aqui, ainda não deu tempo para
extrairmos cópias, peço que depois a nossa secretária provi-
dencie, recebemos documentos por parte do sindicato do
comércio varejista, de derivados de petróleo de Campinas e
região que nos encaminha uma cópia da ação que aquele
sindicato impetrou contra as administradoras de cartão de
crédito. Portanto estaremos extraindo cópias para os senho-
res membros da CPI. Recebemos também ofício do superin-
tendente da Secretaria da Receita Federal, cujo teor estare-
mos distribuindo a V.Exas. e também da diretora do departa-
mento de rendas imobiliárias, da Prefeitura Municipal de São
Paulo e também ofício do Secretário da Fazendo do Estado
de São Paulo que faremos cópias também. 

Está previsto para hoje, o Dr. Ricardo Salvatore, que é
o delegado titular do Distrito da Água Rasa, Sra. Funchai
está presente, Sr. Daniel Carboni, está presente e também
titular da empresa RG Factory, está também presente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Finalmente, chamo aqui o nosso próximo convocado, o
titular da empresa RG. Por gentileza.

Por gentileza, o senhor pode fazer a leitura do juramento?
O SR. PAULO ARIGARTI - Juro como dever de cons-

ciência dizer toda a verdade nada omitindo do que seja do
meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados
com as investigações a cargo desta Comissão Parlamentar
de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Seu
nome completo, por gentileza.

O SR. PAULO ARIGARTI - Paulo Arigarti.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Idade e

estado civil?
O SR. PAULO ARIGARTI - 43 anos, casado.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Endereço.
O SR. PAULO ARIGARTI - Rua Correia de Melo, 84,

sala 312.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sua pro-

fissão?
O SR. PAULO ARIGARTI - Sou engenheiro.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Aonde o

senhor exerce a sua atividade?
O SR. PAULO ARIGARTI - Sou sócio da empresa RG

Factoring.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

é parente em algum grau de algumas das partes aqui tanto
deputados?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

sabe o motivo que estamos aqui convocando-o? É porque
estamos aqui numa CPI cujos objetivos é, em primeiro,
identificar os casos de atividade ilegal. Fornecemos ao seu
advogado as informações e objetivos desta CPI, como tam-
bém a CPI pretende apresentar uma proposta para a regu-
lamentação dessa atividade de cobranças de juros por
parte de financeiras e com as “factoring” que trabalham
com deságio e os cartões de crédito. 

Portanto, a sua presença aqui é porque temos uma
dificuldade, já solicitamos à Anfac que nos enviasse uma
relação, um rol de empresas de factoring porque queremos
conhecer o trabalho exatamente das factoring como elas
estão trabalhando. 

Portanto, o seu nome já apareceu entre outras que nós
já estamos convocando e já convocamos na outra CPI que
funcionou nesta Casa e está suspensa pela Justiça. Assim,
queremos que o senhor nos apresente contribuições,
vamos fazer perguntas em relação à sua empresa e elas vão
nos balizar para um entendimento melhor para o funciona-
mento da CPI e é por isso que fizemos esta convocação.

O senhor quer fazer alguma exposição, ou nós já pas-
samos para as perguntas? Então, está aberto a perguntas.

O SR. ALDO DEMARCHI - Gostaria de saber se o
senhor é associado da Anfac?

O SR. PAULO ARIGARTI - Sou.
O SR. ALDO DEMARCHI - Há quanto tempo?
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O SR. PAULO ARIGARTI - Desde a fundação da empre-
sa e a empresa tem um ano, e nós somos associados.

O SR. ALDO DEMARCHI - E o capital social de sua
empresa?

O SR. PAULO ARIGARTI - É de três milhões de reais.
Está na constituição aqui. O número exato eu não tenho
porque tenho um sócio que cuida da parte dos números,
eu cuido mais da parte comercial da empresa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
enviou para nós o contrato social da sua empresa?

O SR. PAULO ARIGARTI - Sim, foi encaminhado na pri-
meira convocação.

O SR. ALDO DEMARCHI - E o capital de giro mensal?
O SR. PAULO ARIGARTI - Hoje, capital de giro tem

variado quanto à necessidade de compra de ativos que a
gente tem. Hoje, temos um giro de mais ou menos nove
milhões de reais no momento.

O SR. ALDO DEMARCHI - O capital de giro?
O SR. PAULO - Neste momento.
O SR. ALDO DEMARCHI - E o senhor tem um capital

social de três milhões?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não, o capital social, seis. Eu

precisaria ver o dado exato, mas posso lhe dizer que o
capital da empresa é três milhões de reais. Temos capital
conforme, temos os três milhões que são títulos que entre-
gamos nos bancos e eles nos capitalizaram, duplicatas.

O SR. ALDO DEMARCHI - Esta atividade do senhor é há
um ano que está no mercado?

O SR. PAULO ARIGARTI - A empresa tem um ano.
O SR. ALDO DEMARCHI - Um ano?
O SR. PAULO ARIGARTI - Sim.
O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor tem mais tempo de

mercado, fora da empresa?
O SR. PAULO ARIGARTI - Nós tínhamos outra empresa.
O SR. ALDO DEMARCHI - Como é o nome da empresa?
O SR. PAULO ARIGARTI - A outra empresa? É Vênus,

era uma outra empresa de factoring.
O SR. ALDO DEMARCHI - São duas empresas então?
O SR. PAULO - Não, tínhamos uma outra empresa que

tinha outra constituição societária e no ano passado dividi-
mos a sociedade, e eu e o meu sócio, éramos em mais
sócios, continuamos com essa nova empresa.

O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor paga aluguel aonde
o senhor está estabelecido?

O SR. PAULO ARIGARTI - Estou pagando aluguel.
O SR. ALDO DEMARCHI - Quanto o senhor paga de

aluguel por mês?
O SR. PAULO ARIGARTI - É barato, são duas salas, é

barato.
O SR. ALDO DEMARCHI - O que é barato para o

senhor?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não, é R$ 300, 00, ou R$

400,00 ou R$ 500, 00 cada sala.
O SR. ALDO DEMARCHI - Quantos funcionários tem a

empresa?
O SR. PAULO ARIGARTI - Temos 13 funcionários.
O SR. ALDO DEMARCHI - Treze?
O SR. PAULO ARIGARTI - Treze funcionários 
O SR. ALDO DEMARCHI - Quanto é a folha de paga-

mento, com os encargos sociais para os treze funcionários?
O SR. PAULO ARIGARTI - O senhor está pegando

dados que eu não cuido dia-a- dia da contabilidade da
empresa, mas. 

O SR. ALDO DEMARCHI - Aproximado.
O SR. PAULO ARIGARTI - É difícil de dizer, mas o custo

da folha, bruto deve ser 13 funcionários, 25, 22. O senhor está
me pegando números exatos que eu preferia lhe informar.

O SR. ALDO DEMARCHI - Mas, são 13 funcionário, né?
São 13 funcionários?

O SR. PAULO ARIGARTI - É, hoje, 12, 13 , 14.
Exatamente, o número, são 13 funcionários.

O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor tem idéia de quan-
to é o faturamento dela?

O SR. PAULO ARIGARTI - Passei os dados aqui para a
CPI mês a mês.

O SR. ALDO DEMARCHI - Passou ?
O SR. PAULO ARIGARTI - Passei todos os dados até

setembro sim.
O SR. ALDO DEMARCHI - Quer dizer que o senhor esta-

va dizendo que ficou sozinho na empresa?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não, senhor. Falei que estava

com um sócio. Tenho um sócio que cuida da parte de con-
tabilidade, da administração, do dia-a-dia. Eu sou mais,
vamos dizer, a parte de consultoria, vou nas empresas,
presto a consultoria, eu avalio as empresas, eu tenho conta-
to com os clientes e ele fica mais no dia-a-dia da empresa.

O SR. ALDO DEMARCHI - Quanto é a remuneração dos
sócios? 

O SR. PAULO ARIGARTI - Eu tenho uma retirada como
sócio, um pró-labore e temos uma empresa que presta
consultoria também, e esta empresa que também é minha,
dá recibos e presta consultoria para essa empresa.

O SR. ALDO DEMARCHI - Mas, esta empresa da qual
estamos tratando, os dois sócios devem ter uma remu-
neração?

O SR. PAULO ARIGARTI - Sim.
O SR. ALDO DEMARCHI - Quanto é?
O SR. PAULO ARIGARTI - Cinco a seis mil reais por mês.
O SR. ALDO DEMARCHI - Cada um?
O SR. PAULO ARIGARTI - Como sócios nesta empresa.

Pró-labore.
O SR. ALDO DEMARCHI - Cada um? Este capital que

vocês operam é próprio ou vocês fazem captação de ter-
ceiros?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não podemos fazer captação
de terceiros. Nós, apenas com o banco, entregamos as
duplicatas que compramos por deságio e eles nos adian-
tam o dinheiro dessas duplicatas. Trabalhamos com o
Banco Safra e com o Bradesco.

O SR. ALDO DEMARCHI - Safra e o Bradesco?
O SR. PAULO ARIGARTI - Sim, senhor.
O SR. ALDO DEMARCHI - Tem mais ou menos idéia de

quantos clientes vocês têm? Na sua carteira?
O SR. PAULO ARIGARTI - Tenho mais ou menos 100

clientes.
O SR. ALDO DEMARCHI - Quanto?
O SR. PAULO ARIGARTI - Cem.
O SR. ALDO DEMARCHI - Cem?
O SR. PAULO ARIGARTI - Cem. 
O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor faz um contrato ini-

cial com estes clientes do senhor, né?
O SR. PAULO ARIGARTI - Faço um contrato.
O SR. ALDO DEMARCHI - Faz um contrato inicial,

depois o senhor faz aditivos em cima desses contratos?
O SR. PAULO ARIGARTI - Exatamente.
O SR. ALDO DEMARCHI - Para renovação?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não.
O SR. ALDO DEMARCHI - Para uma operação nova?
O SR. PAULO ARIGARTI - Para uma operação nova.
O SR. ALDO DEMARCHI - Para uma operação nova. O

senhor falou que trabalha com desconto de duplicatas.
Cheques também ou não ?

O SR. PAULO ARIGARTI - Eu compro ativos, eu não
trabalho com desconto, a factoring não.

O SR. ALDO DEMARCHI - Não?
O SR. PAULO ARIGARTI - Eu não desconto duplicatas.

Eu compro ativos.

O SR. PRESIDENTE CLAURY ALVES SILVA - O senhor
falou que leva ao banco. Quais os documentos o senhor
leva ao banco?

O SR. PAULO ARIGARTI - O senhor perguntou-me
como pego o dinheiro para ter na empresa. Entrego as
duplicatas no banco e o banco faz para a nossa empresa
um desconto de duplicatas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Essas
duplicatas são dos seus clientes?

O SR. PAULO ARIGARTI - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pessoa

física, o senhor não opera?
O SR. PAULO ARIGARTI - De jeito nenhum. Não opero

pessoas físicas.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

não opera com troca de cheques, desconto de cheque?
O SR. PAULO ARIGARTI - Compro ativos que podem

ser cheques também, mas não de pessoas físicas. São
empresas jurídicas nas quais compro os ativos que são
eventualmente cheques.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual a
garantia que o senhor tem com os seus clientes?

O SR. PAULO ARIGARTI - Nenhuma garantia. Compro
os ativos deles e o risco é meu.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não tem
nota promissória, cheque, de forma nenhuma?

O SR. PAULO ARIGARTI - A nota promissória é só no
caso de um vício de uma operação, a nota promissória só
garante no caso de uma operação ser viciada, se ela tiver
no caso de uma mercadoria devolvida, uma mercadoria
com defeito que não foi entregue eventualmente, mas hoje
em dia na clientela que conhecemos não tem. O risco faz
parte da operação.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
necessitou alguma vez, utilizar dessa nota promissória para
cobrar?

O SR. PAULO ARIGARTI - Nunca. A empresa tem um
ano, não tem nenhum tipo de problema com essa clientela.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Garantia
de bem móvel e imóvel, você não tem?

O SR. PAULO ARIGARTI - Nenhum.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não tra-

balha com esse tipo de garantia?
Apesar de ser uma ano só, o senhor tem alguma ação

ajuizada de alguns clientes do senhor?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não que eu saiba, pelo

menos não fui comunicado.
Ao meu conhecimento nunca chegou nada.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não tem

nenhum cliente que tenha acionado por inadimplência?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não que eu saiba.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

disse que o senhor desconta as duplicatas, se o senhor não
recebe, o senhor troca as duplicatas com outros documentos?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não entendi a pergunta.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

disse que leva as duplicatas dos seus clientes para o banco,
quando o senhor não consegue receber esses documentos,
o senhor faz uma troca de documentos?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. Se a duplicata que foi
dada em cobrança no banco do meu cliente e se ele não
paga, o risco é meu, simplesmente o banco debita o valor
no dia que ele não pagou o título.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O que
lhe resta é acionar o seu cliente se for o caso por inadim-
plência?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. O título que ele me deu,
não é diretamente do meu cliente, comprei com deságio
um título que um desses meus clientes, vendeu mercadoria
para um terceiro cliente. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tudo
bem, doutor. O título não é cumprido, não é pago, isso
volta para o senhor?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. O título vai para o cartó-
rio, meus problemas são praticamente zero.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não
existem.

O SR. PAULO ARIGARTI - São praticamente zero.
Faz parte do risco do negócio, do fator do deságio,

tanto é que não tenho nenhum prejuízo ajuizado e não
tenho nenhum cliente com problema, nunca tive problema.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
não tem nenhum cliente que representou o senhor no PRO-
CON ou nesses órgãos, o senhor não tem nenhuma ação
no PROCON ou nenhuma reclamação ?

O SR. PAULO ARIGARTI - Exa., do que eu saiba não.
Pelo menos nunca fui chamado por nenhum cliente por
algum problema, cliente meu.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Gostaria de cumpri-
mentar o senhor Paulo, apenas para poder aqui esclarecer,
o senhor só compra ativos de pessoas jurídicas?

O SR. PAULO ARIGARTI - Só.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Tem limite máximo o

valor do ativo que o senhor compra, cheque, promissória
ou outro tipo de ativo, enfim, valor máximo?

O SR. PAULO ARIGARTI - Por cliente?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por cliente.
O SR. PAULO ARIGARTI - Dos meus clientes não. Faço

esse trabalho, vejo o perfil do cliente, vejo a clientela que
ele está trabalhando, a forma como está trabalhando, e aí
defino um certo parâmetro e cada cliente é um cliente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. É o senhor
mesmo, a sua empresa mesmo que faz diretamente a análi-
se desse perfil ou não, tem uma outra empresa que presta
serviço e que faz a análise?

O SR. PAULO ARIGARTI - Tem uma outra empresa,
mas é nossa também..

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A sua empresa de facto-
ring, paga para essa sua empresa fazer a análise desse perfil.

O SR. PAULO ARIGARTI - Exatamente. Também.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Qual é a média desse

desconto, desse deságio que existe nos negócios, embora
como o senhor mesmo tenha dito que cada cliente é um
cliente, tem a função do risco e do tamanho do negócio,
mas fico imaginando que existe um padrão ou uma média.

O SR. PAULO ARIGARTI - Os títulos que compro, as
duplicatas que compro são de valores delas pequenas, as
operações podem somar valores maiores, mas cada uma
delas são pequenas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sim. Perfeito.
O SR. PAULO ARIGARTI - Pequenas, posso dizer que

tem títulos maiores, mais uma média é de 500, 600 ou 700
reais, duplicatas bem pulverizadas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Os seus clientes são
pessoas jurídicas, mas.

O SR. PAULO ARIGARTI - Pequenas indústrias, peque-
nos comércios.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por exemplo, ele recebe
um cheque de um cliente dele e aí ele vende esse ativo
para o senhor com deságio, ele recebe lá, uma loja de vare-
jo recebeu cheque de 100 clientes de 500 reais cada um, ele
vai e negocia com o senhor, negocia esse cheque, ele
vende esse cheque, essa quantidade de 100 cheques de
500 reais para o senhor. E, qual é esse deságio, o senhor
compra esses ativos por quanto?

O SR. PAULO ARIGARTI - São dois fatores. Tem o fator
de prestação de serviços e o fator do deságio. O fator de
prestação de serviço, está na média de 0,3 a 0.4% e o fator
de deságio, leva em conta também o prazo médio do rece-
bimento desses títulos, não é? Na média, hoje, temos o
fator de deságio, em torno de 3,6%, 3,8% ao mês, sempre
tem que levar em conta o prazo.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perdoa-me, para poder
entender. Façamos de conta que sou um cliente seu, ou
que costumo ser um cliente seu, tenho 100 mil reais em
cheque para 30 dias, por exemplo. Cheques de diversos
clientes, 100 cheques de mil reais e vou vender esses che-
ques para o senhor, por apenas 3,6% de deságio?

O SR. PAULO ARIGARTI - Sim. 3,6%.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Depois o senhor rene-

gocia isso com outras instituições financeiras?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não. Quando preciso rene-

gocio, pois tenho capital próprio na empresa.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito.
Quando o senhor precisa disso, o senhor renegocia e

aí tem um deságio nisso também.
O SR. PAULO ARIGARTI - Tem um deságio no banco

que é inferior. É paga uma taxa inferior.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito.
O senhor poderia dizer a média?
O SR. PAULO ARIGARTI - Basicamente pagamos o CDI,

a taxa do CDI mais alguma coisa que pagamos ao banco. É
a negociação, é a forma como a sua liquidez vem se com-
portando e o banco leva isso em consideração.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito.
As empresas de factoring, não existe hoje nenhuma legis-

lação que regule o funcionamento das empresas de factoring,
não é? Não estão submetidas a nenhuma legislação do siste-
ma financeira, não estão submetidas ao Banco Central.

O SR. PAULO ARIGARTI - Não são empresas financei-
ras, são empresas mercantis.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - São prestadoras de
serviços?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. São empresas mercan-
tis que compram ativos, basicamente isso, não são regidas
pelo sistema financeiro.

O SR. SALVADOR KHURIYEY - OK. Obrigado.
O SR. JOSÉ RESENDE - Senhor Paulo, quero lhe cum-

primentar e agradecer por estar presente nesta Comissão,
atendendo a solicitação nossa. 

O senhor afirmou que tem uma empresa prestadora de
serviço que presta serviço para a RG Factoring.

Que tipo de serviço é prestado para essa empresa?
O SR. PAULO ARIGARTI - Esse tipo de serviço de con-

sultoria e aconselhamento que fazemos avaliação das
empresas, é uma empresa nossa também, isso é apenas
uma questão tributária.

O SR. JOSÉ RESENDE - Essa empresa são dos mes-
mos donos da RG?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. Tem mais gente, a
minha esposa que me ajuda nesse serviço.

O SR. JOSÉ RESENDE - Essa empresa, qual é a razão
social dela?

O SR. PAULO ARIGARTI - Cometa Serviços.
O SR. JOSÉ RESENDE - É uma S. C. Ltda.
Qual é o valor mensal de prestação de serviços que ela

recebe da RG?
O SR. PAULO ARIGARTI - Ela foi fundada há cinco ou

seis meses, pelos dados de agosto, em 50 mil reais ou 60
mil reais.

É uma empresa de lucro presumido.
O SR. JOSÉ RESENDE - 60 mil reais mensais?
O SR. PAULO ARIGARTI - 50 mil reais ou 60 mil reais.
O SR. JOSÉ RESENDE - O Senhor disse que ela foi fun-

dada há seis meses.
O SR. PAULO ARIGARTI - Mais ou menos. Ela foi fun-

dada, ela presta serviços, unicamente é uma questão de
ordem tributária. É uma empresa de prestação de serviços
e de lucro presumido.

O SR. JOSÉ RESENDE - No ano passado, o senhor não
teve uma prestação de serviços de uma outra empresa da
mesma qualificação desse tipo de assessoria?

Analisando aqui o balanço que o senhor nos forneceu,
não encontrei essa conta, muito embora o balanço que o
senhor mandou para a CPI, é um balanço sintético. 

Peço a V Sra que forneça um balanço analítico do ano
de 2000 e um balancete atualizado, de preferência analítico,
até julho. O senhor envia a esta Comissão, bem como gos-
taria de solicitar se o senhor pudesse nos enviar o contrato
social e alterações posteriores.

O SR. PAULO ARIGARTI - Contrato está aqui, V.Exa.,
protocolizamos ele e foi entregue.

O SR. JOSÉ RESENDE - Não tenho dúvida que o senhor
protocolou, peço para o senhor encaminhar mais uma vez o
contrato de constituição e as alterações posteriores.

O SR. PAULO ARIGARTI - Sem problema nenhum.
O SR. JOSÉ RESENDE - Balanço analítico de 2000 e

balancete analítico atualizado. Era isso Presidente.
Agradeço.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor
Paulo, só para recapitularmos aqui, o senhor pratica 3,6%
de deságio?

O SR. PAULO ARIGARTI - Ao mês. Nesse momento sim.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tanto

em cheques pré-datados, como em duplicatas?
O SR. PAULO ARIGARTI - O senhor está me perguntan-

do, hoje sim. Já foi maior e já foi menor, quando começa-
mos no ano passado era menor.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Hoje é
3,6%. O senhor disse que desconta duplicatas no banco?

O SR. PAULO ARIGARTI - Desconto uma parte dessas
duplicatas no banco para formar o capital de giro que even-
tualmente me falta.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quer
dizer que desses 100 clientes seus podem negociar um
deságio consigo e em seguida o senhor negocia com o
banco também?

O SR. PAULO ARIGARTI - Quando preciso sim.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quer

dizer, o senhor não entende isso como uma captação de
recursos quando o senhor vai ao banco?

O SR. PAULO ARIGARTI - É a forma que posso trabalhar.
O SR. PRESIDENTE CLAURY ALVES SILVA - O senhor

não entende como uma captação aí no caso?
O SR. PAULO ARIGARTI - Existia uma época que isso

era proibido, durante uns anos isso foi proibido, de 95 a 97
foi proibido, exatamente para lhe dizer a data e depois foi
permitido dentro da lei.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está per-
mitido fazer o redesconto ou descontar?

O SR. PAULO ARIGARTI - O senhor falou em redesconto,
estou me capitalizando desta forma, é permitido. Um banco
Bradesco e um banco Safra não faria uma atividade dessa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
tem uma outra forma de capitalizar ou não?

O SR. PAULO ARIGARTI - Só dessa forma. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Por gen-

tileza, senão vou ter que pedir que o senhor se retire do
local, senão não podemos permitir a participação. Em
seguida se for necessário a gente reconvoca para outras
informações.

Queria saber o seguinte, qual é o valor da folha de
pagamento, o senhor falou que é 20.

O SR. PAULO ARIGARTI - Falei que com os encargos,
13 funcionários, estou fazendo uma média. Os dados de
contabilidade não sou eu que cuido, se quiser posso passar
os dados certos para o senhor. Estou um pouco chutando,
porque não cuido do dia-a-dia desses dados, mas falei algo
em torno de 30 mil reais.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - 30 mil.
Por mês não é?

O SR. PAULO ARIGARTI - Sim.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Para o

senhor me explicar o seguinte, nas guias de recolhimento,
ISS que incide 5% sobre o valor da taxa de serviço, porque
o senhor cobra sobre o deságio.

O SR. PAULO ARIGARTI - Sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

cobra uma taxa de serviço, a não ser que o senhor esteja
sendo benevolente com a Prefeita. Diante disso o senhor
tem um movimento de lucro, quanto o senhor cobra a taxa
de serviço sobre o deságio?

O SR. PAULO ARIGARTI - Serviço, em torno de 0,30%.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - 0,30%

sobre o deságio, isso aqui é praticamente o seu lucro, vamos
dizer assim, porque o resto são encargos financeiros.

O SR. PAULO ARIGARTI - A parte de capital próprio...
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O ISS

que o senhor recolhe, vamos pegar a mais recente, setem-
bro/2001, o senhor recolheu 18.130,81, o senhor recolheu
5% sobre isso e deu 906 reais, como é que o senhor paga
12 mil reais de pró-labore para os sócios, 30 mil reais por
mês, mais aluguel e mais outras despesas?

O SR. PAULO ARIGARTI - O senhor pegou, falei que a
assessoria entrou só agora.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Entendi.
Estamos falando da RG.

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. Os dados de contabili-
dade eu lhe peço que dentro do fator do deságio, se o
senhor pegar o fator de deságio.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
está fazendo um fator de deságio aqui, então o senhor está
tirando daqui essas despesas.

O SR. PAULO ARIGARTI - Sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Ah! Certo.
O senhor não está sonegando ISS, não?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não senhor. Estão aqui

recolhidas.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

já moveu alguma ação contra algum cliente?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nunca

teve problema?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não. A empresa é muito nova.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Duplicatas que não foram pagas, o senhor já teve várias.
O SR. PAULO ARIGARTI - O nosso índice de problemas

é muito pequeno.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mais já

teve, não é possível.
O SR. PAULO ARIGARTI - Tem, tem.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mais faz

parte do seu risco.
O SR. PAULO ARIGARTI - Exatamente. Faz parte do

meu risco.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

teve problemas de não pagamento, de inadimplência.
O SR. PAULO ARIGARTI - Tive com um cliente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

podia citar o nome dele?
O SR. PAULO ARIGARTI - Tive com o cliente July Joy

Indústria e Comércio Ltda..
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Só com

esse?
O SR. PAULO ARIGARTI - Só.
O SR. JOSÉ REZENDE - Só para fazer uma pequena

indagação, na linha que V.Exa. está perguntando.
Senhor Paulo, o senhor conhece a empresa MCA

Indústria Mecânica Ltda., como um de seus clientes?
O SR. PAULO ARIGARTI - MCA? Não me recordo.
O SR. JOSÉ REZENDE - Avenida dos Bandeirantes, 988

- São Paulo.
O SR. PAULO ARIGARTI - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor protestou RC protes-

tou um título dele.
O SR. PAULO ARIGARTI - A RG Factoring.
O SR. JOSÉ REZENDE - A RG Factoring, protestou um

título da MCA Indústria Mecânica Ltda.
O SR. PAULO ARIGARTI - Não conheço. Esse é um

cliente do meu cliente?
O SR. JOSÉ REZENDE - Não sei, mais quem fez o pro-

testo foi a RG Factoring?
O SR. PAULO ARIGARTI - Sim. Não tenho esse dado

para lhe confirmar.
O SR. JOSÉ REZENDE - Peço ao senhor que mande escla-

recer a respeito disso, a respeito da MCA Indústria Mecânica,
se ela é cliente do senhor, se o título foi descontado.

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. A MCA não é meu clien-
te, ela, provavelmente comprei esse título de algum cliente
meu, vou tentar localizar, certo?

Esse cliente, salvo engano meu, não tenho nenhum
cliente.

O senhor me dá os dados para anotar direitinho?
O SR. JOSÉ REZENDE - MCA Indústria Mecânica Ltda. .
O SR. PAULO ARIGARTI - O endereço por favor?
O SR. JOSÉ REZENDE - Av. dos Bandeirantes, 988 -

São Paulo.
O SR. PAULO ARIGARTI - Obrigado.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Paulo, só para explicar

ao senhor, o senhor desconta duplicata, no caso do cliente
não pagar, qual o procedimento que o senhor faz?

O SR. PAULO ARIGARTI - Alguns clientes são protesta-
dos. Se existir algum vício na operação, a qual prestei o
serviço, ele é obrigado a comprar o título. Dali para frente,
eventualmente algum outro caso de protesto, o cliente não
pagar ou estar com problemas financeiros, é prejuízo.

O SR. JOSÉ REZENDE - Gostaria que o senhor envias-
se para esta CPI, o rol de clientes inadimplentes.

O SR. PAULO ARIGARTI - Seriam os títulos que V.Exa.
falou?

O SR. JOSÉ REZENDE - Isso.
Para completar a informação, foi protestado no 5º

Cartório de São Paulo.
O SR. PAULO ARIGARTI - Protesto de títulos aconte-

cem, o problema é se viram prejuízo, porque depois o clien-
te não paga, vai para o cartório, aí ele chega a ser protesta-
do. De duas uma, o cliente que prestei o serviço, detecta-se
o vício na operação, entrega a mercadoria, estava com
defeito, o cliente devolveu a mercadoria, esse cliente nos
recompra. O índice final que fica é provavelmente, não
tenho esse título como perda para mim. Não tenho todos os
dados, porque não cuido da contabilidade. É o 5º Cartório?

O SR. PAULO ARIGARTI - Sim.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem uma relação lá dos

inadimplentes que o senhor protesta quando ele não paga.
O SR. PAULO ARIGARTI - Tenho alguns cliente inadim-

plentes, agora se eles foram recomprados porque tinha
vício na operação.

Seria o que eventualmente vão virar prejuízo para mim.
O SR. JOSÉ REZENDE - Podem ser que sejam pagos,

não é?
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O SR. PAULO ARIGARTI - Então, eles só foram para o
cartório e vão ser pagos?

O SR. JOSÉ REZENDE - Sim, é isso que estou dizendo.
Queria a relação dos seus clientes inadimplentes.

O SR. PAULO ARIGARTI - Hoje, não tenho clientes com
prejuízos ajuizados, eles estão sendo resolvidos os casos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Judicialmente o senhor não
ajuizou, só teve o caso da July?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. O senhor me pergun-
tou, tive um cliente, um valor que não era grande, na ver-
dade essa empresa July entrou em concordata e até hoje
não sabe se foi um problema de não Ter entregue a merca-
doria, mais está parado.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não foi pedido da RG?
O SR. PAULO ARIGARTI - Concordata?
O SR. JOSÉ REZENDE - ».
O SR. PAULO ARIGARTI - Não. De jeito nenhum.
O SR. JOSÉ REZENDE - Fora isso, tem mais algum?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não acionei nenhum judicial-

mente, reafirmo. Protestei sim.
O SR. JOSÉ REZENDE - Nesses caso que o senhor rene-

gocia e o senhor vai ao Banco Safra, qual é o outro banco?
O SR. PAULO ARIGARTI - Bradesco.
O SR. JOSÉ REZENDE - No caso de inadimplência, qual

é o contrato que o senhor tem com o Bradesco?
O SR. PAULO ARIGARTI - Tenho um contrato que sim-

plesmente substitui o título por outros título, são debitados.
O SR. JOSÉ REZENDE - No caso dos seus clientes, o

senhor está exigindo mais algum contrato?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Nenhuma garantia?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Podemos checar isso com os

seus clientes?
O SR. PAULO ARIGARTI - Pode.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor poderia mandar uma

relação dos seus clientes?
O SR. PAULO ARIGARTI - Tenho alguns aqui, agora

com os dados e telefones. São informações do meu negó-
cio, é o segredo do meu negócio, a solução é trabalho, fica-
mos o dia inteiro trabalhando, alguns clientes tudo bem.
Têm alguns que são os maiores, menores do mercado.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quais são os maiores clientes?
O SR. PAULO ARIGARTI - Tem a GLASLITE, De Mayo,

empresa de embalagem. Esses trabalham com várias
empresas, outros estão bastante satisfeitos e outros não
vão gostar de saber. O senhor vai atrapalhar um pouco o
meu negócio, o que está acontecendo numa CPI. É um
mercado meio sensível.

O SR. - A movimentação é essa que o senhor falou aqui.
O SR. PAULO ARIGARTI - É o que está aqui.
O SR. - Só queria reafirmar que o senhor não exige

nenhum contrato a mais dos seus clientes.
O SR. PAULO ARIGARTI - O senhor perguntou sobre

garantia. Garantia não.
O SR. - Só contrato inicial?
O SR. PAULO ARIGARTI - Só o contrato inicial. Alguns

clientes que começamos a trabalhar, existe a promissória
assinada, para garantir o vício da operação, antes de que ele
vire um cliente normal. Alguns tiveram isso, já comentei isso.

A garantia imobiliária ou qualquer outro tipo de
garantia não.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor pede uma nota pro-
missória?

O SR. PAULO ARIGARTI - Não. Existe um contrato ini-
cial, em algumas operações, ele tem lá, fizemos uma opera-
ção, comprei “x”, tem o numerário que fiz o valor da coisa,
o vencimento da operação e tudo que bate com o contrato,
essa promissória garante eventuais títulos com vício.

O SR. JOSÉ REZENDE - Ele assina uma nota promissória?
O SR. PAULO ARIGARTI - Sim. Alguns clientes.
O SR. JOSÉ REZENDE - No valor total do contrato inicial?
O SR. PAULO ARIGARTI - Não. Tem a relação dos títu-

los que caso os que tenham problema, à medida que estão
sendo pagos, o valor vai caindo, porque tem a relação de
todos os títulos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual o valor da nota promissória?
O SR. PAULO ARIGARTI - É o valor da operação.
O SR. JOSÉ REZENDE - O valor do contrato?
O SR. PAULO ARIGARTI - O valor do contrato.
O SR. JOSÉ REZENDE - Tudo bem, não tenho mais

perguntas. Mais alguma pergunta?
Solicito para que o senhor encaminhe os documentos.
O SR. PAULO ARIGARTI - O senhor realmente não tem

mais o contrato social da empresa?
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Se o

senhor puder encaminhar.
O SR. PAULO ARIGARTI - Vou mandar de novo o con-

trato com as alterações e o balanço que V.Exa. pediu.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Balanço

analítico.
O SR. PAULO ARIGARTI - E o caso desse título, o caso

desse protesto
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E a rela-

ção dos inadimplentes. 
O SR. PAULO ARIGARTI - Certo.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quanto a

relação dos seus cliente, por enquanto não vamos fazer
nenhuma exigência.

O SR. PAULO ARIGARTI - Peço que entenda.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tudo bem.
Agradeço a presença dos senhores e aguardamos a

vinda dos documentos.
Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, gostaria de lembrar os

senhores deputados da próxima reunião na quarta-feira, no
mesmo horário.

O SR. JOSÉ REZENDE - Antes de encerrar, gostaria de
fazer uma pergunta, aproveitando o secretário que está aqui. 

Aquela consulta ao Banco Central, daqueles cheques,
folhas de cheques, do processo do Banco do Brasil, pedi-
mos na outra que oficiasse o Banco Central, vê se dentro
daqueles talões de cheques, se foram descontados alguma
folha daquele cheque. Seria de suma importância a infor-
mação do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Solicito,
portanto, que seja providenciado, que a nossa secretaria
providencie.

Está encerrada portanto a reunião.
* * *
28/11/01 
Sr. Luis Carlos do Nascimento, Gerente financeiro da

empresa SOROCRED
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES DA SILVA -

Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos
11ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, consti-
tuída com a finalidade de apurar com base na competência
e concorrente, contida no Art. 24, inciso V, da Constituição
Federal, e nos Arts. 55 e 105, do Código de Defesa do
Consumidor, graves práticas abusivas contra o consumidor
cometidas ao fornecimento de serviços nos moldes do Art.
3º, do Código de Defesa do Consumidor, tais como falhas
bancárias em detrimento do cliente, contratos não cumpri-
dos, falta de segurança na utilização dos cartões de crédi-
tos, clonagem, uso indevido e irregular do número do car-
tão, alterações contratuais indevidas, cobranças indevidas
de valores e taxas diversas, cobranças de juros abusivos,
negativação indevida de consumidores nos serviços de
proteção ao crédito, serviços irregulares, envio de produtos
e serviços bancários ou creditícios, sem prévia solicitação
por bancos e instituições de crédito financeiro, empresa de
factoring, empresas varejistas, administradoras de cartões
de crédito e empresas correlatas, práticas essas inclusive já
detectadas, descriminadas e quantificadas pela Fundação

PROCON-SP, no seu cadastro de reclamações fundamenta-
das, no período do ano de 2000, bem como registro exis-
tentes em Associações de Defesa do Consumidor e órgãos
públicos, como: Ministério Público, Divisão de Crimes con-
tra a Fazenda e o Poder Judiciário.

Solicito à Secretária, a leitura da Ata da Reunião anterior.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para solicitar a dispensa

da leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES DA SILVA - Está

em votação o requerimento do nobre deputado Salvador
Khuriyeh. Os favoráveis permaneçam como estão.

Aprovado.
Está em discussão a Ata da reunião anterior. Ninguém

querendo fazer uso da palavra, está encerrada a discussão.
Está em votação. Os Srs. deputados que forem favoráveis,
permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.

Srs. Deputados, quero aqui registrar a presença dos
ilustres Deputados: Aldo Demarchi, Edson Gomes,
Salvador Khuriyeh e Geraldo Vinholi.

Srs. Deputados, estamos com a presença da SORO-
CRED que está convocada para hoje. A SOROCRED aten-
deu em parte a convocação dessa CPI e encaminhou aqui o
senhor Gerente financeiro, o Sr Luis Carlos do Nascimento
que no entanto não é o titular da empresa. Está com o
mandato da empresa para representá-la nesta CPI.

Em conversa com o relator, e também sendo praxe
dessa CPI, o que aconteceu noutras reuniões, a CPI deixa
de ouvir o Sr. Luis Carlos, uma vez que ele não é o titular.
E, tendo aqui o contrato social, o Sr. Luis Carlos, que tem o
mandato com a procuração da SOROCRED, já leva a inti-
mação para o Sr. Milton Ferreira da Silva que é um dos
sócios. São dois sócios, faremos a convocação ao senhor
Milton Ferreira da Silva e solicito ao representante da
SOROCRED que aguarde a secretaria para fazer a intimação
e ele já leva, ficando portanto, a sua presença marcada
para a próxima reunião da CPI.

05/12/01 - Oitiva
SR. NILTON FERREIRA DA SILVA- Diretor da empresa

Sorocred Factoring
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Declaro

aberta a presente reunião, 12ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
apurar eventuais crimes contra a economia popular, contra
o consumidor e crimes de usura. Solicito à Sra. secretária,
que faça a leitura da Ata da última reunião.

Tem a palavra o nobre Deputado Aldo Demarchi.
O SR. ALDO DEMARCHI - Solicito, com a concordân-

cia dos nobres pares, com a sua anuência, dispensar a lei-
tura da Ata.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em vota-
ção o requerimento do Deputado Aldo Demarchi Os Srs.
Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se
encontram. (Pausa.). Está aprovado. Em discussão a Ata da
última reunião. Não havendo oradores inscritos, está
encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que
estiverem de acordo, permaneçam como se encontram.
(Pausa.) Aprovado.

Queria fazer umas pequenas comunicações, que hoje
temos para ouvir, a empresa Sorocred, também estamos
expedindo hoje um ofício, conforme denúncia recebida pelo
Deputado Salvador Khuriyeh e Deputado José Rezende, nós
estamos encaminhando um ofício ao Sr. Presidente do
Tribunal de Justiça, solicitando as cópias integrais do pro-
cesso 05000, 022997-0, onde figuram como partes: JP,
Dinâmica Promoções Culturais Ltda., Integração Promoções
Artísticas Culturais Ltda. e Ivan Yung e outros, que tramita
perante a 27ª Vara Criminal do Estado de São Paulo.

Tem a palavra o nobre Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, apenas

para poder solicitar que a CPI também remeta o ofício de
igual teor, ao delegado, ou ao delegado geral, ou o delega-
do responsável pelo inquérito, para que possamos também
ter, da parte da polícia civil, as informações não só da parte
do Tribunal de Justiça, mas também da parte da polícia
civil. É uma informação, que não necessariamente altera os
rumos do nosso pedido nesse instante. 

Mas, eu acabei tomando conhecimento, Sr. Presidente,
que aquela Sra. Ruth, que seria a denunciante no caso, na
verdade é a Sra. Ruth Escobar, embora não apareça o
nome dela, Escobar, o nome dela não é Escobar, é um
nome artístico, mas é a Sra. Ruth Escobar e aquele dinheiro
que ela disse que aplicou no Exterior, na ordem de cinco
milhões de dólares, teria sido resultado da venda do teatro
Ruth Escobar para o governo do Estado. Apenas uma infor-
mação que nos chegou no aprofundamento do caso e que
gostaria de colocar, gostaria de requisitar também, que a
CPI fizesse então o ofício à Polícia Civil.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não!
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Obrigado!
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Solicito

à Denise que faça os ofícios, depois em contato com o
Deputado Salvador Khuriyeh, possa verificar melhor os
dados, as partes, se tiver o número do Inquérito, para que
nós possamos ter aqui a cópia, podemos então fazer um
ofício ao Delegado Geral, para que ele possa tomar as
providências.

Quero aqui registrar com prazer, a participação e a pre-
sença dos Deputados Aldo Demarchi, Henrique Pacheco,
Salvador Khuriyeh, José Carlos Stangarlini. Solicito aqui o
titular da empresa Sorocred, está presente? Solicito por
gentileza que o senhor tome assento à Mesa.

Tem a palavra o nobre Deputado Aldo Demarchi.
O SR. ALDO DEMARCHI - Antes de iniciarmos a oitiva,

eu requeiro também, a aprovação e a análise dos nobres
pares, solicitar ou requerer o exame grafotécnico daquele
caso do Banco do Brasil, daquele cheque administrativo das
pessoas que puseram sua assinatura naquele documento,
junto ao Instituto de Criminalística, ou então à UNICAMP.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Coloco
em discussão o requerimento do Deputado Aldo Demarchi.
Em votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado.
Nós faremos então um contato com o Reitor da UNICAMP,
para verificar a possibilidade e também com a polícia, no
caso, vamos entrar em contato com o Diretor Geral para
que nós possamos verificar se a polícia tem condições de
nos fazer esse exame grafotécnico com urgência.
Provavelmente deputado, nós vamos precisar do original
do documento, que poderia já ir adiantando. 

O SR. ALDO DEMARCHI - Será providenciado.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Solicito ao

convocado, que faça a leitura do juramento como é de praxe.
O SR NILTON FERREIRA DA SILVA - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Perto do

microfone por gentileza, porque nós estamos gravando a
Ata e há a necessidade de se falar perto do microfone.

O SR NILTON FERREIRA DA SILVA - Está OK. “Juro
como dever de consciência, dizer toda a verdade, nada
omitindo do que seja de meu conhecimento, sobre quais-
quer fatos relacionados com as investigações a cargo
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito”.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Agora eu
vou fazer as perguntas que também são de praxe.

O nome completo do senhor?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nilton Ferreira da

Silva.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A idade e

o estado civil?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA- 40 anos, casado.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual o

endereço?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Rodovia João

Leme dos Santos, Km. 104,5 - Voçoroca/Votorantin.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A profis-
são do senhor?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Empresário.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

exerce a atividade aonde?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Em Sorocaba/São

Paulo.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas,

qual é a atividade profissional na empresa? Nome da
empresa.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - A empresa é
Sorocred Factoring, sou diretor da empresa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
é parente em grau, de alguma das partes aqui, deputados?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Vou pas-

sar para o senhor. Nós estamos aqui, a CPI está constituída
com a finalidade de investigar atividades na área de crédito
contra o consumidor, que esteja atuando de forma irregular
contra o consumidor. O senhor deseja fazer uma apresenta-
ção da empresa? Porque depois nós vamos passar às per-
guntas com relação a atividade da empresa Sorocred, que
trabalha com crédito, me parece também Factoring não é?

O SR. NILTON FERREIRA - É, estamos falando sobre a
Sorocred Factoring.

A Sorocred Factoring é uma empresa de Fomento
Mercantil e que compra ativos financeiros, ativos de outras
empresas, básico, simples.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está
aberta então a inscrição para as perguntas dos Srs.
Deputados.

Tem a palavra o nobre Deputado Aldo Demarchi. 
O SR. ALDO DEMARCHI - Gostaria de saber do senhor

depoente, a sua empresa é com capital próprio ou o capital
de terceiros?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, próprio.
O SR. ALDO DEMARCHI - Capital próprio?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Capital próprio.
O SR. ALDO DEMARCHI - Qual é o capital da sua

empresa?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Hoje gira em

torno de uns dez milhões, mais ou menos.
O SR. ALDO DEMARCHI - E, o capital de giro da sua

empresa? Seu capital que o senhor falou é registrado?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, não.

esse é o capital de giro, desculpe-me. O capital de empresa
foi atualizado em um milhão de reais.

O SR. ALDO DEMARCHI - Um milhão de reais?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Um milhão de reais.
O SR. ALDO DEMARCHI - Quando o senhor faz uma

operação, esse contrato inicial, o senhor costuma fazer adi-
tivos em cima do contrato inicial?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não.
O SR. ALDO DEMARCHI - Não?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - O contrato inicial

o senhor diz com a empresa que eu faço a factorização?
Não, é um contrato já pré determinado, não é feito depois
aditivo nenhum.

O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor trabalha com che-
ques pré-datados?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, nós não
operamos com cheques pré datados.

O SR. ALDO DEMARCHI - São títulos?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - São títulos, con-

tratos, mas cheques não.
O SR. ALDO DEMARCHI - A garantia que o senhor

exige o que é?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nenhuma, não

existe garantia, nós compramos o direito de crédito e assu-
mimos o risco.

O SR. ALDO DEMARCHI - Se o seu cliente não pagar, é
o senhor quem paga?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós bancamos
esse risco.

O SR. ALDO DEMARCHI - E o senhor teve de acionar
judicialmente algum cliente seu?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, nunca acio-
namos devido os contratos serem muito pequenos.

O SR. ALDO DEMARCHI - Não existe nenhuma ação?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não existe nenhu-

ma ação judicial contra nenhum cliente.
O SR. ALDO DEMARCHI - E existe alguma reclamação

de algum cliente do senhor junto aos órgãos de proteção?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, por coinci-

dência, por coincidência não, a gente tirou até no PROCON
de São Paulo, está nesse demonstrativo aqui, nós não
temos nenhum processo no PROCON, de reclamação de
nenhum consumidor, nenhuma empresa.

O SR. ALDO DEMARCHI - Há quanto tempo o senhor
está no mercado?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós estamos
desde 1991, são 10 anos.

O SR. ALDO DEMARCHI - E, a sua empresa está sediada?
O SR. NILTON FERREIRA - Em Sorocaba.
O SR. ALDO DEMARCHI - Sorocaba?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sorocaba, temos

negócio também em São Paulo.
O SR. ALDO DEMARCHI - E, o local lá, o prédio onde o

senhor está instalado é próprio ou alugado?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tem parte própria

e parte alugada.
O SR. ALDO DEMARCHI - A sua empresa é associada à

ANFAC?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, Associação

Nacional de Factoring, isso.
O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor tem quantos fun-

cionários?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós estamos

com, por volta de 200 funcionários.
O SR. ALDO DEMARCHI - 200?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - 200, é em torno

de 200 funcionários, eu não sei o número exato.
O SR. ALDO DEMARCHI - A folha do senhor qual que é?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não sei te dizer

assim, agora, mas se eu for falar um número aqui é capaz
de eu não ser correto entende? Não sei te responder assim,
com exatidão.

O SR. ALDO DEMARCHI - E, a despesa fixa mensal, o
senhor se lembra?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não tenho tam-
bém, assim de cabeça não tenho.

O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor trouxe esses dados
ou não?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Esses dados?
Não, eu acho que eu só trouxe, acho que não, não trouxe.
Esses dados não têm aqui.

O SR. ALDO DEMARCHI - O senhor poderia nos forne-
cer esses dois dados?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sem problema.
O SR. ALDO DEMARCHI - Tem algum assessor do

senhor aqui?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tem, tem.
O SR. ALDO DEMARCHI - Essa taxa que o senhor prati-

ca, de deságio, qual que é?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós estamos tra-

balhando por volta de 3%, que é uma sugestão da ANFAC,
que nós temos aqui também, um demonstrativo deles, e
fizemos um demonstrativo das nossas operações e vocês
vão ver que existe algumas taxas que estão até abaixo da
ANFAC.

O SR. ALDO DEMARCHI - 3%?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, 3%, por volta

de 3, 3 1/2%.
O SR. ALDO DEMARCHI - E, vocês são em dois sócios?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Somos em dois
sócios.

O SR. ALDO DEMARCHI - E qual a remuneração dos
sócios?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Bom, nós faze-
mos uma distribuição anual do lucro da empresa.

O SR. ALDO DEMARCHI - Mas o senhor tem uma reti-
rada mensal?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim, sim.
O SR. ALDO DEMARCHI - Aproximadamente de quanto?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Por volta de R$

10.000,00 mais ou menos.
O SR. ALDO DEMARCHI - Bom, Sr. Presidente, por últi-

mo, me reservo o direito de fazer depois mais perguntas.
Mas, quando o senhor faz esse contrato inicial, se por
acaso esse seu cliente não honrar, o senhor exige uma
substituição desse documento, desse contrato?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, uma vez que
nós compramos, nós assumimos toda a perda vamos dizer
assim, todo o risco.

O SR. ALDO DEMARCHI - E o senhor nunca acionou
ninguém? Por perda?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, nunca acio-
namos ninguém.

O SR. ALDO DEMARCHI - Não existe então nenhuma
ação?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não existe.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está

aberta a palavra. 
Tem a palavra o nobre Deputado Henrique Pacheco.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Sr. Presidente, gostaria

que o depoente nos explicasse o seu cartão Sorocred, ele é
feito em parceria com as empresas?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, o cartão
Sorocred já é uma outra empresa. É a Sorocred Serviços,
com uma promotora de vendas, como é que vou dizer para
você, o senhor desculpa, a Sorocred Serviços é detentora
do cartão de identificação Sorocred, mas não é da
Sorocred Factoring o cartão de identificação.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Bom, eu aqui sou sem-
pre o que menos entende nessa questão de economia,
então eu queria perguntar, se o senhor me ajudar, a
Sorocred é um cartão, ela faz parte de uma entidade pres-
tadora de serviços, a Sorocred não tem dinheiro, vamos
dizer assim, quem banca o cartão, quem banca a compra,
seria a Factoring?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não neces-
sariamente, se a gente for falar aqui do cartão, nós temos
que falar da Sorocred Serviços. A Sorocred Serviços é uma
promotora de vendas, ela dá condições para que o lojista
venda à prazo.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Por exemplo, o senhor
poderia descrever essas condições?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Essas condições?
O SR. HENRIQUE PACHECO - Como é que age? ...
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - A Sorocred

Serviços?
O SR. HENRIQUE PACHECO - A Sorocred Serviços,

essa promotora de vendas?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tá, então vamos

falar primeiramente da Sorocred Serviços para vocês depois
entenderem o Factoring, onde que entra o Factoring ai.

A Sorocred Serviços, o lojista pequeno, médio lojista,
não tem condições, não tem estrutura, não tem para fazer um
crediário, ai vem a Sorocred Serviços e faz a promoção, onde
cadastra os clientes, faz toda a parte operacional que o lojista,
vamos dizer assim, que não conhece, ou não tem a técnica
para trabalhar com crediário, então a Sorocred Serviços ofe-
rece toda a sistemática do crediário, para o lojista.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Ela analisa.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Analisa o crédito,

faz toda a parte técnica do crediário ponto, ai termina ai.
O SR. HENRIQUE PACHECO - E, essa sua empresa ao

analisar o crédito ela já diz se o postulante é bom ou mal?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, existe uma roti-

na, um critério para crédito, não é? Onde é feita a avaliação
do cadastro, de saber se você dá o crédito ou não, ou mais
ou menos, analisa o limite enfim, e fornece para o lojista:
“Olha! Esse cliente é bom, ele tem um limite de “X”. Ai, o
lojista vende a prazo para esse consumidor através do sis-
tema Sorocred Serviços, ele gerou lá, um contrato vamos
dizer assim, faz um cadastro do cliente.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quem faz o cadastro?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - O cadastro do

cliente, o próprio lojista no sistema nosso, o sistema da
Sorocred Serviços, que é o sistema já pré definido, daí ele
vende esse direito de crédito, depois que ele vendeu à
prazo para o consumidor, ele pode ou não, vender para a
Sorocred Factoring esse ativo, se ele precisar de dinheiro
ele vende entende?

O SR. HENRIQUE PACHECO - Tá, então vamos supor
que eu sou o lojista.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Você é o lojista...
O SR. HENRIQUE PACHECO - Tenho uma papelaria lá.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, isso, isso.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Ai, eu atendi então à orien-

tação da Sorocred Serviços, ele me diz que esse sujeito para
quem eu quero vender é um bom pagador, pode vender.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exato.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Aí, tenho um crédito,

vamos dizer de cem reais.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Cem reais.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Bom, seria mais do que a

papelaria que eu teria. Cem reais, ai eu vou lá na sua
empresa, eu posso, tendo em vista quem analisou o crédito.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente.
O SR. HENRIQUE PACHECO - De certa maneira, eu fico

meio induzido a ir descontar com o senhor, não é verdade?
Porque tendo as preliminares sendo feitas.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, normalmente
porque é o seguinte, você já analisou o crédito, está certo?
Eu tenho uma empresa que já analisou o crédito, o crédito
já aprovou o cadastro daquela pessoa, ai você vai até a
Sorocred Factoring, que também tem um contrato de
Factoring e vende esse ativo para Sorocred Factoring.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quanto seria nesse
momento o deságio, quanto eu vou pagar?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, varia muito de
volume, vai de um a três, quatro, cinco, depende muito o
volume, a situação não é? 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Imagine que a esse sujeito
a quem eu vendi, ele me pagou com cheques, não é verdade?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Certo.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Três cheques na verda-

de, cheques pré datados, quatro, eu faço esse macinho de
cheques, levo lá, entrego na Factoring é isso?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, nós
não fazemos isso. Ai que entra o cartão de identificação,
entra a segunda parte, a primeira parte o cliente que não
tem o cartão de identificação da Sorocred Serviços, ele faz
um cadastro que é analisado, tem toda aquela morosidade
para ser aprovado, porque você vai ligar no SPC , vai ver se
é bom, se não é, se tem alguma restrição, etc. Uma vez que
ele comprou na sua papelaria, vamos dizer assim, e liqui-
dou pontual, e ali ele está solicitando no ato do contrato,
ele solicita que nós enviemos um cartão, ele não se opõe
que a gente envie um cartão de identificação para ele, que
não tem custo tem mais essa.

O SR. HENRIQUE PACHECO - É cartão de identificação
não um cartão de crédito?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Cartão de identifi-
cação, não é cartão de crédito. Então, o cartão de identifica-
ção vai para o consumidor, para a residência dele e daí, se
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ele voltar na sua papelaria, ele não precisa mais perder
todo aquele tempo, em preencher novamente, nós fazer-
mos a consulta ao SPC novamente, ele já fica com identifi-
cado que ele é um bom consumidor com a gente.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Mas, eu me pergunto
uma coisa, esse cliente, ele pagou para ter o cartão?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, ele não
pagou, isso é de graça.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Nenhuma taxa?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, ele é de

graça, ele paga uma taxa de administração de cadastro
quando ele utiliza, uma vez por mês entende? Aí é uma
outra, mas é da Sorocred.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Como assim? O senhor
poderia me explicar, não entendi.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Veja bem, se você
é o consumidor.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Sim.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Vamos dizer,

vamos colocar do outro lado, você é o consumidor, então
você tem o cartão de identificação Sorocred, você comprou
dez vezes na sua papelaria, suponhamos, naquele mês,
você vai para a soma de todas as compras, mais quatro
reais e noventa centavos, que é a taxa que nós cobramos,
que é a administração disso daí.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Vamos supor assim, para
uma pessoa leiga, para que eu possa utilizar o cartão, men-
salmente eu pagarei R$ 4,90? Estou errado?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não necessaria-
mente mês a mês, só se você utilizar naquele mês o cartão,
se não utilizar, você não paga nada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Mas, quando eu efetuar
alguma utilização, eu pagarei, é isso?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, se você utilizar...
O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, se eu fizesse uma

compra no dia 29 de dezembro, eu pagarei R$ 4,90, depois
no dia 1º de janeiro eu pagarei mais R$ 4,90.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente, ela é
de um mês para o outro, agora, se você utilizar suponha-
mos, uma centena de vezes dentro do mês, você vai pagar
somente R$ 4,90.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Uma outra pergunta, o que
comecei perguntando é o seguinte, o senhor tem um contra-
to por exemplo, às vezes com Associações de Funcionários
Públicos ou com empresas? Vamos imaginar que na minha
papelaria, nela eu tenha 100 funcionários, eu posso fazer um
acordo com a Sorocred e aí, de repente o senhor me dá um
cartão e a gente debita na folha de pagamento.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Pode, pode.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor funciona nesse

esquema? É isso que eu queria perguntar.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, temos até,

mas é muito insignificante porque hoje, o consumidor tem
o direito de ir atraso e se você descontar na folha dele, você
está de certa forma, tirando o direito dele, está entendendo?
Então é muito, muito, como é que vou dizer, é muito pouco
isso, isso não é significativo no nosso negócio.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Agora, por exemplo, a
sua empresa tem alguma coligação por exemplo, é que
estou tentando aqui aprender com o senhor.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, tudo bem!
O SR. HENRIQUE PACHECO - Porque não tenho todas

as informações, mas vamos imaginar que o senhor tenha
lá uma entidade associativa de uma empresa grande, um
grêmio recreativo, uma Associação de Funcionários
Públicos, que geralmente acabam emprestando dinheiro
para os seus associados.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Certo.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Aqui, em São Paulo, por

exemplo na Câmara Municipal havia um banco chamado
Banco Luso, não sei se ainda existe, ele colocava o dinhei-
ro, o funcionário da Câmara ia lá, sócio, pedia um emprés-
timo e ele pagava para esse banco, através da Associação,
eu pergunto: para ser claro, a sua empresa faz as vezes do
Banco Luso a que estou me referindo.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não porque
nós não fazemos nenhuma operação financeira, ou
empréstimo de dinheiro, ou desconto de cheques, não
fazemos nenhuma operação nesse sentido. A Sorocred
Serviços é uma facilitadora de crédito para o consumidor,
não emprestamos dinheiro, não fazemos crédito pessoal e
nem tampouco descontamos cheques.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Existe uma taxa, cha-
mada TAC.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - TAC, isso.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor costuma cobrar

essa taxa?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É a taxa de aber-

tura de crédito que nós cobramos uma vez, quando o con-
sumidor utiliza dentro daquele prazo que eu comentei
com o senhor.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Essa taxa é R$ 4,90?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - R$ 4,90, indepen-

dente da quantidade de compras, independente do valor
que se compre, se você comprar R$ 1.000,00 ou menos. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Se minha ficha lá, como
deputado, não for aprovada, eu pago os R$ 4,90?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não for aprovada?
O SR. HENRIQUE PACHECO - É.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, você

não paga nada.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Não pago nada?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não paga nada.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor tem idéia de

quantas fichas como essa a sua empresa analisa mensal-
mente?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - A análise de
fichas? 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Fichas.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha!, eu precisa-

ria ver, mas com segurança, mais de 10 mil fichas.
O SR. HENRIQUE PACHECO - E, cada uma dessas 10

mil fichas, paga $4,90?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, não

paga para análise.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Sim, mas se concretizar a

venda?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Se concretizar a

venda, ela vai pagar a taxa de abertura de crédito, como eu
disse, se comprou uma, dez, um milhão de vezes, se com-
prou $200,00 ou $1.000,00, a taxa é a mesma. Estamos falan-
do da Sorocred Serviços, que nós começamos aqui a falar da
Factorng. A Factoring compra esses ativos depois, do lojista.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Isso eu entendi, primeiro.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Primeiro você

prepara, faz o crediário.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Assim que o senhor põe

a bola em campo, prepara a jogada, faz o gol e depois pega
bola da rede.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, mas leva
penalty também. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor pelo que enten-
di, prepara o crédito, faz a análise.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, isso, nós
fazemos a análise com a Sorocred Serviços.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, isso aí, a pessoa
para R$4,90?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Uma vez que
comprou não é?

O SR. HENRIQUE PACHECO - Sim, comprou, paguei R$
4,90, ai o dono da papelaria tem o crédito, vai lá na outra

empresa do senhor e diz: “Olha! eu quero descontar, aqui eu
tenho, esse o senhor já analisou, o senhor sabe que é bom”.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, isso!
O SR. HENRIQUE PACHECO - Aí, o senhor falou que

cobra até 3%?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, até 3%,

essas taxas são variáveis.
O SR. HENRIQUE PACHECO - 3,4,5%.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, essas taxas são

variáveis, são variáveis, dependendo do volume ou tipo de
ramo de atividade.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, quer dizer: O
senhor fez a análise, nesse caso o comerciante, ele com-
prou o material de uma empresa, não é verdade? O senhor
financia também o material para ele ou não?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, finan-
ciamento em hipótese alguma, até pela natureza da
Factoring, você não pode fazer nenhum tipo de financia-
mento não é? Tampouco captar recursos de poupança
popular, portanto estamos totalmente fora da área de
financiamento e investimento.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Está bom, por enquanto
muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Continua
livre a palavra...Gostaria só de complementar, como eu
posso, um cliente, como ele pode alterar a forma de paga-
mento do cartão?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Alterar como? 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Ele com-

prou, vamos dizer assim, baseado no crédito que foi aberto.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Certo.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, se ele

quiser alterar essa forma de pagamento, a forma com que
ele estabeleceu, ele pode alterar ou não?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Pode, nós aceita-
mos qualquer negócio, ele pode alterar data, pode alterar.
bom, uma vez feito o contrato, aquele inicial que ele acei-
tou, não, aquele já está pré determinado não é? Aquele foi
pré determinado.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, se ele
quiser fazer uma mudança na forma que ele fez a primeira
vez, ele pode fazer?

O SR. NILTON FERREIRA - Olha! é muito raro isso
acontecer, eu até não tenho conhecimento de tal solicita-
ção, porque normalmente como ele disse, o Deputado
Pacheco, ele fez uma menção bem próxima, que realmente
ali, a papelaria, são valores pequenos, então é onde a pes-
soa compra R$100,00, R$150,00 ou até mais um pouco,
mas elas já estão pré determinadas, pré definidas que vão
pagar daquela forma.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, no
caso por exemplo, foi aberto lá o crédito a ele, como é que
ele sabe o limite do cartão dele? Desse cartão?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, normalmen-
te esse limite nós estipulamos pela renda, se ele ganha R$
500,00, ele tem um limite de R$ 500,00, se ele ganha R$
1.000,00, ele tem R$ 1.000,00 e assim vai.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, o
pagamento desse débito, é feito na loja ou é feito na sua
empresa?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós temos toda a
rede bancária que recebem os boletos bancários.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, pode
ser nas instituições financeiras ou na própria loja?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, nós temos
uma loja de recebimento e pode ser em qualquer agência
bancária.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, no
caso de um atraso no pagamento, ele utiliza ainda a pró-
pria rede bancária?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Pode, ele pode
utilizar a rede bancária.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E no
caso de atraso ele paga uma multa? Qual que é essa
multa?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - A multa contra-
tual é de dois por cento.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - 2%?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, quan-

do o senhor fala nessa taxa de administração, taxa de
administração é a mesa de abertura de crédito?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não é taxa de
administração de cadastro, que nós chamamos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Paga
uma vez só?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Paga uma vez só,
dentro do mês que ele utilizar o cartão. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Esse car-
tão que vocês estabeleceram, no meu entender está sendo
quase que um passaporte.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É facilitado; é um
crediário de bolso, vamos dizer assim. Ele é um crediário
de bolso, vamos dizer assim. É um facilitador de crédito
para o consumidor.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas, não
está estabelecido no cartão o limite dele. Isso não está
estabelecido, o limite de compras deles?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não está estabe-
lecido no cartão. Mas, temos situações em que se o cliente
quiser saber o limite?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Temos um Call

Center e o cliente liga e imediatamente ele tem o seu limite
disponível antes de fazer qualquer compra. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, os
senhores estabelecem uma validade, ou um prazo para que
esse cartão?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, esse cartão
não tem validade. Veja bem nós já estamos acho que uns
oito anos com o cartão, e tem cartão que vale desde aquela
época, não tem preestabelecido o limite no plástico.
Enquanto ele estiver pagando direitinho os seus compro-
missos com a Sorocred, independente se ele está negativo,
se ele está sendo processado, se ele está sendo de alguma
outra forma em alguma outra empresa, o cartão Sorocrede
ele utiliza de qualquer forma, sem problema. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Agora,
nessa prestação de serviços o senhor tem ações contra
algum cliente por inadimplência ?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Só SPC.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Só SPC?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Só SPC.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sua

empresa tem outro tipo de cartão, de prestação de servi-
ços, ou só esse tipo de cartão?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, só esse tipo
de cartão.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não tem
o cartão salário?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Então, é o cartão
que ele falou que fazemos com as empresas, do convênio
com a empresa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
tem convênio com empresa?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tem, tem convê-
nio com alguma empresa, sim.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
pode citar pelo menos duas?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - De cabeça assim
vai ser difícil. Posso até informar em outra oportunidade,
mas agora de momento assim não consigo me lembrar.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Poderia for-
necer o nome de duas empresas em que o senhor trabalha?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim 
O SR. GERALDO VINHOLI - Sr. Presidente, se V.Exa.

me permitir, voltando ao assunto do cartão salário, isso
representa quanto no seu trabalho?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É zero alguma
coisa. Na verdade, criamos esse cartão salário, vou até
explicar porque: temos na região de Sorocaba já algum
tempo e teve um concorrente que estava vindo de
Uberlândia , chama, não me lembro bem o nome dessa
empresa e estavam vindo com esse cartão. Então, nos ade-
quamos apenas para atender aquela modalidade que o
cliente de certa forma queria. 

O que estava acontecendo na empresa? Em várias
empresas acontecia o seguinte: a pessoa tinha convênio
com a farmácia, com a padaria, com o supermercado, com
a loja de calçados e sempre empresas acabam fazendo
esse tipo de convênio para facilitar para facilitar a vida do
seu funcionário e por lei, você só pode descontar 30% do
salário do funcionário. E, acontece o seguinte: o funcioná-
rio ia ate a farmácia, extrapolava esse limite e depois criava
um certo desconforto entre ele e a empresa, a empresa
tinha que descontar porque fez aquele convênio e a empre-
sa tinha que descontar e o funcionário até o salário dele
não se controlava. Então, com o cartão, o que acontece?
Você dá uma moralizada nisso daí, porque você coloca no
sistema que é 30%. Se ele ligar lá “olha , eu quero saber o
seu limite”, então está lá abatido o que ele comprou e você
acaba não tendo nada a fazer, o desconto da folha de paga-
mento, não excedendo aquele limite de 30%. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Se ele
exceder, ele pode pagar parte pelo cartão? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Mas, no nosso
caso ele não consegue exceder. No nosso caso ele não
consegue.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Para
finalizar, o senhor disse que a única forma que o senhor
tem é só negativação.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Só negativação.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

disse que a única forma que o senhor tem é a negativação.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Só negativação.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, o

senhor não tem nenhuma reclamação de quem o senhor
negativou em algum órgão de defesa do consumidor?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, que eu
tenha conhecimento, não. Às vezes há alguma reclamação,
mas de imediato nós procuramos, é como disse no come-
ço, nós procuramos ser facilitador de crédito, não proble-
ma para o consumidor. 

Quando recebemos, de qualquer forma procuramos da
melhor maneira possível, resolver o problema para o con-
sumidor. Então, não temos nenhum problema para o con-
sumidor. Então, não temos nenhum processo que eu saiba,
que teve algum problema maior ou que esteja rolando de
alguma forma. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E não
teve nenhum caso em que o cartão foi extraviado, foi rou-
bado e alguém utilizou esse cartão?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Há sim. Isso
acontece, mas quando acontece isso, quando o cliente se
identifica, assumimos prontamente a responsabilidade. O
que acontece é o seguinte: o correio, quando entrega, ape-
sar de ter o protocolo, o correio vai entregar e acaba outra
pessoa pegando, até pessoas do próprio correio e acaba
extraviando e outras pessoas de má fé, acabam utilizando.
Mas, quando isso ocorre, o cliente vai, porque é o cadastro
dele que está lá, vai no endereço dele a fatura, ele vai até a
empresa e diz: olha eu não comprei isso aqui. Vamos verifi-
car, não bate mesmo, aí cancelamos imediatamente e assu-
mimos todo esse risco aí.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Para
finalizar, Sr. Presidente, só para reafirmar, o senhor falou
que tem um milhão de reais.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - O capital registrado. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

não faz capitação nenhuma?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não faço capita-

ção nenhuma. É tudo com recurso próprio.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, tem 10

milhões mais ou menos de capital.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Mais ou menos

isso daí; capital de giro.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu gostaria de pergun-

tar ao depoente, se ele poderia nos informar qual era o
capital de giro da empresa em 1991.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não sei, não sei.
Já faz alguns anos e não sei te dizer assim de pronto quan-
to que era. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Você tem alguma idéia,
ainda que aproximada ?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Um minutinho só.
(Pausa.) Olha o capital da empresa na época, era seis
milhões de cruzeiros, dia 12 de março de 91. Foi quando
abrimos a empresa, seis milhões de cruzeiros, acho que é
isso, estou certo?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Seis milhões de cruzei-
ros; ok! E, o percentual de inadimplência desses anos
todos, poderia nos informar?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Percentual de ina-
dimplência, olha ela tem crescido sistematicamente, inclu-
sive saiu uma reportagem do SERASA que diz que só este
ano cresceu 34% a inadimplência. Então, é um fator real-
mente preocupante, mas temos na nossa região por volta
de 1,5 ou 2% mais ou menos.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - 1,5%, 2,0%?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - De 1,5 a 2,0%.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, o SERASA informou

que chega a trinta e quatro?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, 34% foi o

quanto cresceu a inadimplência, não em percentual, mas o
quanto cresceu.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ah, entendi. Muito
bem. Eu gostaria que o senhor me fizesse um esclareci-
mento, nesse material, nesse documento que o senhor aca-
bou juntando, o item 13, é uma peça que gostaria que o
senhor apenas me explicasse um pouco mais para eu
poder entender, “pesquisa no cadastro de informações fun-
damentadas em 2000 no PROCON “ isso através de empre-
sas que apresentam reclamação.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Fizemos uma pes-
quisa no PROCON para saber se havia alguma reclamação
sobre a SOROCRED. Então, vocês podem averiguar que
não tem nada registrado da SOROCRED na pesquisa do
PROCON. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito, entendi. Essa
lista que o senhor apresenta aqui é a lista das empresas
que receberam reclamação.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente. Nós
pegamos a letra “S” aqui e vimos que tem até da nossa
região. Da nossa região não pegamos em ordem alfabética e
que não tem nada da SOROCRED, fizemos isso no PROCON.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Por enquanto
é só, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sr.
Nilton, só queria lembrá-lo que o senhor está sob juramento
e portanto, qualquer dado que o senhor nos forneça que
não seja verídico, o senhor estará cometendo um crime de
perjúrio. 

O senhor afirmou aqui, com relação ao capital social
da empresa. O senhor poderia repetir qual o capital social
da empresa hoje?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - O capital social
da empresa hoje. Veja, fizemos uma alteração recentemen-
te, faz muito pouco tempo e não sei se ela já está registra-
da na JUCESP se não me engano, mas alteramos o capital
da empresa há pouco tempo para um milhão de reais. Até
então, não me lembro qual era o valor, mas estes dados
são coisas técnicas do nosso pessoal de contabilidade e na
verdade não entendo praticamente nada.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
é diretor da empresa, o senhor vive da empresa?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim , vivo da
empresa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Agora,
algumas informações como esta, do capital da empresa, o
senhor não ter conhecimento, é uma coisa tão fundamental
numa empresa.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É que é o seguin-
te: esse capital.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas, o
senhor poderia me informar o seguinte: o capital da empre-
sa, hoje, o senhor pode dizer se está registrado ou não,
porque a empresa trabalha dentro de dados, não pode tra-
balhar com dados que talvez esteja registrado ou não. O
capital, hoje, da empresa é de quanto?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, é como eu
disse para o senhor, o senhor me desculpe até, nós assina-
mos há pouco tempo uma alteração contratual e eu não sei
se ela já foi registrada. Mas, foi feita uma alteração contra-
tual recente...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas, o
senhor não juntou aqui documentos?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Ah, então com
certeza não foi registrado na Junta Comercial. Então, deve
estar apenas a última aí.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então, o
capital da empresa é de duzentos mil reais!

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Ah, sim. Então.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Até por-

que no balanço patrimonial encerrado em 30 de setembro
próximo passado, ou seja, há sessenta dias, o senhor colo-
ca como capital social duzentos mil reais. Portanto, a
empresa atuou durante todo esse período com capital de
duzentos mil reais.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - O capital integra-
lizado, certo?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim, o
capital social. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Capital social. E,
fizemos alteração É recente essa alteração.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Agora,
como é que o senhor com duzentos mil reais, como é que a
SOROCRED, a FACTORY, depois vamos perguntar sobre a
SOROCRED administradora de cartão de crédito. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, SOROCRED
serviços que não é administradora.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Como é
que com duzentos mil reais o senhor consegue movimen-
tar dez milhões de reais, como o senhor disse aqui? O
senhor confirma, dez milhões de capital de giro.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É o capital de giro,
que se vem trabalhando e nós não integralizamos. Agora,
essa parte técnica realmente não sei responder para V.Exa.
porque tenho assessores que fazem esta parte técnica. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim.
Agora da atividade da Factory, o senhor poderia nos infor-
mar como é que duzentos mil pode, logicamente o senhor
deve saber, o senhor opera isso, logicamente essa ativida-
de é extremamente inerente aos diretores, vocês são só em
dois, não é?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Somos em dois.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Portanto,

como é que desses duzentos mil o senhor consegue trans-
forma em dez milhões de giro, comprando ativos? E, o
senhor disse há pouco que são recursos próprios. Então,
não faz capitação?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não fazemos
capitação.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas,
como é que é essa mágica, o milagre dos pães?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - (Risos) Na verda-
de, é muito trabalho, Sr. Presidente, é muito trabalho.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas,
como que é isso? Precisamos entender isso, porque o
senhor até agora o senhor nos deu respostas muito evasi-
vas, que não contribuem com os trabalhos da CPI. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Eu respondi.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas, as

perguntas do nosso relator, com relação aos seus clientes,
o senhor não nos forneceu nome de nenhum dos seus
clientes aqui, porque vamos fazer as investigações e talvez
possa até prejudicar a sua situação. Portanto, queremos
informações melhores com relação a isso. Estamos dando
essa liberdade para o senhor, mas precisamos também
questionar a respeito disso. 

Quer dizer, não é possível duzentos mil reais, o senhor
movimentar 10 milhões de reais e o senhor nos diz aqui que
é só com recursos próprios, quer dizer, só com os 200 mil?
E, o senhor fala que tem um capital de giro de 10 milhões.
Ainda, o senhor nos diz que não tem inadimplentes!

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Temos inadim-
plentes, sim senhor, e a inadimplência nesse período é
grande. E, como disse para o senhor, não sei da parte técni-
ca. Eu sei trabalhar a empresa. O que está registrado na
empresa, isso é com os meus assessores. Não sei dizer para
o senhor, o porquê foi registrado duzentos mil, porque só
agora foi passado para um milhão. Enfim, é uma coisa que
vimos trabalhando, trabalhando e a coisa vai acontecendo.
Portanto, não sei dizer para o senhor, realmente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas o
senhor está ciente de que essa situação que o senhor está
nos colocando aqui, o senhor está entrando numa situação
de ilegalidade, sonegação? O senhor está ciente dessas
informações?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, o
senhor pode ver no balanço.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim,
estou me baseando no balanço.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, nessa parte
eu gostaria realmente que algum assessor meu respondes-
se, não posso responder para o senhor, porque não sou
técnico. Infelizmente, não sou técnico. Daí alguém poderia
responder para os senhores.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas,
essa não é uma questão para técnico, o senhor há de con-
cordar que isso não é uma questão para técnico. Isso é
uma questão para o dono da empresa, porque é a essência
do negócio. Mas, volto a perguntar: o senhor poderia nos
fornecer pelo menos uns três clientes seus?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Posso fornecer
numa oportunidade três clientes. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
poderia nos mandar uma relação de clientes? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sem dúvida, não
há problema algum. Para mim fica mais fácil.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Hoje, o
senhor tem algum?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, hoje aqui de
momento não. Mas, que cliente que o senhor quer?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Os clien-
tes seus que o senhor tem um contrato. Como é que o
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senhor faz com a Factory? O senhor faz um contrato cha-
mado contrato mãe. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É o contrato de
fomento que o senhor quer? Esse tem vários

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
tem esse contrato? O cliente desses, qual que o senhor tem?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Ah, sim, desse
tem vários.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim , um
nome desses, dois, três nomes?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Temos vários.
Deixe-me pensar.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, apenas
para contribuir, fico imaginando que o depoente, como
empresário, interessado, deve ter um tratamento especial,
como todos têm, com os maiores clientes. Poderia apenas
citar por exemplo os três maiores clientes que suponho o
senhor saiba de cabeça os nomes 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Está certo. O
Carrefour, a CIA Brasileira de Distribuição, que são empre-
sas que trabalham hoje conosco.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É o Pão de Açúcar PBA?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor tem alguma

transação com algumas empresas por exemplo, Pão de
Açúcar, às vezes ele desconta a duplicata também? O
senhor tem alguma triangulação com eles?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não. Só a
conta dos ativos gerados através do cartão de identificação. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Estou pensando aqui na
linha do Presidente, o senhor tem 200 mil reais de capital,
virou dez milhões de capital de giro, quando falta algum
artigo o senhor não desconta lá Pão de Açúcar também?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não temos
feito nenhuma transação assim dessa forma. Esses 10
milhões, o senhor me desculpe até a interrupção.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Talvez
consigamos esclarecer.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Acontece o
seguinte: eu tenho uma carteira a receber. Quer dizer, você
recebe, vem, fica a prazo, vem. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Capital
de giro.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Então é toda uma
carteira, então está certo, é mais ou menos isso daí.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas, não
contribui; continuamos na mesma. Que tipo de ativos que
o senhor compra do Carrefour? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - São os ativos
gerados por compra de consumidores que utilizam do car-
tão de identificação da SOROCRED Serviços. 

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Sr. Presidente, não
sei se foi perguntado, mas creio que não tenha ouvido, se a
empresa do depoente tem alguma parceria com o banco.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Temos parceria
com o ABN, enfim, de serviços ABN, quase todos. ABN,
temos o BRADESCO.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Mas, o senhor
trabalha para o ABN, ou não?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não traba-
lhamos para o ABN. Temos apenas parceria de negócios.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Quando o senhor
tem dificuldade, o senhor trabalha com capital próprio,
mas caso o senhor tenha alguma dificuldade, o senhor
pede socorro a quem?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Ah, com certeza.
Temos que socorrer os parceiros.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Mas, quem são
os parceiros?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - ABN, Bradesco,
Nossa Caixa, Banco do Brasil, entre outros.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Mas, que tipo de
parceria é essa, aproveitando a linha do deputado estadual?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Mas, a nível de
serviços. Às vezes você precisa comprar, a cobrança. 

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Faz cobrança por
esses bancos?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, eles cobram
os títulos para nós, leasing de equipamentos, pagamento
de folha de pagamento.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Voltando ao assunto, o
Carrefour como é que funciona, como são esses ativos que
a SOROCRED adquire do Carrefour e da CBA, que tipo de
ativos são?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - São os ativos
gerados através da compra dos consumidores, pelo cartão
de identificação SOROCRED nos estabelecimentos deles. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quer dizer, a SORO-
CRED tem um cartão, que o senhor chama de cartão de
identificação?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Agora ele funciona de

forma muito semelhante ao cartão de crédito, porque o
cliente da SOROCRED vai no Carrefour, faz compras e paga
com o cartão da SOROCRED!

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Também. É um
facilitador, como disse anteriormente e não chega a ser um
cartão de crédito. Por quê? Porque ele não tem o rotativo.
Não podemos fazer o rotativo. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - O cartão de débito.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - O cartão de débi-

to, ele não pode fazer.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Aí o cliente paga, vamos

dar um exemplo, o cliente vai ao Carrefour e paga com o
cartão SOROCRED. Lá ele não tem condições de pagar par-
celado?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Com prazo?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. 
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor tem certeza

disso?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tenho certeza

disso. No Carrefour não.
O SR. HENRIQUE PACHECO - No CBA, ou em outro

cliente seu.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Certo no

Carrefour. É porque normalmente os supermercados fazem
em trinta dias.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Bom, então ele compra a
crédito com trinta dias.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Aí no vencimento
ele tem que pagar integral, ele não tem o rotativo.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Mas, aí ele não podendo
pagar o integral, ele vai comprar numa empresa, seja CBA,
Carrefour ou outra qualquer, com o cartão que o senhor
chama, que o senhor chama de cartão facilitador de crédito
- é a primeira vez que ouço esse termo, mas vamos por
esse nome - e ele paga com o catão SOROCRED e vai com-
prar com trinta dias. Ele pode comprar com trinta dias.
Então, ele comprou com crédito de trinta dias. Pergunto:
quem é que está assumindo esses trinta dias? Não é o
Carrefour. Aí o Carrefour vai lá na SOROCRED e vende.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Logicamente não é o

Carrefour que paga isso também.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Ele cobrou do cliente.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, ele vendeu

trinta dias para o cliente.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Vendeu trinta dias para o

cliente.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O cliente pagou os juros

para o Carrefour.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, é sem juros.
Se for a única compra dele no mês ele vai pagar apenas
quatro reais e noventa centavos.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O Carrefour então paga
para vocês uma? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Paga uma taxa de
serviços, a taxa do deságio.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quanto o Carrefour
paga?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Ele paga dois zero
cinco, se não me engano.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Dois zero cinco. O senhor
tem ligação com o Carrefour, de alguma forma.? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não; só comer-
cialmente. Eu nem conheço a diretoria dele, para o senhor
ter uma idéia. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quer dizer que o
Carrefour gasta com vocês, vamos dizer, dois reais no
deságio, por mês, não é isso?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, seriam esses
dois zero cinco aí exatamente.

O SR. HENRIQUE PACHECO - E, por que o Carrefour
não faz isso? O senhor sabe ou não sabe?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Ele tem um cartão
próprio. Mas, o que acontece? Nós trabalhamos com a
clientela e às vezes não é aprovado por eles e nós aprova-
mos com aquele cadastro. Então, por isso, para ele não
perder a venda, porque para ele é mais fácil pagar esses
dois, está certo?

O SR. HENRIQUE PACHECO - Depois vamos voltar a
este assunto. 

Vamos imaginar que o senhor estava trabalhando
como um cliente especial, vamos dizer assim, o Carrefour
rejeitou e o senhor foi lá e disse: “eu garanto”.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Aí, como ele é um cliente

especial, estou só imaginando, o senhor disse que no
começo todo mundo paga bem e tal, não tinha inadimplên-
cia, ou estou enganado?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não, existe
inadimplência, eu falei que na região de Sorocaba estamos
em torno de dois por cento.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Vamos supor que fiz uma
compra lá de cem reais, no Carrefour, paguei quatro e
noventa, não é verdade, para o Carrefour, não para o senhor
aliás, o Carrefour vai pagar mais dois e meio por cento.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, 2, 05 por cento.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Dois zero cinco para o

senhor também, não é verdade? Então, vamos ter o valor
que o senhor vai ganhar nessa operação.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É isso mesmo.
Mas, vamos supor que chegou no dia trinta e eu não

paguei o cartão. O senhor vai me cobrar. Não é isso?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Perfeito.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor tem uma

empresa de cobrança? Quem cobra é aquele banco que o
senhor citou, o banco holandês? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tem vários ban-
cos que fazem a cobrança dos títulos, que é normal, certo?

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quero saber o seguinte:
não paguei os dois reais, eu vou negociar. Com quem eu
negocio, se eu quiser recompor minha dívida?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Pode ser com a
gente mesmo. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Aí nessa hora, tem algu-
ma taxa que o senhor cobra?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Bom, nessa hora
é o seguinte, como vou explicar para o senhor? Nessa
hora, de acordo com o cliente, se ele tiver só o principal,
nós recebemos só o principal. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Está bem Mas, vamos
supor que eu não tenha o principal, eu só tenho cinquenta
reais, e tenho que ficar devendo cinquenta. A minha inten-
ção é saber o seguinte: será que estou enganado? É nessa
hora que a Factoring oferece os cinquenta faltantes?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não , de maneira
alguma. Aí nós não parcelamos, a pessoa tem que pagar
integral ou ela não parcela.

O SR. HENRIQUE PACHECO - E aí, como é que compõe
a dívida? Eu chego lá e digo que não tenho os cem, que só
tenho cinqüenta. O senhor vai falar, então em quatro ou
cinco vezes.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Vai para a cobran-
ça, departamento de cobrança, vai para o SPC, enfim.

O SR.HENRIQUE PACHECO - Morre no SPC?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Morre no SPC. Só

morre no SPC. 
O SR.HENRIQUE PACHECO - Não tem ação de cobrança?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não tem ação de

cobrança, quer dizer cobra. Há cobrança normal, mandar
carta e tal.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Mas, não tem cobrança,
depois vem uma execução.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não. Não
tem porque não compensa você protestar, o cliente liqui-
dou. A nossa idéia é que ele pague e volte a consumir
novamente.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, nesta hora em que
ele se apresenta e fala “olha, SOROCRED eu não consegui
pagar o cartão esse mês, mas ficou faltando quarenta
reais.” Não aparece nessa engenharia ninguém falando
“não, tudo bem, então essa dívida vamos cobrar uns juri-
nhos que de quarenta vamos colocar uns jurinhos de zero
zero zero e vamos facilitar para o senhor. “ Nunca aconte-
ceu, estou enganado? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, às vezes exis-
tem acordos, mas os valores são, é o tal negócio, nesse caso
entraria cartão de crédito, que é o rotativo, não é verdade? 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Não, estou saindo fora
do assunto.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Aí já é cartão de
crédito e a nossa área é cartão.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Mas, o senhor não tem
outra coligadazinha que empresta?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não tem.
O SR. HENRIQUE PACHECO - E, o senhor tem uma

idéia de quanto de passivo de créditos podres o senhor dei-
xou de receber? Quanto isso representa na sua negociação,
por exemplo?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, o número
assim não sei te dizer assim de pronto, precisaria levantar
esse número. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - É bastante?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim, é bastante.
O SR. HENRIQUE PACHECO - E, está esquecido lá?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, porque você

tem até cento e oitenta dias; acima desse prazo você lança
como perda no seu balanço e fica no SPC. A única coisa
que fazemos realmente, é ficar no SPC.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quando o senhor fala da
empresa que faz análise de crédito, o senhor não tem uma
firma correlata, por exemplo, uma outra empresa que o
senhor tenha parceria, eventualmente até que trabalha
administrando depois esses créditos. que o senhor não
recebe? Então, a empresa de cobrança faz parte do grupo
do senhor?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Não tem?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não tem.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Muito obrigado.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, na

seqüência da pergunta do nobre Deputado Henrique
Pacheco, só para poder entender, o senhor disse que não
tem uma empresa de cobrança no seu grupo, não é? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Essa inadimplência que

o senhor tem, quem é que faz a cobrança para a sua
empresa? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Temos nosso
escritório, nossos funcionários que fazem essa cobrança e
mandamos carta, via correio.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Diretamente?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Diretamente.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não existe uma empre-

sa de cobrança?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, a empresa

de cobrança ela é contratada só a partir de sessenta dias,
mas não é nem uma empresa do grupo da SOROCRED, é
outra empresa. São várias empresas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A sua empresa, quando
procura o cliente inadimplente, ou a empresa que é chamada
a fazer a cobrança, ela promove algum tipo de acordo para
que possa tentar resolver o problema da inadimplência?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Quando terceiriza-
mos, é por conta do terceirizado. Só recebemos o principal. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Só uma per-
gunta: o senhor, quando faz a terceirização, conhece os ter-
mos a que seu cliente irá submeter-se quando de um par-
celamento? Tem idéia? 

Quanto a essa empresa, se eu terceirizei para o Sr.
Claury, ele poderá falar: “eu tenho, mas minhas regras são
estas: eu cobro 15% de multa mais tanto disso”. O senhor
tem esse tipo de preocupação? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Como nós recebe-
mos só o principal, fica a cargo da empresa . Eu não sei
qual é o custo de cada um, entendeu? Cada um tem um
custo, cada um tem um método de trabalho, e são várias
empresas que prestam esse tipo de trabalho. Então, deixa-
mos a critério da empresa. Quando há reclamação de clien-
tes, por abuso de uma ou de outra, nós simplesmente des-
credenciamos aquela empresa e passamos para outra. Só
que, insisto, para facilitar o pagamento do cliente, para que
ele liquide o débito, quando terceirizamos - para nós fica
muito caro fazer essa cobrança - recebemos apenas o prin-
cipal, justamente para ele ter uma negociação ampla com o
consumidor. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para esclarecermos um
pouco mais eu gostaria que o Sr. Nilton tentasse exemplifi-
car uma operação, com números, utilizando, por exemplo,
o número cem. Alguém vai a um cliente e precisa comprar
algo que custe cem. Ele precisa pagar cem. A partir deste
número - cem - que estamos no balcão, comprando, como
as coisas funcionam? O senhor poderia nos fornecer os
números aproximados? A pessoa vai pagar cem e a empre-
sa que está vendendo - o Carrefour, o Pão de Açúcar ou
quem quer que seja - vai fazer uma consulta à sua empre-
sa. Essa consulta o senhor não cobra? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não cobro. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ninguém paga - nem o

cliente que está pretendendo comprar e nem a empresa? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É só olhar os cus-

tos. Se o cliente vai comprar cem reais no Carrefour, por
exemplo, vai pagar R$ 4,90 - vamos dizer que fosse uma
única compra no mês, para ficar fácil de entender - e o
Carrefour vai pagar os R$ 2,05. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, isso se a compra
for efetuada? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Se a compra for
efetuada. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E se a compra não for
efetuada?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Aí ninguém
paga nada. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nem o Carrefour paga?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nem o Carrefour

e nem o consumidor. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Então, se a pessoa vai

comprar cem, o Carrefour paga R$ 2,05 e o cliente paga R$
4,90. Isso significa que se o cliente for pagar em cheque -
será sempre em cheque, porque em dinheiro ele não teria
necessidade de estar fazendo essa operação - vai pagar, na
verdade, cem mais R$ 2,05 mais R$ 4,90, totalizando R$
106,95. É isso? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - V.Exa poderia
repetir a pergunta, por favor? 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu vou ao Carrefour e
quero comprar algo que custe cem. Não tenho dinheiro
para pagar, porque se tivesse não precisaria estar fazendo
essa operação. Quero pagar em cheque para dali a não sei
quanto tempo. 

Aí o Carrefour vai fazer a consulta à sua empresa, que
vai fazer a análise e dizer que o cliente está apto a adquirir
aquele bem. A partir disso faz-se a operação e, feita a ope-
ração, o que custava cem para o cliente vai custar R$
104,90 - retificando - para o cliente, porque ele vai pagar R$
4,90 e o Carrefour vai pagar R$ 2,05. Está certo? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, exatamente. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, ele dá um cheque? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não dá che-

que. Ele assina um documento do Carrefour. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Aí, o Carrefour vai

negociar esse documento com o senhor? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Carrefour vai entre-

gar-lhe um documento, isentando o cliente dos R$ 104,90.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, R$ 104,90

não, mas R$ 100,00, porque R$ 4,90 referem-se a outra
coisa. Nós pagamos ao Carrefour R$ 97,95, descontado o
deságio.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - De R$ 2,05? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Esses R$ 97,95 referem-

se ao que o senhor paga ao Carrefour, sendo proveniente
de capital próprio, do capital de giro que o senhor tem
hoje, é isso? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA -
Aproximadamente. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Gostaria de pedir-lhe
uma informação, porque não sou uma boa pessoa para
fazer negócios. Gostaria que o senhor nos explicasse como
sua empresa ganha dinheiro - como ela sobrevive. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós ganhamos
no R$ 4,90, ganhamos no deságio de R$ 2,05 cobrados do
lojista. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pelo que nos disse em
determinado instante, o senhor faz uma média de 10 mil
consultas por mês. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Esses cadastros
novos. Exatamente. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quantas operações se
realizam por mês, em média? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não vou saber
responder imediatamente. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, sendo um empre-
sário logicamente o senhor tem noção de quanto a empre-
sa fatura por mês, por exemplo. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Eu posso supe-
restimar esse número, de repente. Eu conto pelo cliente, o
cliente pode fazer dez negócios no mês e ter pago apenas
um R$ 4,90. Ele pode ter feito vinte negócios e ter pago um
R$ 4,90 só. Só que ele terá feito em várias lojas diferentes
ou voltado àquela loja e feito. 

Em termos de clientes eu diria que são aproximada-
mente 30 mil por mês. Só que eu estou dando um número
que não sei precisar agora, mas acredito que seria mais ou
menos isso. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Só para eu entender, o
senhor faz mais ou menos 10 mil consultas por mês, que
são de clientes novos? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Novos, exatamente. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, o senhor realiza

quanto? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Vamos dizer que

30 mil clientes estão no giro, com planos, mensalmente. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Seriam então 30 mil

clientes entre os novos e os outros. 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Os novos e mais

os outros que compram, deixam de comprar e tal. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor disse que ele
paga R$ 4,90 uma vez só? Pode comprar várias vezes mas
paga uma vez só? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, ele paga
uma vez só. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu vou hoje ao
Carrefour e faço uma operação lá, pagando R$ 4,90. Se vol-
tar ao Carrefour, hoje ou amanhã, não vou mais pagar os
R$ 4,90? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não vai mais
pagar os R$ 4,90. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É uma vez por? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Uma vez por

compra. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por compra? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Uma vez por

compra não, é uma vez, Dentro do período em que ele
pode comprar é uma vez só por mês. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ele paga R$ 4,90 por mês? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Por mês. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, dentro desse limite

ele pode comprar cem vezes? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Cem vezes.

Suponhamos que ele tenha um limite de mil reais. Se fez
dez compras de 100 reais, vai pagar R$ 1.004,90. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Obrigado, Sr.
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sr. Nilton
sou cliente do Pão de Açúcar. E já vi muitas vezes, no pró-
prio caixa, que quando o cliente está comprando e deseja
pagar a prazo, há uma tabelinha pela qual eles cobram do
cliente algo em torno de sete por cento. Eles cobram do
cliente. Agora quero entender uma coisa: acho que aqui
todos são consumidores, mas acho que o que o senhor está
falando na CPI é difícil de se engolir. O senhor trabalha com
taxa de 2,05%? Isso não existe em lugar nenhum. Além
disso, qual o interesse que o Carrefour tem em arcar com
mais 2,05%? O Carrefour pagar isso, como o senhor disse
aqui? Não dá para entender uma coisa dessas. Estamos
vivendo em outro país aqui, porque não é possível. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - V.Exa vai enten-
der. Vou explicar-lhe. Acontece o seguinte: o Pão de Açúcar
e outros, quando vendem a prazo, têm o seu custo e toda a
sua parte operacional que faz a análise de crédito. Por que
eles nos pagam esses 2% para nós? Porque são aqueles
clientes que eles provavelmente não aprovariam no seu
sistema e então pagam a nós. Nós já temos os clientes pré-
aprovados. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quer
dizer: tiram do lucro do supermercado? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tiram do lucro,
evidentemente. Nós temos um contrato pelo qual eles não
podem repassar os custos ao consumidor. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O
Carrefour então deve ter um relacionamento muito bom
com a Sorocred, porque o que se vê normalmente no
comércio - estamos aqui com o Procon - e o que seria mais
normal seria o Carrefour parar de vender para quem vai
comprar o cartão Sorocred, porque ele vai tirar um lucro de
dois por cento, o que para um supermercado é um índice
até considerável. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Mas, ele aceita
todos os cartões e não só o Sorocred, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, ele
não cobra mais do cliente? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Certo. 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É porque ele

ganha no giro. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quais as

empresas que fazem cobrança para a Sorocred? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - São várias. Pode

ser que eu faça alguma. Eu poderia passar uma relação
disso mais tarde? 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
não se lembra de nenhuma? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Tem RCS, tem. É
que elas mudam, agora estão mudando. Há uma que agora
está fazendo todo o interior. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Trabalham na Sorocred o senhor e mais um sócio? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, o

outro sócio trabalha também de forma contínua na
Sorocred ou ele tem outra atividade? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, ele trabalha.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É, porque

o senhor não está nos respondendo as perguntas. Parece
incrível a forma como o senhor não se lembra de nomes. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Estou comentan-
do com V.Exa que são várias as empresas. Existe a empre-
sa RCS, a Perfil. São as que estou lembrando: RCS, Perfil.
Realmente, não me lembro do nome da outra. Há vários
escritórios. Não estou realmente lembrando. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O inte-
resse é seu também, porque as investigações vão acabar
convocando mais pessoas aqui. Estou procurando até cola-
borar. Diga-me uma coisa: o seu contrato social inicial não
foi registrado? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Registrar o contrato? 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É, por-

que eu não tenho aqui o registro dele. 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Então, acredito

que a ‘xerox’. Deve ter sido no verso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas, ele

foi registrado? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Foi registrado,

com segurança. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Com um

capital de seis milhões de cruzeiros? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pelo que

a assessoria já atualizou, isso representa, hoje, R$
46.000,00. Em 91 o senhor fez o aumento do capital para R$
200.000,00, o que continua em vigor até hoje. E, aí o senhor
movimenta um capital de giro de 10 milhões de reais? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, nós fizemos a
atualização recentemente. Acredito que ainda não tenha
dado tempo.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, o
senhor não faz captação de recursos? Nós podemos inves-
tigar, fazer os levantamentos e não vamos constatar capta-
ção de recursos da Factoring?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Da Factoring não.
Não fazemos captação. Temos, sim, leasing e esse tipo de
coisa, que é uma transação normal. Mas transação de
recursos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Como
assim “leasing”? Veículos da empresa com que vocês
fazem leasing no banco - é isso? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, às vezes um
veículo da empresa. Pode-se ter para um equipamento de
informática também. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim, mas
vocês como clientes do banco? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, nós como
clientes. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Os
senhores não fazem leasing para clientes? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, nós como
clientes do banco. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tudo
bem. Agora me diga uma coisa: pelos documentos que os
senhores forneceram, em uma posição recente de
31.10.2001, o senhor atua aqui com um deságio de 3,2 - em
outubro foi de 3,4% o deságio. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Certo, perfeito. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É isso? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É isso em média,

não é? É uma média isso aí. 
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O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não. Em
outubro o senhor atuou com 3,4% de deságio: fez R$
3.058.196,66 em contratos e creditou - ou seja, comprou R$
3.000.000,00 com R$ 2.954.000,00. É isso? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, exato. Aí
deu uma taxa média de três ponto quatro. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Deu um
deságio de R$ 103.712,00. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso, e deu uma
taxa média de 3.4. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual é o
lucro que os senhores têm sobre esse deságio? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sobre este deságio?
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É. 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Bem, aqui nós

temos o “ad valorem” também, que não está computado.
Mas, sobre este deságio o percentual é de 1,5%. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Um por
cento? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É, um ou um e
meio por cento em cima deste deságio. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Como os
senhores são da ANFAC, juntaram aqui vários documentos,
inclusive cartilha da ANFAC. Estou fazendo perguntas
sobre algo de que o senhor deve ter conhecimento, porque
são documentos que juntou aqui. O lucro da empresa é de
um por cento. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Esse é o lucro bruto. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim,

aqui recaem os encargos financeiros. 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim, os encargos. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É o custo

do dinheiro, não é? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Aqui está

a inadimplência.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Exatamente. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O lucro da

Factoring, portanto, está calculado em um por cento dessa
taxa. E, é sobre um por cento que o senhor recolhe o ISS? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, o ISS é o
“ad valorem”. São os títulos de que a gente apenas faz a
cobrança. É esse ISS que o senhor está vendo aí. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quantos
empregados o senhor tem? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós temos 200
funcionários. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Uma
folha de pagamento de quanto mais ou menos? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sr. Presidente,
não sei precisar. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
não sabe nem mais ou menos? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sr. Presidente, eu
realmente não sei. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
tem ‘pro labore’ na empresa? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós fazemos uma
distribuição anual. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E quanto
é distribuído? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - No ano passado,
se não me engano, 200 ou 300 mil reais. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O que
daria uma média de 10 mil reais cada um?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Vamos

chegando então às conclusões. O senhor apresenta aqui
103 mil reais, incluído o custo do dinheiro - do deságio. Isto
seria um lucro bruto da empresa. E, daqui o senhor tira
uma folha-de-pagamento de 200 funcionários, tira um “pro
labore” para os sócios, de lucros distribuídos, na faixa de
20 mil reais por mês - são dois sócios, a 10 mil cada um.
Ou seja, a conta “não bate”. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós estamos
falando aqui da Factoring, do ativo financeiro.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós só
estamos falando da Factoring por enquanto. Depois vamos
falar do cartão. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Certo. (Pausa.) E
a Factoring também faz cobranças. Ela faz cobrança dos
títulos, porque há muitos títulos de que só se faz a cobran-
ça e não se desconta. Ela não faz o ‘factoring’ pura e sim-
plesmente - só faz a cobrança.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu não
entendi, desculpe-me. (Pausa.) O senhor falou que várias
empresas fazem a cobrança da Sorocred - a Factoring.
Citou dois nomes: a RCS e a Perfil. Agora está dizendo que
a Sorocred faz cobranças também? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não é a cobrança
de títulos vencidos. E, o que estou passando agora diz res-
peito a títulos vencidos. São títulos vencidos. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nem vou
considerar isso.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - As cobranças que
eu disse que essas empresas fazem são cobranças de títu-
los de pessoas que atrasaram o pagamento, estando ali em
cobrança efetiva. Aí a Sorocred Factoring faz o deságio, no
caso dessa carteira de factoring. E, ela tem as transações. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em outu-
bro foi de 103 mil reais. Há mais um faturamento? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Há mais um fatu-
ramento. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
cobra para cobrar? Quer dizer, para o cliente pagar em dia
para vocês o senhor ainda cobra mais?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não do
cliente. O que acontece é o seguinte: há situações em que
pagamos as empresas conveniadas também com 30 dias.
Suponhamos: a empresa vendeu hoje e nós vamos pagar
em 30 dias. 

E, vamos receber do consumidor também em 30 dias.
Não se caracterizou uma operação de factoring porque não
houve um deságio, uma vez que não pagamos antes de
vencer o título. O cliente pagou o título no vencimento, e
naquele vencimento nós pagamos ao lojista. E, é o mesmo
deságio. Só que como estamos falando em factoring eu só
trouxe os números de factoring - de contas de ativos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
sabe que isso representa exercício ilegal de atividade. O
senhor está atuando como financeira. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, Exa. Veja
que não existe, porque não estamos cobrando juros, não
estamos captando recursos no mercado - de poupança
popular. Nós simplesmente fazemos a cobrança. Como? A
empresa vende.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sr. NIL-
TON fica difícil para a CPI entender esta situação. Como
pode o senhor, com 200 mil reais de capital, sem captar
recursos, movimentar 10 milhões de reais, manter 200 fun-
cionários registrados e ter outras despesas - depois fare-
mos o levantamento. Como pode? O senhor concorda em
que há alguma coisa errada aí? E, depois vir falar que atua
também com 2.05, com 3.4.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sr. Presidente, o
que estou dizendo é justamente isto: como estamos falando
em factoring eu vim preparado para falar sobre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A convo-
cação foi sobre Sorocred. Em nenhum momento o senhor
foi convocado para falar sobre Sorocred Factoring Fomento
Comercial Ltda. Na primeira vez inclusive o senhor foi con-
vocado para falar, como titular da Sorocred. Mandou um
representante que a CPI não aceitou e depois veio aqui.
Tudo aquilo em relação a que vamos pedir informações
será na sua pessoa. 

Não temos aqui nenhum compromisso no sentido de
falar somente sobre a Factoring. Vamos falar sobre toda
a questão, sobre como funciona a Sorocred. É assim que
funciona.

Quero saber, então, como o senhor pode apresentar
alguma justificativa em relação a isso: 200 mil reais, sem
captação de recursos, e mantendo uma folha-de-pagamen-
to de 200 funcionários, que sem dúvida deve ser considerá-
vel. Outras despesas, mais o “pro labore”, distribuição de
lucros e tudo o mais. Como com os 200 mil reais o senhor
transformou isto? E, ainda com juros que não correspon-
dem aos praticados no mercado pelas factoring. Podem ser
os juros que a associação os esteja orientando a citar, mas
não são os que estão sendo autuados. Estamos ouvindo
aqui inclusive clientes - de que estão sendo até requeridas
falências - que sabem que não são essas as taxas de juros
praticadas. As factoring não praticam isto. Nós não pode-
mos aceitar. O senhor pode até falar, porque é um direito
seu, mas daí a aceitarmos.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sr. Presidente, o
documento que apresentamos é uma realidade em relação
ao deságio e ao fator que estamos apresentando. Como eu
lhe disse existem as cobranças em relação às quais o lojis-
ta vende e nós pagamos ao lojista em 30 dias. Existe um
prazo para ser pago o lojista. Então, o que acontece? Não é
que você esteja financiando, é uma outra operação. 

Para que V.Exa entenda direitinho e não haja mal
entendido: como comentou o nobre Deputado Henrique
Pacheco comentou na livraria, se ele não precisar antecipar
aquele pagamento nós simplesmente fazemos a cobrança,
porque a responsabilidade fica sendo nossa - nós aprova-
mos aquele crédito. Então, ele vendeu hoje e vai receber
em 30 dias. Por que não precisamos de muito capital,
então? Porque dali a 30 dias, quando tivermos de desem-
bolsar o dinheiro para a livraria, a massa de clientes tam-
bém já nos terá pago, porque estamos dando um prazo de
30 dias - então fica uma operação casada. Este caso é ape-
nas de antecipação do negócio. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Neste
caso o senhor está falando da Factoring ou do cartão? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA- Estamos falando
da Factoring, que compra esses ativos também, com
prazo. Ela compra ativos com prazo de 30 dias, o que é
uma outra situação. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
estava explicando ao nobre Deputado Henrique Pacheco o
funcionamento do empréstimo pessoal através do cartão
que chama de “facilidade de crédito”. Como funciona isso?
Como o senhor adianta recursos para clientes? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, nós não
fazemos crédito pessoal. Não adiantamos recursos, de
maneira alguma, para consumidores. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Como é
feito isso? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós não fazemos. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não

fazem? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não fazemos. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O cliente

que tem um cartão Sorocred, usa-o para quê? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Para compras. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Só para

fazer compras? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Só para fazer

compras. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em

nenhum momento adiantam recursos? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Em nenhum

momento adianta dinheiro, adianta nada.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a

palavra o nobre Deputado José Rezende. 
O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Nilton, como não estou

com o contrato social da empresa em mãos, o senhor
poderia nos dizer há quanto tempo existe a Sorocred
Factoring Fomento Comercial Ltda.? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Desde março de 91. 
O SR. JOSÉ REZENDE - Março de 96? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - 1991. 
O SR. JOSÉ REZENDE - Peguei o depoimento no final,

mas parece que ouvi a afirmativa de que a Sorocred não
faz captação de recursos no mercado? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não fazemos. 
O SR. JOSÉ REZENDE - Ela usa única e exclusivamente

capital próprio? 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Capital próprio. 
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor poderia nos explicar

o que significa em seu Balanço Patrimonial Sintético esse
“Contas a Pagar - R$ 13.707.000,00”?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nobre Deputado,
eu não sei explicar porque isso é da parte técnica. Tenho
assessores que poderiam explicar isso com segurança. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Toda empresa depende de
compra de fornecedores materiais em geral, mas R$
13.700.000,00? Quero crer que não se refira a material de
escritório ou a combustível a pagar. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Com certeza não é. 
O SR. JOSÉ REZENDE - É um volume considerável, e

tudo indica que isso seja captação de recursos. 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Com certeza não

é. Posso dizer-lhe com segurança que não é. 
O SR. JOSÉ REZENDE - Anote, então para encaminhar

à CPI o balanço analítico da empresa e as demonstrações
de resultados, porque na forma como está aqui, se o
senhor, que é dono da empresa, não sabe, eu, como conta-
dor. O senhor assinou o balanço e deveria saber o que é.
Também não dá para analisar o que é porque é uma conta
aleatória: “Contas a Pagar”. Tanto pode ser o conserto de
um sapato furado como captação de recursos. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Muito provavel-
mente é, como estava dizendo ao Sr. Presidente, aquelas
cobranças que fazemos e cujo pagamento é feito aos lojis-
tas a 30 dias. Com certeza trata-se do que devemos aos
lojistas, porque fazemos o pagamento a 30 dias. É o prazo
que temos para efetuar o pagamento às lojas. Devem ser
as contas a pagar aos lojistas, a 30 dias. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Essas contas são pagas em
média a 30, 60, 90 dias? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, o máximo
de prazo é de 30 dias. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é o movimento médio
mensal de desconto? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - De desconto esta-
mos em torno de três milhões de antecipação. Eles pedem
antecipação. Pedem para pagar fora desse prazo. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Esses créditos de lojistas
somam, em média, três milhões por mês? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim, essas anteci-
pações. 

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor vê que temos aqui
quase 14 milhões. Isso daria um prazo médio de mais de 120
dias e o senhor está afirmando que são 30 dias em média. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Como, nobre
Deputado? 

O SR. JOSÉ REZENDE - Essas “Contas a Pagar”
somam quase 14 milhões - R$ 13.707.000,00. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não, não.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor acabou de afirmar

que isso pode ser crédito de lojistas. 
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Antecipação em

média por mês? É o que eu fiz aqui, que deu esse deságio
de 3.4% de R$ 103.000,00. Então, esses 13 milhões, é o
seguinte: São vendas que o lojista fez, através do cartão
Sorocred, Cartão de Identificação Sorocred e que tem um
prazo, nós temos um prazo.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor afirmou, um prazo de
30 dias.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - De 30 dias. Então,
daqui 30 dias, eu devo 13 milhões. Eu tenho que pagar
esses 13 milhões, que é o prazo que eu tenho para pagá-lo.

O SR. JOSÉ REZENDE - Então, o seu movimento não é
três milhões. É 13 milhões.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Esse daqui é
simplesmente o deságio, só aqueles que pediram antecipa-

ção do dinheiro que foi feito realmente só o factoring, só a
compra do ativo à vista, vamos dizer assim.

O SR. JOSÉ REZENDE - Se é a vista, não pode estar em
contas a pagar

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Contas a
pagar, esse daqui, os 3 milhões.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não é 3. É 13 milhões, 700.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Então, o 13 é a

prazo. O três aqui é que foi à vista, que eu estou dizendo.
O SR. JOSÉ REZENDE - Então, quer dizer que o movimen-

to da empresa é de 16 milhões? De 16 a 17 milhões? É isso?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É aproximada-

mente isso. O movimento que você diz é todo.
O SR. JOSÉ REZENDE - A operação de desconto de

títulos, duplicatas, enfim, toda a operação mensal que a
empresa faz, sobre a qual tem o deságio.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Aproximadamente
é de 13 a 14. Porque essa daqui na verdade, essa alteração
está no meio também, não é? Então, é aproximadamente 13
a 15 milhões. Aproximadamente.

O SR. JOSÉ REZENDE - Se isso são títulos que a
empresa desconta, ela não deve esses títulos. Ela tem a
receber esses títulos.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Esses títulos
ela deve, porque ela paga com 30 dias. Nós temos um
prazo. Nós negociamos com os lojistas, um prazo de 30
dias para pagar esses títulos.

O SR. JOSÉ REZENDE - E a conta correspondente? Se
ela tem um prazo para pagar, ela também tem um prazo
para receber do cliente.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Sim. Aí tem o, aí
tem no balanço.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu acompanhei também, o
senhor afirmando que vocês tem um nível de inadimplên-
cia muito pequeno. Vocês tem um controle muito bom,
muito rigoroso nesse sentido. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Eu disse na
cidade de Sorocaba, porque lá já foi bem difundido e já foi
feita toda a varredura no cadastro, então, está uma coisa
mais controlada, vou dizer assim.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Sorocred também opera fora
de Sorocaba?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Operamos em
várias regiões.

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é o volume em Sorocaba
e fora de Sorocaba?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Volume de?
O SR. JOSÉ REZENDE - Proporção. Percentual.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Eu acredito que

seja quase 50% em Sorocaba e região, e as outras regiões
mais 50 por cento.

O SR. JOSÉ REZENDE - Em Sorocaba, o senhor consi-
dera que a inadimplência é quase zero e fora de Sorocaba
tem inadimplência maior.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Aí vai para
quatro por cento para mais.

O SR. JOSÉ REZENDE - Então, podemos considerar
que do volume que a Sorocred opera, cerca de três, quatro
por cento.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Vamos dizer que
é na média do contexto geral, não é?

O SR. JOSÉ REZENDE - Então, eu queria que o senhor me
explicasse como é que o contador, como é a empresa provi-
sionou para devedores duvidosos, oito milhões e 800 mil?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Esse era um prazo.
O SR. JOSÉ REZENDE - Dá 45%, mais ou menos, do

total de contas a receber, da empresa.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, isso eu já

não sei te explicar, deputado.
O SR. JOSÉ REZENDE - O balanço aqui está dando

uma série de indícios. Uma série de indícios de operações
que contrariam radicalmente o que o senhor está afirman-
do nesta CPI.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, eu não sei.
O SR. JOSÉ REZENDE - É pena que eu não tenho o

balanço analítico aqui. Se não, nós iríamos hoje, neste ins-
tante, por a limpo aqui essas operações. Mas, o senhor vai
providenciar esse balanço analítico e eu não sei se falta
alguma documentação das quais foram solicitadas, mas o
balanço analítico, a demonstração de resultados, eu pediria
que o senhor encaminhasse a esta CPI. E também, os
balancetes mensais e analíticos. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Certo.
O SR. JOSÉ REZENDE - Balanço de 31 de dezembro de

2000 e o analítico, mês a mês, de janeiro a novembro de
2001, para que a gente possa fazer uma análise mais pro-
funda, Sr Presidente, e eu quero crer que realmente sem
esse dado, aqui tem série de evidências no balanço, que dá
uma indicativa que contraria radicalmente o que foi dito
aqui pelo titular da empresa, Sr. Nilson. Então, com esses
documentos enviados, nos poderemos tirar uma conclusão
exata do que está acontecendo e saber se o que ele afir-
mou a esta Comissão, é verídico ou inverídico. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Eu só gostaria de
ratificar que essa posição de contratos no período aqui, são
os contratos que realmente foram pagos à vista, que foi o
fomento mercantil, tá certo? As outras situações, no caso
de cobrança, que são vendas, na quais nós pagamos o
lojista também com 30 dias, que são os a prazos que não
estão sendo demostrados aqui. Em outra oportunidade, eu
posso trazer para vocês, qual é o volume e qual é a mar-
gem que nós temos, em cima desse volume que é feito
com 30 dias. Por isso dá essa diferença grande aqui, por-
que realmente nós estamos falando só da factoring, do
deságio que foi feito do pagamento à vista. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Nilton, realmente as diver-
gências e diferenças aqui, são bastante grandes. O senhor
já citou que a média de inadimplência, quer seja em
Sorocaba ou fora de Sorocaba, está em torno de três a qua-
tro por cento. Nós temos aqui, mais de 45% de provisão
para devedores duvidosos. Tecnicamente essa conta signi-
fica valores cobrados e não recebidos. Valores que já che-
garam ao extremo. Exauriram-se todas as possibilidades
de cobrança.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Não. Isso
daí são 10 anos de empresa. São valores de 10 anos de
empresa. Se o senhor está me dizendo que é tudo que foi
colocado, são 10 anos de empresa. Se é o que eu estou
entendendo. O senhor me desculpe, mas eu não sou técni-
co, eu não conheço nada de contabilidade. Então, esses 8
milhões que estão aí, que está colocado provisão para
devedores duvidosos, são de 10 anos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não é isso, Sr. Nilton. Isso aqui
é provisão que entrou no balanço desse exercício, que foi
apropriado como despesa. Então, aqui está considerado
que foi dentro desse exercício. 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Eu não sei
te dizer.

O SR. JOSÉ REZENDE - Por isso é que eu peço que o
senhor encaminhe essa documentação, para que a gente
possa chegar a uma convicção. Sr Presidente, eu dou por
encerrado. Eu acho que não adianta avançar tecnicamente
na parte contábil, sem esses elementos, porque se nós
tivéssemos isso, com certeza, nós teríamos uma conclusão
definitiva aqui. O fato é que os indícios aqui constantes,
contradizem a posição e as declarações do Sr. Nilton.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Olha, eu gostaria
de registrar o seguinte: eu não sou nada técnico, eu não
entendo sobre contabilidade, eu tenho meus assessores.
Para isso, se fosse o caso, para discutir balanço, discutir.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Nilton, por favor. Nós não
estamos aqui discutindo balanço, nem discutindo detalhes
técnicos. Nós estamos discutindo assuntos conclusivos a
respeito da empresa. E, o senhor é o responsável. Na próxi-
ma vez, será o senhor mesmo que virá a esta CPI.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Sem dúvida.
O SR. JOSÉ REZENDE - Eu só gostaria ter os elementos

em mãos, para que a gente pudesse tratar o assunto com
profundidade. Sr Presidente, eu dou por encerradas as
minhas perguntas ao Sr. Nilton. 

Eu quero aproveitar para solicitar que esta Comissão
faça uma solicitação ao Primeiro Tribunal de Alçada Cível,
do processo 978116-401, ação movida pelo Banco do Brasil
contra o Sr. Rubens Rodrigues da Cunha. E, esse outro, é
uma pessoa jurídica. 

Esse é um caso que nós já conversamos e ficamos de
trazer para a CPI, mas ainda está faltando uma peça do pro-
cesso, que os advogados estão tentando há um mês, mas
não conseguem retirar do Tribunal. Então, eu pediria o
auxílio desta CPI, para que houvesse uma facilitação na
liberação da íntegra desse processo, para que a gente
pudesse trazer mais um caso do Banco do Brasil esta CPI.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não.
Nós vamos fazer essa solicitação requerida por Vossa
Excelência. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Sr Presidente, eu requeiro
ainda, que sejam notificadas, 180 empresas de factoring,
todas elas com indícios de irregularidades. Eu passaria a
relação às mãos de V.Exa, e se a maioria nesta CPI julgar
procedente, nós encaminharíamos uma notificação, não só
para que o titular compareça a esta CPI, mas para que
antes, nos seja remetida toda a documentação detalhada.
Assim, nós poderemos fazer uma análise prévia, para ter
no depoimento, todos os elementos necessários.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Correto.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encer-
rada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que esti-
verem de acordo, permaneçam como se encontram.
(Pausa.). Aprovado. Antes de encerrar a oitiva de V.Sa, o
senhor falou sobre empresas do grupo. Quais são as
empresas do grupo Sorocred?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós temos a
Sorocred Serviços SC Ltda, Sorocred Factoring Fomento
Comercial, e estamos abrindo, justamente pela proximida-
de da situação, a Sorocred Administradora de Cartão de
Crédito, mas ainda não está operante. Nós vamos iniciar as
operações a partir do ano que vem.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Das
empresas que estiverem em funcionamento de forma legal,
o senhor por gentileza, nos encaminhe os documentos.
Depois nos vamos oficializar isso. Essa logomarca Glipe,
nos documentos que o senhor mandou, representa o que? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Essa é a nossa
assessoria.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É a
empresa que faz a assessoria. Chama Glipe e o que mais? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Glipe Assessoria.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Assesssoria o que? Contábil?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Assessoria

Contábil.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sobre a

questão do cartão que o senhor estava dizendo, que é um
cartão de débito.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Cartão de
Identificação.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Cartão
de identificação. O senhor disse que paga com 30 dias.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso. Essa é a outra
operação que eu estava comentando que nós fazemos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E do
cliente, o senhor recebe em 30 dias também? 

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, o

senhor não cobra nada do cliente?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Quatro e noventa.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quatro

e noventa. E, o senhor disse que isso não é um cartão de
crédito?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Não é. É um
cartão de identificação. Nós estamos abrindo a empresa de
cartão de crédito, justamente porque é muito similar.

O SR PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
dá o crédito através do cartão, mas não é cartão de crédito?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Nós, na verdade a
Sorocred Serviços, quem vende a prazo, pelo contrato que
nós temos, é o seguinte: a loja vende a prazo, através do sis-
tema da Sorocred Serviços, que faz a análise de cadastro, faz
tudo. A Sorocred Serviços faz essa análise e a loja acredita no
sistema da Sorocred Serviços e vende para o consumidor.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
dá um crédito de 30 dias para o seu cliente.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Veja bem, a
Sorocred Serviços faz isso. Quem dá o crédito é o lojista.
Ele vende a prazo e depois ele vende esse direito de crédi-
to, esse ativo financeiro para a Sorocred Factoring.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Como o
senhor está abrindo uma administradora de cartão de cré-
dito, o senhor deve saber que é exatamente assim, que
funcionam as administradoras de cartão de crédito, não é?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - É bem parecido.
Não vou dizer que é exatamente assim, porque as adminis-
tradoras de cartão de crédito, a gente está estudando justa-
mente para poder abrir, elas tem que captar recurso no
banco, ela precisa de recursos bancários, ela não pode
financiar o consumidor. Então, é um sistema diferente. E,
ele pode fazer o rotativo, que nós não podemos, no caso. O
rotativo com juros, e etc. Eu volto a insistir que nesse valor
de três milhões que está aqui, de dois milhões e pouco, não
está essa transação de 30 dias. Ela é considerada pratica-
mente como cobrança, porque você tem o prazo definido.
Então, essa outra que é realmente para pagamento a vista.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Esses 8
milhões que o senhor coloca aqui como prejuízo, não sei se
pode-se chamar assim, Deputado Henrique, no balanço?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não é prejuízo,
mas é uma provisão destinada a créditos perdidos, diga-
mos assim, que quando se utiliza essa conta, joga-se para
despesa. Então, acaba não se pagando Imposto de Renda
também sobre esse valor.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Desses
oito milhões?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Esse balanço,
inclusive, não está fechado. Eu não entendo. Está encerrado?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está
encerrado. É a empresa que faz a assessoria e está assina-
do pelo senhor e pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida, que
é o contador. É balanço patrimonial encerrado em 30 de
setembro de 2001 da Sorocred Factoring Fomento
Comercial Ltda. Quer dizer, desses oito milhões aqui, em
nenhum momento o senhor requereu falência?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Nenhum.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então, o

senhor aceita perder oito milhões.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Não que

você aceite. Não é bem assim.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Se o

cliente não pagar?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Se não pagar, nós

só colocamos no SPC. Só no SPC. Não viabiliza, fica até
mais caro.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, se o
cliente não pagar no SPC, fica lá.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Fica lá e com
cinco anos caduca.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu agra-
deço a presença de V.Sa. O senhor tem alguma coisa a
acrescentar?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Não. Não. Me
desculpe. A única coisa que eu quero acrescentar é que
realmente eu não sou técnico. Às vezes, você acaba se con-
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fundindo com números, mas a gente está pronto para for-
necer qualquer documento. Qualquer coisa que os senho-
res exigirem, prontamente nós estaremos disponibilizando.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu agra-
deço o esforço de V.Sa, mas quero reafirmar que nós não
fizemos perguntas técnicas. Se nós tivéssemos nos profun-
dado nos balanços, aí teriam sido perguntas específicas.
Nós fizemos perguntas exclusivamente ao titular da empre-
sa que atua, e infelizmente nós teremos que nos aprofun-
dar mais nas investigações. Eu quero só comunicar ao
senhor que nós vamos aguardar os documentos, nós
vamos voltar a solicitar, vai ser feita uma verificação e pos-
sivelmente, nós o convocaremos novamente. Porque, infe-
lizmente, hoje não se avançou muito no esclarecimento de
algumas questões.

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - O senhor pode ter
tranqüilidade, ter certeza, Sr Presidente, que a gente está
aqui para esclarecer qualquer dúvida. A empresa é idônea,
nós estamos há 10 anos no mercado e nós cumprimos com
todos os nossos compromissos, com os impostos federais.
Então, nós estamos tranqüilos. Infelizmente, eu não vim
preparado...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quanto o
senhor paga de Imposto de Renda?

O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Eu?
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A empresa.
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Eu não sei dizer.

É bastante.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E o

senhor? O senhor sabe quanto paga?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - No meu caso, eu

faço a declaração.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim. E

quanto o senhor paga?
O SR. NILTON FERREIRA DA SILVA - Também não

sei dizer.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Muito

obrigado. Nada a mais havendo a tratar, eu queria só lem-
brar aos Srs. Deputados membros desta CPI, que nós fize-
mos a solicitação dos documentos às empresas administra-
doras de cartão de crédito, para que fossem encaminhados
à CPI. Apesar do prazo de 30 dias, nós não fomos atendi-
dos. Portanto, nós encaminharemos um ofício dando um
novo prazo, que nós vamos estipular aí, dentro do que for
possível, para que nós possamos começar a receber os
documentos, ainda este ano.

Com relação a sugestão que foi dada pelo Deputado
Henrique Pacheco, referente ao Seminário do Cartão de
Crédito, idealizado pelo jornalista Florestan Fernandes
Junior, ficou marcado para o dia 12 de dezembro às
14:00hs, quando nós estaremos debatendo essa questão.

Vários convidados já confirmaram presença e eu acre-
dito que vai ser um evento bastante importante para escla-
recer aos consumidores, sobre toda essa questão que
envolve o mercado de cartão de crédito.

Quero, antes de encerrar, agradecer a presença da Sra.
Diná, do Procon, que vem dando assessoria à CPI, Dr.
Rubens Rezende, que é delegado titular da Delegacia de
Crimes Contra a Fazenda.

Quero agradecer também a presença do Aparecido
Donizete Pitomba Andife, Gastão Greice, Rosa, que é da
procuradoria e já está aí, preparando o relatório final, a
Denise, e a todas as assessorias que estão aqui presentes.

Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a

presente sessão.
* * *
20/02/02
REUNIÃO DE AVALIAÇÕES E CONVOCAÇÕES DE

FATORINGS
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Srs.

Deputados, havendo número regimental declaro aberta a
12ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que
visa defender o consumidor dos eventuais crimes cometi-
dos pelos Administradores de Cartões de Crédito,
Financeiras, Factoring e Empresas Correlatas.

Solicito à Sra. Secretária que faça a leitura da 11ª
Reunião, ocorrida no final do ano passado.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu solicitaria a dispensa da lei-
tura da Ata.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está em
votação (Pausa.) Aprovado. Está em discussão a Ata
(Pausa.) Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em
votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, perma-
neçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

Queria fazer um breve relato, no período do recesso
para estar aqui, cumprimentar o Deputado José Rezende, o
trabalho do Deputado José Rezende, levou a efeito, quando
nós convocamos 180, notificamos, 180 empresas facto-
rings, dessas 180, alguma enviaram seus documentos,
outras não enviaram, outras serão convocadas e foi um tra-
balho de fôlego que o Deputado Rezende, como sub-relator
das factorings, atuou e que o dia de hoje, nós o convida-
mos para que ele pudesse fazer uma breve exposição do
que tem sido realizado com relação às factorings.

Quero dizer também, que o caminho da CPI tem sido o
caminho correto, uma vez que ainda ontem, os jornais, a
imprensa, divulgou que as Administradoras de Cartões de
Crédito, estão revendo para baixo, os juros que estão
sendo cobrados do supermercado, as taxas que as empre-
sas cobram, as Administradoras cobram dos supermerca-
dos, do comércio varejista, que é isso que tem influído de
forma muito negativa com o consumidor, que é justamente
o que essa CPI tem se batido, com os absurdos que tem
sido cobrado por parte dessas empresas.

Tem a palavra o Deputado Henrique Pacheco.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Gostaria, se permitisse,

acho que este assunto dos supermercados, nessa disputa
que eles moveram anunciando que eles recusariam cartões
de crédito, ficou estampado o descontentamento desse
segmento econômico, mas ficou realçado o quão poderoso
quanto esse, aquilo que o pequeno comerciante talvez não
pudesse falar, não tivesse estrutura e capacidade de luta, a
mesma força, mas que foi importante isso, os comerciantes
dessa área, os supermercadistas pudessem ter feito essa
disputa, como disse, com os cartões de crédito. Gostaria de
sugerir, tendo em vista a repercussão que o fato obteve,
nós não poderíamos convidar aqui, para viesse, o presiden-
te da associação paulista dos supermercadistas, a APAS,
para que nos relatasse, nesse caso eu acho que nós vamos
colocar de forma mais aberta, mais transparente, espero
que eles coloquem aqui, os reais motivos dessa disputa,
desse debate que foi travado e que acordo foi celebrado,
para que eles também desistissem e retornassem, para que
essa experiência pudesse ser democratizada e para que o
pequeno comerciante, lá na ponta, o pequeno que também
utiliza, pudesse por um mesmo... e esse supermercado,
pela força e pela demonstração de unidade que tiveram,
obtiveram essa recente questão.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Acho
que é bastante conveniente, até porque esta questão nós
levantamos, aqui na CPI, com as distribuidoras de combus-
tível, através do sindicato de Campinas, que também atuou
nesse sentido, boicotando os cartões de crédito pela invia-
bilidade de atuar, de vender através do cartão de crédito,
dizemos que isso desencadeou também, essa insatisfação
por parte do supermercados. O Deputado Henrique
Pacheco faz essa sugestão e eu coloco para apreciação.
Deputado Vitor Sapienza está de acordo, Deputado
Rezende, então vamos fazer o convite para o presidente da
Associação, APAS, nós queremos também aqui, anunciar
que fizemos a notificação para as empresas de administra-
ção de cartões de crédito, que no entando, não responde-

ram, não atenderam à solicitação dessa CPI, a procuradoria
da Casa já está tomando as providências para que nós pos-
samos fazer a convocação, caso não sejamos atendidos, de
forma coercitiva.

Eu passaria a palavra o Deputado José Rezende, que
vai fazer um relatório, um resumo, inclusive sobre uma
denúncia que nós recebemos, que envolve a denúncia anô-
nima, que também o Deputado Rezende providenciou
documentos e uma investigação bastante importante, a
denúncia nos chegou através do Deputado Rezende e do
Deputado Salvador Khuriyeh.

Tem a palavra o nobre Deputado José Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Presidente, Deputado

Claury, quero agradecer pelas palavras que deram referên-
cia ao trabalho que nós temos realizado nessa Comissão,
cumprimentar o Deputado Vitor Sapienza, o Deputado
Henrique Pacheco, e temos a informar Sr. Presidente, que a
denúncia que nos chegou é uma denúncia anônima, che-
gou para mim e para o Deputado Salvador Khuriyeh, que
nós chamamos de Processo Rute, que é a titulação que
veio a denúncia, nós a examinamos para verificar se tinha
profundidade e eu pediria a Vossa Excelência, que me per-
mitisse na próxima reunião, uns 15 minutos apenas, gosta-
ria de mostrar através de transparência, o fio da meada
através dessa denúncia, desse processo, hoje infelizmente
não tive tempo, foi solicitado por V.Exa. ontem, não tive
tempo de providenciar essa demonstração, embora eu já
tenha feito o trabalho de levantamento, para ter uma idéia
a respeito da denúncia.

Passando pelo assunto das factorings, como V.Exa.
afirmou, no último semestre do ano, nós notificamos 180
empresas de Factorings, também através de denúncia que
nos chegaram, não sei bem porque motivo essas denún-
cias tem sido encaminhadas, mais diretamente a mim, o
fato é, o porque não sei, mas tem chegado várias denún-
cias, inclusive Sr. presidente, temos mais 21 empresas que
eu gostaria de colocar à apreciação, também para serem
convocadas, sendo que das 21, 9 nós já nos antecipamos,
passamos a Vossa Excelência, me parece que já foram noti-
ficadas, e tenho uma relação de mais 12 aqui, para comple-
mentar essa primeira relação que foi passada, a semana
passada ainda. Além dessas 21 empresas a serem notifica-
das Sr. presidente, nós temos tido alguma dificuldade com
relação ao envio de documentação, das 180 empresas que
foram notificadas, 18 delas mandaram a documentação
completa, conforme o solicitado, das 180, 18 mandaram a
documentação completa, 10 delas, documentação parcial,
totalizando 28, 37 empresas não entregaram documentos,
foram notificadas mas não entregaram documentos, 53
delas, as correspondências foram devolvidas, ou estavam
fechadas ou mudaram de endereço, são empresas ativas,
mas que não chegaram a receber a notificação, 21 das 180,
apresentaram justificativa e pediram um prazo para entre-
ga. Dessas 180, Sr. Presidente, 40 delas fazem parte de
uma Associação que congrega empresa de Factoring no
Brasil, é a ANFAC, Associação Brasileira de Factoring, das
40 empresas, o grupo de 180 que fazem parte, que são filia-
das dessa Associação, três delas nos apresentaram docu-
mentação completa, sem faltar nenhum item, uma delas
entregou documentação parcial, sete delas solicitaram
prazo e apresentaram justificativas e 30 delas, apresenta-
ram apenas e tão somente o contrato social, CNPJ e o CCM
e apresentaram através da Associação, uma justificativa do
porquê não estavam entregando a documentação para
essa CPI, essa justificativa se prende ao fato de que eles
alegam sigilo, sigilo bancário, sigilo fiscal, uma série de
alegações, que eu creio até que essa presidência solicitou o
apoio da procuradoria da Casa, para ver se realmente pode
ser sonegado documentação. Essa associação vem orien-
tando as empresas de Factoring, a não entregar documen-
tos, evidentemente essas empresas foram notificadas atra-
vés de denúncia, e as denúncias para nós chegarmos a
alguma conclusão, é necessário que tenhamos elementos,
para ver se tem fundamento a denúncia ou não. Então, Sr.
Presidente, eu solicitaria a essa Comissão, que as empre-
sas que estão se negando a entregar documentos, vamos
convocar o titular da empresa, inicialmente eu solicitaria o
titular da empresa Lastro, titular da empresa Factopel...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Só um
momentinho, Lastro não é?

O SR. JOSÉ REZENDE - Lastro. Eu passo o nome com-
pleto da empresa e o nome dos sócios, já levanto e passo a
Vossa Excelência. Seriam quatro empresas: Lastro,
Factopel, Lázaro e Baby Factoring. Também Sr. Presidente,
eu pediria a convocação dos Srs. Marco Aurélio Russo,
Gilberto Dela Volpi, Gino Dela Volpi, Maria Fernanda
Baggio Russo, essas quatro pessoas são sócias de três
outras empresas de factoring, cinco empresas de Factoring,
a ACD... Instrumento Comercial, Vila Factoring Instrumento
Comercial Ltda., Cumbica Factorim Instrumento Comercial
Ltda, essas quatro pessoas são sócias destas três empresas
e o Sr. Almir Aparecido, Sr. Caetano Yanacome e Cláudio
Alves Lima, é sócio da... Factoring Instrumento Comercial
Ltda. O Sr. Daniel Gonçalves, sócio da HDI Factoring
Instrumento Comercial Ltda.

Interessante que esse envolvimento de cinco empresas
de factoring, com quatro sócios que, alternadamente, são
sócios de uma e de outra, então eu solicitaria para alguns
esclarecimentos, a convocação dessas quatro pessoas. Sr.
Presidente, também as justificativas que estão sendo feitas
pela Factoring, mais precisamente pela Lastro, é uma das
empresas que fazem parte da Associação, da ANFAC, e que
mandou toda a documentação e na análise da documenta-
ção, confrontando com as denúncias que chegaram, evi-
dentemente, faltou informações, faltaram detalhes, princi-
palmente contábeis, detalhes da composição do capital
social, da integralização desse capital e solicitamos, através
de Vossa Excelência, através da Comissão, a complementa-
ção desses documentos. A Lastro mandou uma resposta,
dizendo que não vai atender às solicitações mais, da CPI.
Então esse é o motivo pelo qual eu convocaria o sócio
majoritário da Lastro, o Sr. Marco Aurélio Russo, para vir
aqui dizer porque e para prestar esclarecimentos do que
foram apresentados através de denúncias e também levan-
tados através do exame documental, de parte documental,
que foi enviado por essa empresa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Sr....

O SR. - Sr. Presidente, eu sugeriria que antes da convo-
cação, ouvisse a procuradoria, para ver aquela matéria que
o nobre Deputado Rezende levantou, da pertinência ou
não, o impedimento de certas informações, senão dentro
de um quadro, que ao chegar aqui algumas informações,
nós não tivemos condições na base legal, para forçar a dar
ou não informação, o... vai ficar numa situação muito difí-
cil. Concorda Deputado Rezende?

O SR. JOSÉ REZENDE - Concordo e já houve o início
de uma conversa com a procuradoria nesse sentido, evi-
dentemente é importante que tenhamos esse parecer antes
da vinda dessas pessoas, embora, mesmo assim eu deixa-
ria esses nomes colocados em pauta, para oportunamente,
após nós termos a informação e com a abrangência de que
forma nós possamos atuar em base legal, ai sim, marcar-
mos a data da convocação dessas pessoas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Deputado Vitor Sapienza

O SR. VITOR SAPIENZA - Quero dar um depoimento de
uns seis, ou melhor, oito anos atrás, nós tivemos uma CPI
envolvendo o Banespa, naquela ocasião nobre Deputado
Rezende, a pessoa, o interventor do Banco Banespa, alega-
va impedimento jurídico para aqui comparecer, nós entra-
mos em contato na época, com a Secretaria da Justiça, atra-
vés da nossa procuradoria e tivemos base legal, sob pena,

ou sob vara da Casa para depor e para aqui comparecer.
Minha sugestão é calcada nesse princípio, que anteriormen-
te ocorreu, que até então alegava, como Vossa Excelência
colocou bem Deputado Rezende, por motivo de sigilo, uma
série de coisas, ele postergava, fizemos um estudo, tivemos
base jurídica e ele teve que ceder e vir aqui depor.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Deputado José Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Agradeço as colocações do
Deputado Vitor Sapienza, é de suma importância a expe-
riência desse deputado que foi presidente dessa Casa, traz
a essas Comissão, sempre com a precaução e com o cuida-
do com a lisura e o andamento claro dos trabalhos, agrade-
ço a Vossa Excelência.

O SR. VITOR SAPIENZA - Obrigado!
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado Rezende já..., Deputado Vitor Sapienza vai usar
mais a palavra? Bem, nós antes de encerramos aqui, só
para concluirmos o trabalho, o Deputado Rezende pode
passar a relação das convocações, que Vossa Excelência já
citou, a procuradoria já está acompanhando na pessoa da
Dra. Rosa, que está aqui presente, está acompanhando,
realmente nós estamos encontrando sérias dificuldades,
porque realmente é um setor, levantou aqui nos seus estu-
dos o deputado Rezende, porque Factoring é um setor que
tem atuado com muita liberdade nesse País, acoberta uma
agiotagem nunca vista, na forma legal, acaba não tendo a
fiscalização de nenhuma entidade, Órgão ligado a setor
financeiro desse País, simplesmente um registro de uma
empresa prestadora de serviços de fomento comercial, que
atua no mercado com um deságio e portanto, pretendemos
aqui também, com a anuência logicamente dos Srs.
Deputados Vitor Sapienza, José Rezende, depois vamos
consultar os demais membros também, nós façamos uma
visita ao desembargador... Conceição, presidente do
Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça, sempre
zeloso, conhecemos também a história do desembargador
... Conceição, sabemos que ele estará colocando o Tribunal
de Justiça dentro da lei, dentro do que é possível para cola-
borar com esta CPI, se refere ao amparo legal necessário e
dentro da agilidade possível, quando nós necessitarmos
recorrer àquele Poder Judiciário. Portanto eu queria já dei-
xar o convite aos deputados, nós marcaremos uma audiên-
cia com o Presidente...Conceição, para que nós possamos
lá levar as dificuldades que estamos encontrando e possi-
velmente, vamos ter de impetrar algumas ações no sentido
de diligenciar e com isso, para que o Tribunal de Justiça
possa dar um amparo a essa CPI, dentro de uma agilidade
que estaremos lá solicitando.

Queria mais uma vez, cumprimentar o Deputado
Rezende pelo trabalho, Deputado Rezende trabalhou de
uma forma incansável durante o recesso, para apurar, para
que nós possamos aqui, ter um resultado bastante positivo,
já temos, praticamente um rol de sugestões a fazer às auto-
ridades monetárias desse país, já temos um rol de pessoas
que já cometeram crimes e portanto estaremos represen-
tando no Ministério Público, abertura de Processo Crime, do
exercício ilegal de atividades, portanto a CPI já produziu
resultados nessas 12 reuniões dessa CPI, temos muito mais
ainda para realizar até o final dos seus trabalhos.

Quero também antes de encerrar, anunciar aqui a pre-
sença do Dr. Eduardo Gonzales, que é advogado, que atua
também nessa área de processos contra financeiras, na
proteção de... e que, em seguida, nós estaremos conver-
sando com o mesmo sentido de que ele possa trazer a essa
CPI, contribuições necessárias, denúncias, para que possa-
mos fazer as nossas investigações, agradeço a presença do
Dr. Eduardo, não havendo nada...

Tem a palavra o nobre Deputado Vitor Sapienza.
O SR. VITOR SAPIENZA - Gostaria de me associar ao

elogio que Vossa Excelência dirigiu ao nobre Deputado
José Rezende face... a incumbência que lhe foi outorgada.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está
registrado. Tem a palavra o nobre Deputado José Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu agradeço mais uma vez as
palavras do Deputado Claury, presidente dessa Comissão,
Deputado Vitor Sapienza, mas o trabalho que a gente vem
realizando, não é outro, a não ser dar a nossa contribuição
para essa Comissão, o esforço que fizemos até agora, com
certeza continuará a ser feito até o final desse trabalho por-
que é realmente essa Comissão, muito bem apresentada
pelo Deputado Claury, ela mexe até com o futuro econômi-
co do País porque os juros no Brasil a gente pode dizer que
são exorbitantes, seja por instituições financeiras, por ban-
cos, por Factoring, por agiotas e tudo o mais. Existem mui-
tas empresas nessa área de Factoring que tem um trabalho
correto, coerente, de acordo com os preceitos legais, mas
infelizmente, lamentavelmente, dado ao número de denún-
cias que tem chegado, a análise que temos feito, chega-se
à conclusão que um grande número delas, infelizmente
exerce um trabalho predatório e prejudicial à atividade eco-
nômica desse País.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Agradeço Deputado Rezende, nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente reunião.

Obrigado.
* * *
06/03/02
SR. DANIEL GONÇALVES - Sócio da ACDC Factoring
O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - Está aberta a

reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída
com a finalidade de apurar, com base na competência con-
corrente contida no artigo 24, inciso V, da Constituição
Federal, e nos artigos 55 e 105 do Código de Defesa do
Consumidor, graves práticas abusivas contra o consumi-
dor, cometidas no fornecimento de serviços nos moldes do
artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, tais como:
falhas bancárias em detrimento do cliente; contratos não
cumpridos; falta de segurança na utilização dos cartões de
crédito; clonagem e uso indevido e irregular do número do
cartão; alterações contratuais indevidas; cobranças indevi-
das de valores e taxas diversas; cobranças de juros abusi-
vos; negativação indevida de consumidores nos serviços
de proteção ao crédito; serviços irregulares; envio de pro-
dutos ou serviços bancários ou creditícios sem prévia soli-
citação por bancos, instituições de crédito financeiro,
empresas de factoring, empresas varejistas administrado-
ras de cartão de crédito e empresas correlatas - práticas
essas inclusive já detectadas, discriminadas e quantificadas
pela Fundação Procon São Paulo nos seus cadastros de
reclamações fundamentadas, no período do ano 2000, bem
como registros existentes em associações de defesa do
consumidor e órgãos públicos, como Ministério Público,
Divisão de Crimes contra a Fazenda, e do Poder Judiciário.

Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior.
O SR. RODOLFO COSTA E SILVA - Pela ordem, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - Pela ordem, o

nobre Deputado Rodolfo Costa e Silva.
O SR. RODOLFO COSTA E SILVA - Senhor Presidente,

na última reunião solicitei que fosse notificado o Banco
Central, no sentido de averiguar as práticas dos bancos
com relação ao caso da compra do Teatro Ruth Escobar. E
eu gostaria de perguntar se essa minha solicitação ficou
constando da ata da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - A secretária
me informa que isso será inserido.

O SR. RODOLFO COSTA E SILVA - OK; obrigado, Sr.
Presidente. Eu pediria que não fosse lida a ata e se desse
como lida.

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - É regimental.
Em votação a ata da reunião anterior. Os Srs. Deputados
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa) Aprovada.

Registro com satisfação a presença dos Srs. Deputados
Rodolfo Costa e Silva, Eli Corrêa, Salvador Khuriyeh e José
Rezende.

Por gentileza, o Sr. Daniel Gonçalves, da ACDC
Factoring, está presente? (Pausa) Eu solicitaria ao Sr.
Daniel Gonçalves, como de praxe, que prestasse o jura-
mento antes do seu depoimento. Por favor.

O SR. DANIEL GONÇALVES - (Lê) “Juro, como dever
de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que
seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacio-
nados com as investigações a cargo desta comissão”. Meu
nome é Daniel Gonçalves, 49 anos, estado civil casado;
resido na Rua Casa Forte n( 237 - apto. 31A, São Paulo,
Capital. Exerço a atividade de administrador de empresas.

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - Antes de abrir
a palavra aos parlamentares, eu gostaria de ouvi-lo, se V.
Sa. tiver alguma coisa a relatar, explicando as razões a as
circunstâncias da sua presença aqui... Enfim, se o senhor
tiver algum relato a fazer antes dos questionamentos dos
parlamentares.

O SR. DANIEL GONÇALVES - A razão da minha presen-
ça se prende ao fato de que em 14 de dezembro nós fomos,
através do Ofício 124, notificados pela comissão a apresen-
tar uma série de documentos, todos eles enviados por nós
na data exatamente solicitada. E posterior a isso recebe-
mos ontem uma outra convocação de estar presentes aqui,
a pedido de V. Excelência.

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - Pois não. Eu
deixo então a palavra aberta aos senhores parlamentares
para questionamentos ao Sr. Daniel Gonçalves, represen-
tante da ACDC Factoring.

Anuncio também a chegada do Presidente desta CPI, o
Deputado Claury Alves Silva. Gostaria até que ele assumis-
se os trabalhos daqui para a frente. (Pausa)

- Assume a Presidência o Sr. Claury Alves Silva.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está rea-

berta a reunião. Quero aqui agradecer aos Srs. Deputados,
especialmente ao Deputado Aldo Demarchi, relator, que
assumiu aqui no nosso atraso, e passo a palavra ao
Deputado Salvador Khuriyeh.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, eu gostaria
de solicitar ao Sr. Daniel Gonçalves que fizesse uma exposi-
ção quanto à empresa que ele representa neste instante, a
ACDC Factoring Fomento Comercial Ltda. Que pudesse nos
dizer exatamente o que é a empresa, em que área a empre-
sa atua, os negócios da empresa; que pudesse fazer uma
abordagem geral, uma apresentação da empresa para nós.

O SR. RODOLFO COSTA E SILVA - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela
ordem, o nobre Deputado Rodolfo Costa e Silva.

O SR. RODOLFO COSTA E SILVA - Inclusive nessa
explicitação dar uma dimensão do tamanho da empresa,
número de profissionais, se tem mais de uma localização,
que recursos movimenta, para nós termos uma dimensão.
Inclusive se o senhor está na qualidade de dono, como
representante da empresa aqui, qual a sua posição dentro
do contexto empresarial.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Sr. Daniel Gonçalves.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Pois não, Exa. Deputado
Salvador, inicialmente, e também Deputado Rodolfo. A
ACDC iniciou a atividade em abril de 1993, essa atividade
de factoring; é formada pelos mesmos sócios até hoje, eu
sou um deles; a ACDC quer dizer exatamente as iniciais de
cada sócio. Nós iniciamos em 93 e a nossa sede é em
Guarulhos, na Rua José Maurício n( 243, no centro de
Guarulhos. A ACDC já tem quase completos nove anos de
atividades. A nossa formação anterior era bancária e daí a
razão de termos optado pelo ramo do factoring assim que
aprovado.

Então iniciamos o trabalho em 93, a partir daí fomos
desenvolvendo o trabalho de factoring, que consiste exata-
mente em atendimento a pequenas e médias empresas na
compra de créditos e serviços. E a partir daí nós fomos
desenvolvendo a empresa. Hoje ela tem aproximadamente
200 clientes, entre micro, pequenas e médias empresas. A
nossa movimentação varia muito, depende da ocasião,
depende do mês, depende muito da situação do comércio
e das indústrias.

Nos últimos três anos nós temos enfrentado uma
situação de inadimplência muito grande, até nos fazendo
rever se há condições de continuar ou não, tendo em vista
a própria situação que atinge vários segmentos da indús-
tria e do comércio. Mas temos continuado, acreditando que
uma hora ou outra possa se reverter essa situação.

Se tiver alguma coisa mais específica que eu pudes-
se... Talvez não tenha sido muito claro... Estou à disposi-
ção.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está
aberta a palavra, para inscrição.

O SR. JOSÉ REZENDE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado José Rezende com a palavra.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Daniel Gonçalves, gos-

taria que o senhor informasse a esta comissão qual o valor
médio da fatorização, ou factorização, ou fatoração, da ati-
vidade que a ACDC desenvolve.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Valor médio? O senhor
diz por empresa?

O SR. JOSÉ REZENDE - A ACDC.
O SR. DANIEL GONÇALVES - A empresa ACDC. Nós

temos tido mensalmente a compra de créditos, que consiste
nessa fatorização, em torno de 1 a 1,5 milhão, aproximada-
mente. Depende do mês, isso pode variar. Nós chamamos
as operações que envolvem operação de crédito, não é? Ou
seja, tudo que perfaz esta operação de compra de crédito
pode variar nossa movimentação de 1 milhão a 1,5 milhão,
um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não tenho
esses números exatos mês a mês, mas por volta disso.

O SR. JOSÉ REZENDE - Essa atividade de fatorização
se prende única e exclusivamente a capital próprio ou tem
capital de terceiros?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não, o factoring apenas
trabalha com capital próprio ou capital advindo de opera-
ções junto a bancos. Então, tudo aquilo que não for pró-
prio, que não pertencer ao cunho dos sócios na montagem
da empresa, tem que ser buscado no mercado financeiro,
com bancos, através de uma conta garantida, operações
estritamente normais de mercado e devidamente contabili-
zadas - enfim, operações normais com as instituições finan-
ceiras com que nós trabalhamos.

O SR. JOSÉ REZENDE - A ACDC toma capital no mer-
cado financeiro para dar suporte às operações que realiza
de fatorização?

O SR. DANIEL GONÇALVES - De vez em quando isso é
necessário. É lógico que a gente evita ao máximo recorrer
ao mercado financeiro, porque toda vez que nós recorre-
mos ao mercado financeiro o nosso ganho fica muito
menor, porque temos que restituir ao banco também as
taxas. Então nós procuramos tomar, às vezes, para não dei-
xar o cliente sem ser atendido, mas procuramos assim que
possível quitar já a conta garantida. Mas vez por outra
temos que tomar.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor está declarando a
esta comissão que a ACDC tem tomado eventualmente
capital no mercado financeiro. Isso no ano de 2001, isso no
ano de 2000, em 99, em 98; enfim, nos últimos anos, todos
os anos ela toma dinheiro no mercado financeiro para
suportar suas operações?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Toma recursos, sim.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual o valor atual, o percentual

atual de deságio aplicado na fatorização?
O SR. DANIEL GONÇALVES - O fator que nós opera-

mos pode variar, dependendo muito do mercado e tam-
bém do risco envolvido. Eu diria que na média tem ficado
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em torno de 4,2, ou 4,5; depende muito da situação do
momento, do custo do dinheiro no momento.

O SR. JOSÉ REZENDE - Desse percentual de deságio,
quanto representa serviço e quanto representa o custo do
serviço, o custo do dinheiro?

O SR. DANIEL GONÇALVES - O serviço de factoring
representa pouca coisa em relação à maior parte da nossa
atividade. Eu diria que a nossa atividade poderia ser classifi-
cada de 90 por 10. Serviços nós temos diversos a oferecer,
mas somos mais procurados para a compra de créditos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Noventa por dez?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso aproximadamente.
O SR. JOSÉ REZENDE - Do percentual de deságio, teori-

camente, baseado no que o senhor afirmou, 10% são consi-
derados serviço e 90% são considerados custo do dinheiro?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não sei se entendi bem a
pergunta do senhor. Do que compõe a minha carteira,
entre compra de créditos e serviços, eu diria que 90% são
de compra de créditos; 10% envolvem serviços. É isso que
o senhor pergunta?

O SR. JOSÉ REZENDE - O meu objetivo é saber sobre
que percentual, ou sobre qual valor, o senhor oferece a tri-
butação ISS, a tributação de serviços.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Ah, nós oferecemos a tri-
butação todo o valor.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quando o senhor compra um
título e tem um deságio de 4,2 a 4,5, sobre esse total o
senhor recolhe o ISS?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Tudo o que é serviço, ISS.
O SR. JOSÉ REZENDE - 
Então eu quero que o senhor me diga o que é serviço e

o que não é serviço, em que não incide ISS.
O SR. DANIEL GONÇALVES - No que não incide ISS é

exatamente na compra, no deságio, na fatorização. No que
incide é exatamente na parte de serviços, que seria, por
exemplo, o ad valorem. E qualquer outro custo que talvez
tenha; por exemplo, taxas de registro, serviços de transpor-
te, motoqueiro, coisas assim. Alguma coisa extra é consi-
derada serviço, mas o ISS incide sobre a parte de serviço.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Permite-me um aparte,
colega?

O SR. JOSÉ REZENDE - Pois não, Deputado.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para compreender

melhor: pelo que eu observei, o senhor disse que da ativi-
dade da empresa 90% são compra de crédito e 10% são
serviços. E o senhor está dizendo que recolhe os tributos
municipais, especialmente o ISS, sobre aquilo que compõe
a parcela de serviços - portanto, os 10% de movimentação
dos trabalhos da empresa. Sobre os 90% que significam
compra de crédito a sua empresa não recolhe nenhum tipo
de tributo?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Recolhe; todos os tipos
de tributos nós recolhemos. Agora, o que é serviço, o que
cabe ao ISS é aquilo que compete a serviço. Do restante,
todas as operações são regidas por notas fiscais, contratos
e aditivos. No restante incide imposto de renda, incide Pis,
incide a contribuição social, todos os impostos normais de
uma empresa; estamos sujeitos a eles. Agora, no que é
“serviços municipais”, é o imposto que nós recolhemos no
Município de Guarulhos e compete ao que é serviço.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não ficou clara ainda essa
posição. Eu vou dar um exemplo, para que o senhor carac-
terize bem sobre que valor o senhor recolhe ISS. Sou uma
empresa e vou descontar um título com a ACDC, no valor
de 1 mil reais. O senhor aplica a fatorização e o deságio de
4,5%. Sobre qual valor dessa operação é recolhido ISS? Ou
não é recolhido ISS dessa operação?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, é recolhido de todas as
operações. Todas as operações têm a sua margem, a sua
parte do serviço, que inclui o ad valorem, que é uma
comissão para fazer frente a algumas despesas característi-
cas do ramo factoring. Esse ad valorem pode variar entre
0,25 a 1,5, ele tem um variável aí - então depende do tipo
de empresa com que nós estamos trabalhando, do risco
com que estamos trabalhando. Se o ad valorem for 0,5%,
recolhe sobre o 0,5% e mais os serviços prestados de regis-
tro de títulos, serviços prestados de entrega de documen-
tos ou recolher documentos; tudo o que for cobrado extra
o fator, é recolhido o ISS, a nota já discrimina isso.

O SR. JOSÉ REZENDE - Só o que ultrapassar os 4,5%
do deságio?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, o deságio não está
embutido...

O SR. JOSÉ REZENDE - A título de exemplo: 1 mil
reais, descontei um título. Vai me devolver um deságio de
45 reais. Sobre os 955 é recolhido ISS, sobre os 45 é reco-
lhido ISS, ou sobre um valor inferior aos 45?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Sobre o valor inferior...
Se o deságio foi de 45, o deságio total, uma parcela desse
deságio será serviço.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não sobre o total. O senhor
não recolhe ISS sobre o valor do deságio?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Agora ficou claro. (Pausa)

Sobre a composição do capital social da ACDC, o capital
atual dela é de 1,5 milhão. É isso?

O SR. DANIEL GONÇALVES - O capital atual da ACDC,
hoje? Acho que está em 2,5 milhões.

O SR. JOSÉ REZENDE - Ela iniciou suas atividades em
1( de abril de 93, com o capital de 1 bilhão e 100 milhões de
cruzeiros, o que representava na época 400 reais. Correto?
São os dados que nós temos que o senhor mandou a esta
comissão. E ele hoje é de 2,5 milhões, com uma correção
de 375 mil por cento. Aumento de capital em termos reais,
375 000%, sendo que foi feita uma integralização em
moeda corrente em 94, no valor de 63 mil reais. Fora esses
63 mil reais que os sócios colocaram em recursos financei-
ros na empresa, o restante do aumento de capital (essa
evolução de 375 000%) foi todo ele evoluído através de
lucros acumulados pela empresa.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Lucros e reservas, não é?
Porque em nossa empresa o nosso produto é o dinheiro.
Se tivermos o dinheiro, nós temos condições de comprar
crédito; se não tivermos... Então, basicamente, o que nós
investimos e o que nós colocamos é para dar sempre
maior força de compra de recursos, de títulos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quer dizer, esses 400 reais
com que vocês iniciaram as atividades, esse dinheiro cres-
ceu bastante, certo?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Em nove anos? Cresceu.
O SR. JOSÉ REZENDE - Em nove anos, de R$ 400, em

termos reais, ele foi para R$ 2,5 milhões. E evolução sem-
pre com base em lucro, em lucros acumulados.

O SR. DANIEL GONÇALVES - E também injeção de
capital, não é?

O SR. JOSÉ REZENDE - Injeção de capital de apenas 63
mil reais, em novembro de 94.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Talvez o senhor não este-
ja então com a do último exercício, porque o senhor estava
se baseando em 1,5 milhão.

O SR. JOSÉ REZENDE - Um milhão e meio, que é o
documento que eu tenho. Essa evolução de 1,5 milhão para
2,5 milhões eu não tenho ainda. Os 375 000% que eu tenho
são a evolução para 1,5 milhão. Então, na realidade, passa
de 600 000%, embora eu não tenha a composição da última
alteração contratual, que eu peço inclusive que a comissão
solicite à empresa.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não, já foi entregue.
Tudo o que foi pedido foi entregue.

O SR. JOSÉ REZENDE - O último contrato social que eu
tenho é para 1,5 milhão. Mas isso não importa muito com
relação aos questionamentos que eu tenho aqui.

Essa evolução toda de capital se deveu ou foi basea-
da em lucro. A ACDC pagou imposto de renda sobre esses
lucros?

O SR. DANIEL GONÇALVES - A ACDC não deve absolu-
tamente um mês de atraso de todos os impostos. Então
nós temos a nossa situação estritamente em dia não só
com a Receita Federal, com os impostos municipais...
Enfim, todos os impostos estão extremamente em dia. Da
evolução baseada em lucro é difícil de dizer para o senhor
percentual, porque a nossa moeda o que já mudou de 93
para cá! É difícil até eu dizer ao senhor parâmetros, porque
a minha cabeça não consegue. Os planos que nós já tive-
mos e as mudanças de moeda não me permitem dizer
quanto eu evoluí.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor está dizendo que a
ACDC não deve nada, paga tudo em dia. Ela tem um débito
em atraso do ano de 2000, que tem inclusive um parcela-
mento em andamento, não é isso?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Esse parcelamento em
andamento é fruto exatamente de um questionamento que
nós tínhamos sobre a interpretação do que dos impostos
cabia a factoring, porque se fazia muita confusão: factoring
é do ramo financeiro ou não é do ramo financeiro? Então
nós vínhamos pagando sobre o percentual atribuído de
impostos que cabia pela interpretação de toda a nossa enti-
dade, a que nós somos filiados. Só que ficou decidido pos-
teriormente que a gente realmente deveria pagar sobre um
total. Por exemplo, o Pis era pago sobre os serviços, e ficou
depois decidido por lei que cabia exatamente sobre todo o
diferencial do crédito. Então, quando se apresentaram
esses números não-recolhidos, com base no que ficou
decidido na lei, nós tivemos que pedir um parcelamento,
para honrar direitinho o que ficou decidido. Após esclareci-
dos e interpretados os artigos, passamos a honrar o parce-
lamento, que está perfeitamente em dia.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor admite que existe um
débito do ano de 2000, débito esse de que a empresa solici-
tou um parcelamento e está pagando?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Admito que existe um
parcelamento. Débito, só se estivesse vencido.

O SR. JOSÉ REZENDE - Se está parcelando, o senhor
está parcelando um débito vencido.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Após a decisão da
Justiça. Até então estava me defendendo e tentando ver
como as leis eram interpretadas, porque é como eu disse
para o senhor: a princípio tentaram classificar a factoring
como instituição financeira. Mas eu não capto recurso; eu
não posso financiar; eu não posso fazer muita coisa que
um banco faz. Mas na hora dos tributos eu era tributado
como se fosse uma instituição financeira. Então existiu
uma questão que foi alongada por alguns anos, e após ter-
minar o julgamento disso, ficou constatado, e tivemos que
honrar. Estamos honrando.

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual a ligação que o senhor
tem com a Cumbica Factoring, com a Four Factoring, com a
HDI Factoring e com a Vila Factoring?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Essas são empresas que
nós ao longo do tempo fomos abrindo. Então nós estamos
no ramo, como eu lhe falei, desde 93, e, embora abrindo no
centro de Guarulhos, toda a nossa experiência, a nossa for-
mação bancária, fez com que nós estivéssemos em várias
praças; dentro da cidade, mas em vários lugares diferentes.
O cliente sempre fica amarrado à maior facilidade que ele
tem. Por exemplo, um cliente da Vila Galvão, que é um
bairro de Guarulhos, não gosta de vir ao centro de
Guarulhos; apresenta uma série de dificuldades para vir ao
centro: estacionar, bancos... Então nós achamos por bem,
com o decorrer dos anos, iniciar a Vila Factoring. O cliente
de Cumbica, que é um centro empresarial próximo ao aero-
porto, também não gosta. Então, como se desenvolveu um
centro comercial e bancário lá, nós também abrimos uma
empresa pequena, abrimos uma empresa lá.

Por isso é que nós fazemos parte, e toda essa documen-
tação foi juntada, das empresas de que nós fazemos parte.

O SR. JOSÉ REZENDE - Por que não abrir uma filial, já
que é apenas para atender o mercado geograficamente?
Por que não abrir uma filial e abrir uma empresa nova?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Foi pensado isso na oca-
sião. Nós pensamos em ter uma filial, que seria até muito
mais fácil, para nós, administrarmos isso. Na ocasião,
ouvindo contadores e pessoas voltadas ao assunto, acha-
ram que melhor fosse uma outra empresa ao invés de uma
filial. Então nós seguimos a orientação no momento de que
fosse isso. Mas a idéia era realmente ser filial.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Daniel, aquele capital
de 400 reais que foi aberto em 93 realmente se multiplicou
muito, porque não só a ACDC, com o capital de 2,5 milhões
hoje, como quatro outras empresas são frutos desses 400
reais iniciais.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não sei se são 400 reais,
como o senhor diz, mas eu gostaria que tivessem se multi-
plicado mais.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sem dúvida. Sem dúvida o
senhor gostaria, realmente.

O senhor participa, no total, entre a ACDC e essas
outras quatro empresas, o senhor tinha 955 mil reais de
participação entre elas, e isso baseado no contrato ainda
de 1,5 milhão. Para 2,5 milhões isto aqui deve ir... Não sei
para quanto vai, porque eu não tenho a participação do
senhor, mas isso passa de 1,5 milhão.

O SR. DANIEL GONÇALVES - A minha participação é
30%. Nós somos em quatro sócios, e a minha participação
é de 30%.

O SR. JOSÉ REZENDE - Cerca de 1 milhão e 450 mil, 1
milhão e 550 mil, mais ou menos, sem fazer as contas
numéricas aqui. Esses dados da composição do capital
social dessas empresas constam de sua declaração de
imposto de renda pessoa física?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Perfeitamente.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor poderia passar uma

cópia de sua declaração a esta comissão, para confirmar?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Se for solicitado oficial-

mente, com todo o prazer, porque ela é pública, não é? Ela
está à disposição.

O SR. JOSÉ REZENDE - Voltando à ACDC, o montante
do imposto de renda que foi pago o senhor não sabe dizer,
evidentemente; quanto ela pagou de imposto de renda
para justificar esse aumento de capital através de lucros.

O SR. DANIEL GONÇALVES - O que eu posso lhe
garantir é que o que a lei exige foi cumprido rigorosamen-
te. Agora, números assim eu não tenho para lhe dizer.

O SR. JOSÉ REZENDE - Analisando a parte dos balan-
ços, das declarações - nós não temos declarações de
imposto de renda da empresa, mas analisamos os balan-
ços e balancetes que nos foram entregues -, a empresa
para gerar esse aumento de capital provisionou um deter-
minado imposto de renda e recolheu muito menos. E o
aumento foi baseado no provisionamento, e isso dá uma
distorção hoje de cerca de 1 milhão e 200 de falta de reco-
lhimento de imposto de renda. Isso é um meio indiciário
que consta aqui. Não é um dado conclusivo, até porque eu
não tenho as declarações de imposto de renda.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nos documentos que os
senhores solicitaram, não solicitaram a declaração.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não solicitamos.
O SR. DANIEL GONÇALVES - Mas poderão solicitar. Se

for pedida...
O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria também, Sr.

Presidente, que esta CPI solicitasse as declarações, não só
físicas, dos sócios - inicialmente só da ACDC, das outras
empresas por enquanto ainda não -, como também a decla-
ração de imposto de renda jurídica, para que essa análise

possa ser mais conclusiva. Isso porque aqui a impressão é
que existe uma lacuna bastante grande nos aumentos de
capitais, sobre os quais foram feitos aumentos de capital
baseado em lucro, lucro esse que foi recolhido efetivamen-
te (baseado ainda em dados do balanço e balancete, sem a
gente analisar os dados de recolhimento), mas o fato é que
os recolhimentos foram inferiores ao provisionamento, e
que o aumento de capital foi baseado num lucro presumi-
do, num lucro sobre o qual foi aplicado o provisionamento.

Nessa lacuna a gente não pode dizer que houve uma
sonegação, até porque nós precisamos analisar a declara-
ção de imposto de renda. Mas baseado em dados contá-
beis dá-se a impressão de que houve um recolhimento
inferior a cerca de 1 milhão e 200. Isso se nós pegarmos os
exercícios de 98, 99, 2000 e 2001. Só no de 2001 é que não
há dado nenhum; na realidade são três: 98, 99 e 2000.
Então eu solicitaria que essa documentação nos fosse
enviada para que a gente pudesse ter um dado conclusivo,
e se esses indícios se confirmarem nós pediríamos o retor-
no do Sr. Daniel a esta comissão, para fazer algum esclare-
cimento extra, de informações extras contábeis.

Tenho outro detalhe, Sr. Presidente, de que nós preci-
saríamos de explicação talvez até do contador da empresa.
Em outubro de 98 foi feito um aumento de capital baseado
em lucro presumido, e o balanço do exercício anterior não
apresentava nenhum tipo de lucro. Isso no montante de
400 mil reais. É mais uma lacuna também que só através
da declaração de imposto de renda jurídica é que pode ser
que nos tenha sido enviado um balanço em que não cons-
tava esse lucro presumido; mas o que confirma o balanço,
a efetividade dele, é a declaração de imposto de renda,
embora para uma fiscalização da Receita Federal meramen-
te a entrega do balanço com uma divergência como essa já
seria dado suficiente para uma autuação da Receita
Federal. Mas eu prefiro me basear num dado mais conclu-
sivo através da declaração de imposto de renda.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor
Daniel, o senhor tem condições de esclarecer essa dúvida
levantada pelo Deputado, neste momento, ou o senhor
mandaria para cá os documentos?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Olhe, infelizmente eu até
fico surpreso da dúvida levantada pelo Sr. Deputado, por-
que à Receita Federal nós somos obrigados a apresentar as
informações exatamente que casam com o balanço. Se
porventura apresentarmos um balanço de uma forma e
uma declaração diferente, a primeira coisa a receber é uma
intimação da Receita.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas
especificamente com relação à dúvida levantada, o senhor
não tem?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, assim de anos anterio-
res precisaria ver o que realmente, para alguém de conhe-
cimento contábil...

O SR. JOSÉ REZENDE - A informação que o senhor
acabou de prestar não é verídica. A Receita Federal recebe
apenas e tão-somente a declaração de imposto de renda
jurídica. Não vai cópia de balanço para a Receita Federal.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Mas vai uma informação...
O SR. JOSÉ REZENDE - O que eu quero lhe dizer aqui é

que, no balanço que nos foi apresentado, se todos os
dados, na íntegra, foram transferidos para a declaração de
imposto de renda jurídica, existe uma lacuna de 400 mil
reais. Para lhe explicar melhor: foi feito um aumento de
capital no dia 26 de outubro de 98, considerando 400 mil
reais de reserva de capital do exercício imediatamente
anterior, que seria 97; no balanço de 97 não consta reserva
de lucros. Então surgiram aqui 400 mil reais de lucro que
eu não sei de onde vieram. O que eu preciso, para que
tenha um elemento conclusivo, é da declaração de imposto
de renda de 97 e da declaração de imposto de renda de 98,
porque os dados do balanço são transcritos na íntegra para
a declaração de imposto de renda.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Perfeito, é só solicitar.
O SR. JOSÉ REZENDE - Então, a Receita Federal, se

não fizesse uma fiscalização in loco, não teria como detec-
tar lá na Receita essas informações.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Perfeito.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, de momen-

to eu me dou por satisfeito, salvo o direito de voltar a ques-
tionar o Sr. Daniel.

O SR. ALDO DEMARCHI - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o nobre Deputado Aldo Demarchi.
O SR. ALDO DEMARCHI - É só um questionamento

muito rápido. Primeiro, o senhor opera com cheques pré-
datados?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Operamos.
O SR. ALDO DEMARCHI - E o senhor já negativou

algum de seus clientes?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Não. Nós não usamos de

nenhuma maneira de negativar clientes, porque nós não usa-
mos órgão nenhum de negativação. Apenas tentamos rece-
ber o cheque e fazer uso do crédito, do cheque oriundo de
uma venda no comércio, e tentamos receber o cheque; mas
nós não temos nenhuma empresa de negativação de cliente.

O SR. ALDO DEMARCHI - E o senhor teve alguma
representação no Procon, de algum de seus clientes?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não.
O SR. ALDO DEMARCHI - Não tem nada no Procon?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Nunca tive. Nunca tive

nada.
O SR. ALDO DEMARCHI - E finalmente o seguinte: o

senhor disse inicialmente que estava imaginando sair
desse tipo de negócio porque estava muito difícil, muito
ruim por causa da situação, com uma performance aí que
nós vimos - pelo menos contábil, que o Deputado Rezende
levanta. É agora que está ruim? Ou vem vindo...

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nos últimos anos a gente
tem realmente, eu diria, muita inadimplência. Porque quan-
do se fala num fator, vamos dizer, de 4,5, que é o que nós
estávamos comentando, aparentemente é um fator bom;
um fator que dá para, além de pagar os impostos, a gente
ter uma margem de expectativa de ganho. Só que o que
acontece? Se o meu ganho esperado é em torno, vamos
dizer, de 1,5 a 2%, no momento em que eu compro 100 mil
de crédito e fico com um título pendente de 5 ou 10 mil, a
minha expectativa de ganhar é 2 mil, já foi embora.

Então, fruto desses problemas que nós vimos sofrendo
nos últimos dois, três anos, realmente, embora a gente
esteja há nove anos no ramo e já tenha evoluído (eu não
nego isso e ninguém nega), ultimamente nós temos muito
mais perdido do que ganhado. É a realidade. Onde é que se
percebe? No volume de problemas na mão dos advogados,
tentando recuperar alguma coisa. Isso é que é grande.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela
ordem, o Deputado Salvador Khuriyeh.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu gostaria de solicitar
do Sr. Daniel, e eu acabei ficando aí, por conta do que o Sr.
Daniel acabou de apresentar, de falar, com algumas dúvi-
das. O Deputado José Rezende, que juntamente com sua
assessoria debruçou-se especialmente neste caso, tem aí
uma série de relatórios que são decorrentes das informa-
ções prestadas pela empresa, e agora pelo Sr. Daniel. Nós
pudemos observar aqui, e o Deputado José Rezende disse
isso, que até o dia 9 de outubro de 2000 a evolução do
capital social da empresa atingia o montante de 1,5 milhão
de reais. Aí o senhor disse que atualmente chega na ordem
de 2,5 milhões de reais. Ou seja, aconteceu algo do ano

passado para cá que fez com que o capital social evoluísse
na ordem de 1 milhão de reais.

Agora o senhor está dizendo que já nos últimos dois,
três anos vem enfrentando dificuldades. Eu gostaria que o
senhor nos deixasse um pouco mais claro como é que é
isto: a empresa enfrentar dificuldades e pelo que eu vejo
aqui de 1998 ao ano de 2001 o capital social, pela informa-
ção que o senhor nos dá, evoluiu em 1,5 milhão de reais;
ou seja, mais de 50% do capital social da empresa. Então
como é que pode - e eu gostaria de fato de entender isso -
a empresa estar passando pelas dificuldades que o
momento econômico e que o mercado oferecem e ao
mesmo tempo ela mais do que dobrar o capital social?
Essa contradição me causou confusão aqui.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Pois não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Endossando as palavras do

Deputado Salvador Khuriyeh, quero demonstrar a esta
comissão que no ano de 98 a ACDC gastou com despesas
financeiras sobre recursos tomados no mercado financeiro
- e o Sr. Daniel declarou aqui textualmente que a empresa
dele usa e toma recursos no mercado financeiro para las-
trear suas atividades, e está comprovado isso contabilmen-
te também -, no ano de 98 ela pagou de juros 331 mil e uns
quebrados. Em 99 ela pagou 174 mil e uns quebrados,
metade praticamente. Em 2000 ela pagou 61 mil reais de
juros. Em 2001, 39 mil reais de juros. Então contradiz a
posição de dificuldade da empresa, não é, Deputado
Salvador Khuriyeh? Quer dizer, ela vem tomando constan-
temente nos últimos quatro anos recursos no mercado
financeiro, porém num volume ano a ano sempre menor.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Posso dizer aos Srs.
Deputados o seguinte: nós já tivemos anos melhores, ou
uma performance no mercado financeiro já permitiu ter
menos dificuldade, menos inadimplência. O aumento de
capital nós fazemos, fruto de resultado de vários anos em
que vão se acumulando lucros, e tem lucros que passam
de exercício para exercício, reservas... Então nós promove-
mos o aumento por quê? Porque nosso produto é o dinhei-
ro. Eu não posso operar 1 milhão e meio, 1 milhão e 800,
se realmente ou tomo no mercado e pago a taxa que hoje
quase não me permite ganhar nada, ou tenho que acreditar
que o mercado realmente vai mudar, como já foi em anos
anteriores, o que nos permitiu inclusive abrir outras empre-
sas, e já há alguns anos a gente está estabilizado.

E o patrimônio nosso é que acaba representando isso,
porque às vezes não aparece, às vezes se trabalha um ano
inteiro, trabalhando bem, e chega no final do ano: “ué, por
que não evoluiu?”. Porque a diferença aparece; exatamen-
te, tivemos de nos desfazer disso, daquilo, coisas assim, às
vezes uma propriedade, às vezes uma coisa.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Essa evolução do capi-
tal social, durante esses anos todos na empresa, se deu
desse modo?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Às vezes com injeção de
capital e às vezes com lucros e reservas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Houve um instante em
que o senhor acabou fazendo um comentário que me cha-
mou a atenção. O senhor disse que de lá para cá, desde 93,
com os diversos planos econômicos, as diversas mudanças
de moeda, enfim, o senhor não tinha condições, até em
função dessas mudanças, de fazer uma análise mais clara
da evolução do capital social da sua empresa. Mas ocorre
que de lá para cá não houve mudança de moeda, não
houve planos econômicos. Ao contrário: de lá para cá o
mercado financeiro, a economia, o empresariado de certa
forma fazem comentários eu diria até elogiosos à estabili-
dade econômica que nós vivemos neste instante. Ou seja,
era perfeitamente possível prever com precisão o que
aconteceu na evolução do capital social de lá para cá.

O SR. DANIEL GONÇALVES - De 93 para cá não
houve?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Depois do Plano Real.
O SR. DANIEL GONÇALVES - Tivemos, tivemos uma

série de... Por exemplo, troca de moedas, enfim, dificulda-
des que todo o mercado enfrentou, e nós não somos dife-
rentes; também enfrentamos dificuldades. Basta o senhor
ver o mercado dos próprios bancos. Hoje, tirando
Bradesco, Itaú e Unibanco, todos os bancos estão como?
Todos juntados com instituições fortes de fora. Será que é
porque está uma beleza? É porque está difícil.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A que troca de moeda o
senhor faz referência?

O SR. DANIEL GONÇALVES - O real, não é? Nós temos
o real, agora. Já tivemos o cruzeiro, o cruzado...

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sim. Nesse período de
que estamos tratando nós tivemos o real, tão-somente.
Esse período em que a sua empresa existe foi sob a exis-
tência do real. Não houve mudança de moeda, não houve
troca de moeda.

O SR. DANIEL GONÇALVES - A minha experiência no
ramo de factoring (talvez seja esta a confusão) eu comecei
em 90; em 93 na ACDC. Mas iniciei em 90, logo depois do
Plano Collor.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Partindo do princípio de
que a empresa ACDC é de 93, ela existe já dentro do Plano
Real. Então, de lá para cá não houve mudanças drásticas.

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, a drástica foi realmen-
te em 90, com o Plano Collor.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Isso antecede a sua
empresa. Mas de lá para cá, segundo essas informações
que estão aqui, que foram prestadas à CPI - e as informa-
ções que o Deputado José Rezende traz são com base nos
relatórios apresentados pela própria empresa -, da integra-
lização do capital dela com 400 reais (não são 400 mil reais,
são 400 reais) a empresa, num período de existência de
uma única moeda, de inflação baixa, sai de 400 reais e vai
para 2,5 milhões de reais. E me chama muito a atenção
quando o senhor diz que está difícil, especialmente nos três
últimos anos, é difícil, o senhor chegando a pensar inclusi-
ve em desistir do ramo, em sair. E ainda assim do ano pas-
sado para cá integraliza a empresa com mais 1 milhão de
reais. Isso me chama a atenção.

Eu gostaria de deixar esse comentário registrado,
Presidente, porque penso que carece até de um esforço
maior, uma dedicação maior aí, pedindo à própria
Assessoria da Assembléia que se dedique um pouco mais
nos relatórios apresentados pela empresa, para que nós
possamos quem sabe, numa próxima oportunidade, convi-
dar, solicitar a presença do Sr. Daniel para que nós possa-
mos indagá-lo, em outras perguntas.

Uma outra perguntazinha só, antes de encerrar: o
senhor disse que a sua empresa tem hoje cerca de 200
clientes; se não me falha a memória o senhor disse entre
micro, pequenas e médias empresas. Dá para fazer para a
gente um breve relato sobre quanto, percentualmente,
representa cada faixa do mercado - microempresas, peque-
nas empresas, médias empresas? Quanto cada uma signifi-
ca, no volume de negócios da sua empresa? O volume de
negócios feitos com microempresas quanto percentual-
mente representa do volume de negócios da sua empresa?
O volume de negócios feitos com pequenas empresas
quanto representa percentualmente do volume de negó-
cios da sua empresa? O volume de negócios feitos com as
médias empresas quanto representa percentualmente no
volume de negócios da sua empresa? É possível?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É difícil dizer exatamente,
mas o que eu poderia dizer para o Sr. Deputado é que as
empresas médias que operam conosco são o número menor
de empresas; não são muitas empresas, porque elas tam-
bém passam a ter outras oportunidades com bancos e assim
por diante. Porém, o volume de operações com elas é maior,
enquanto uma grande quantidade de operações é realizada
com pequenos clientes, mas são operações menores.
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O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas o senhor não tem,
hoje, condições de estabelecer um percentual em função
do volume de negócios? Não do número de clientes.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Percentual com certeza é
difícil. Eu diria talvez uns 60/40.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Médias empresas
representariam 60% e pequenas e micro, 40%?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Talvez, aproximada-
mente isso.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E essas médias empresas
que são clientes da sua empresa são empresas que atuam no
mesmo ramo ou não, têm ramos de atividade diferentes?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nós temos empresas
quase que de todo segmento. Temos indústrias metalúrgicas,
temos empresas gráficas, temos o comércio, temos indús-
trias de plásticos. Quer dizer, esses segmentos são bem
variados; temos transportadoras, prestadoras de serviços...

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Tem algum tipo de
empresa que atua no varejo, no comércio de varejo?
Eletrodomésticos, supermercados?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Comércio, confecção,
isso temos. Confecção é um ramo, lojas, não é?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas eu digo no conjun-
to das médias empresas.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Bom, por enquanto é

só, Presidente. Obrigado.
O SR. JOSÉ REZENDE - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, Deputado Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Daniel, eu solicito atra-

vés desta comissão que o senhor envie também a última
alteração contratual da ACDC, que o senhor afirma que já
enviou, mas infelizmente não chegou às minhas mãos. Eu
gostaria que o senhor mandasse novamente. E é exatamen-
te a passagem do capital de 1,5 milhão para 2,5 milhões.

Eu solicito também que o senhor esclareça a esta
comissão: no ano de 2000 a ACDC fez um empréstimo de
208 mil reais do Banco Safra e um de 88 mil do Banco de
Crédito Nacional. Qual a finalidade desses empréstimos?
Eu queria que o senhor mandasse isso por escrito: finalida-
de da tomada desses recursos no mercado financeiro.
Ainda em 2000, mais 156.159 reais junto a sócios. Parece-
me que os sócios é que emprestaram esses recursos para a
empresa. Como e de onde a origem desse empréstimo dos
sócios para a empresa? Em 2001 houve empréstimo de R$
430.351,64 do Banco Safra; se isso também é captação no
mercado financeiro para fins de suporte da atividade da
empresa. Ainda em 2001, de mais R$ 356.159,94 junto aos
sócios novamente. (Pausa) É, parece que os sócios subsi-
diam a atividade da empresa também.

E eu queria que o senhor declarasse a esta comissão
de onde é que os sócios da ACDC tiraram o recurso para
montar as outras empresas, visto que o capital das outras
empresas soma 2 milhões e 350 mil reais. Isso se não hou-
ver algum contrato também faltando. Eu gostaria até que o
senhor confirmasse: da Cumbica é de 450 mil o capital?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É difícil... Eu acredito
que sim.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria que o senhor confir-
masse o capital social atual das outras quatro empresas,
também, por escrito a esta comissão. E de onde os sócios
tiraram recursos para abertura dessas quatro empresas.
Abertura, efetivação do capital e integralização do mesmo.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Todo o nosso ramo de
atividade é composto, na sua grande maioria, de recursos
dos sócios. E esses recursos são exatamente aquilo que os
sócios possuem. E quando digo possuem é que possuem
declarado na sua declaração. Agora, muitas vezes os sócios
têm que injetar dinheiro, porque só tirar dinheiro em banco
é como eu falei anteriormente: fica difícil e diminui muito a
nossa margem. Então, quando os sócios realmente têm
necessidade de injetar, eles têm que injetar dinheiro legiti-
mamente, contabilmente, como a lei prescreve.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor não disse ainda de
onde tirou esses recursos.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Se o senhor analisar por
exemplo a ACDC - o senhor citou as elevações provindas -,
o senhor vai ver que a ACDC, durante todos esses anos, não
só pagou o pro labore dos sócios, como tem muitas distri-
buições feitas; distribuições feitas para os próprios sócios
que eventualmente tiveram que voltar para a empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - Se a ACDC distribuiu é porque
teve lucro. Se teve lucro, ela teve que pagar o imposto de
renda. Existe uma lacuna muito grande entre o recolhimen-
to da ACDC e a justificativa aqui de uma ampliação de capi-
tal de 400 reais para agora não mais 2,5 milhões, mas 4
milhões e 850 mil reais.

O SR. DANIEL GONÇALVES - O que eu posso lhe dizer,
quanto à lacuna que o senhor está mencionando, é que o
senhor precisa pegar a nossa declaração para realmente
confirmar isso.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, eu solicito,
além da declaração física do Sr. Daniel Gonçalves, também
as de todos os outros sócios das quatro empresas. São três
sócios da ACDC e depois a Cumbica, a Four, essas empre-
sas se alternam entre a sociedade. Então acredito que no
total são quatro sócios?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nós somos quatro sócios.
O SR. JOSÉ REZENDE - Ao todo são quatro, que se

alternam entre si. O senhor, por exemplo, não participa de
uma delas.

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, da Four Factoring eu
não participo.

O SR. JOSÉ REZENDE - O Sr. Almir também não parti-
cipa de alguma delas e participa das outras três?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não, ele participa de
todas elas.

O SR. JOSÉ REZENDE - O Sr. Almir não participa da HDI.
O SR. DANIEL GONÇALVES - É, dessa não.
O SR. JOSÉ REZENDE - É, ele não participa da HDI.

Então vocês quatro se alternam entre as quatro, e sempre
um fica de fora de alguma das empresas.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não, não é verdade.
O SR. JOSÉ REZENDE - Eu não encontrei ainda

nenhum dos quatro que participe das quatro.
O SR. DANIEL GONÇALVES - Das quatro?
O SR. JOSÉ REZENDE - Isso.
O SR. DANIEL GONÇALVES - Eu posso lhe explicar que

o Cláudio, o Almir e o Caetano participam das quatro
empresas: da CDC, da Vila, da Cumbica e da Four.

O SR. JOSÉ REZENDE - Ah, sim, porque são cinco
empresas. Na verdade são cinco ao todo. Incluindo a ACDC
são cinco. Das cinco, sempre um dos sócios não participa
de alguma delas. Mas ao todo os sócios são quatro.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Daniel, o senhor

poderia encaminhar a esta comissão a declaração de
imposto de renda?

O SR. DANIEL GONÇALVES - O que os senhores dese-
jarem os senhores oficializem que a gente encaminha.

O SR. JOSÉ REZENDE - Peço à comissão que oficialize
então ao Sr. Daniel, que está declarando a esta comissão
que pode com tranqüilidade, sem nenhum problema,
entregar a declaração da pessoa jurídica da ACDC e a física
dos quatro sócios.

Senhor Presidente, eu me dou por satisfeito, e agrade-
ço a atenção do Sr. Daniel Gonçalves.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu teria
mais algumas questões complementares, só para que nós
possamos aproveitar bem a vinda do senhor aqui. Com
relação à última alteração contratual, qual a data dessa
alteração?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Eu sei que ela ocorreu
exatamente no último trimestre de 2001. A data precisa-
mente eu na saberia dizer.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Final do
ano passado.

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, final do ano. Entre
novembro, início de dezembro talvez.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Outra
questão que eu queria aqui que ficasse mais esclarecida: o
senhor disse que a base de cálculo para o recolhimento do
Pis é diferente do que se recolhe o ISS. O ISS se recolhe
sobre a taxa de serviços, que o senhor chama de ad valo-
rem; recolhe sobre a taxa, enquanto o Pis se recolhe sobre
toda a diferença do deságio aplicado na operação.
Concorda?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Como é

que o senhor analisa essa questão de que para incidência
do imposto sobre uma mesma operação a visão do Pis é de
uma forma e a do ISS é de outra forma? O que está compli-
cando aí?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Pois não. O nosso ramo,
o ramo factoring, se caracteriza por duas funções: compra
de créditos e serviços. Então, em tudo aquilo que compete
a serviços é recolhido ISS. Na questão do crédito, que entra
no fator e compra de um título, nós durante algum tempo
não pagávamos o Pis sobre ele; era uma questão jurídica
que permaneceu por alguns anos. Após ficar decidido isso
na Justiça e em algumas instâncias, aí passamos a reco-
lher, e inclusive os atrasados tivemos que parcelar.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quer
dizer que o correto é pagar o Pis sobre a diferença total do
deságio? Isso é o correto?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Ficou assim decidido
pela Lei, é o entendimento da Receita Federal, apesar de
muitas brigas aí no decorrer dos anos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Certo.
Quer dizer que todas as factorings devem atuar dessa
forma?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Eu acredito que sim.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Agora, o

ISS se recolhe sobre...
O SR. DANIEL GONÇALVES - A taxa de serviços.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - De quan-

to é a taxa que o senhor cobra?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Varia entre 0,5 a 0,8%,

depende muito do risco da empresa.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Aí reco-

lhe o ISS sobre esse valor?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso, agregado a alguns

serviços extras que às vezes existem.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu che-

guei aqui e não sei se já foi perguntado ao senhor: alguns
custos fixos, despesa sua da empresa, a folha de pagamen-
tos sua. O senhor tem quantos funcionários?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nós atualmente na ACDC
devemos ter por volta de dezoito a vinte funcionários.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A folha
de pagamentos é de quanto?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Folha de pagamentos? Eu
acredito que deva estar na casa de talvez uns 30 a 40 mil reais.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
paga aluguel ou a sede é própria?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nós pagamos aluguel.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - De quan-

to é o aluguel que o senhor paga?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Cinco mil reais.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O pro

labore dos sócios é quanto, Sr. Daniel?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Nós estamos atualmente,

pela ACDC, retirando 4 mil e poucos reais, 4 mil e 500 reais,
uma coisa assim.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Cada um?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Certo. O

senhor poderia nos informar quais os seus clientes maio-
res? Dois ou três clientes maiores?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Os senhores inclusive me
pediram dez, e foram mandados os dez maiores.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Isso já foi
encaminhado?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Agora

outra questão é a seguinte: o senhor estava dizendo da ina-
dimplência; quando o senhor tem em mãos cheques pré-
datados ou duplicatas, e aí esse título não é resgatado no
vencimento, o senhor disse que não negativa, responden-
do à pergunta do Deputado Aldo. Qual é o critério que
vocês usam de cobrança? Como é que vocês fazem que o
cliente pague? Vocês não negativam. Nem ao Serasa vocês
encaminham o nome?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não, Serasa não. O proces-
so normalmente é tentar receber o título via banco, via uma
cobrança, e posteriormente nós damos algum prazo, e auto-
maticamente existe uma instrução para seguir para cartório.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então o
senhor negativa os clientes?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Negativar, a gente apre-
senta o título para cartório para...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Aí protesta.
O SR. DANIEL GONÇALVES - Às vezes. Eu prefiro que

não proteste, não é?
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Bem, mas

o senhor tem casos, então, de clientes que estão negativados?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Tenho casos de protestos.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado Aldo, só para fazer uma retificação com relação à
negativação de títulos. Temos que fazer aqui uma reformu-
lação, já que ele está explicando que a questão da negati-
vação pode ocorrer, porque o critério utilizado na cobrança
é encaminhar para o cartório. Portanto, a negativação exis-
te num processo mais avante. Certo?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, é que talvez eu tenha
entendido negativar...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Porque
quando protesta automaticamente vai para o Serasa, vai
para o SPC; portanto, negativa.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso, o cartório faz isso.
Eu só chego até tentar receber, porque preciso exercer o
meu direito de regresso do título que comprei. Infelizmente,
eu gostaria que nem chegasse até o cartório, mas há casos
em que chega e eu recebo apenas o valor do título.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O
senhor solicita às vezes ao seu cliente para fazer a substi-
tuição do título?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Depende do caso. Há
casos em que eu solicito, ou ele mesmo solicita. É o caso
que a gente chama de vícios, não é?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas no
caso de simples falta de pagamento o senhor não manda
substituir?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Normalmente, não. Se
houve devidamente...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Normalmente que o senhor diz é...

O SR. DANIEL GONÇALVES - Quando não houve
vícios...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não,
esqueça os vícios. Vício seria se fosse um cheque flipado
(?), adulterado...

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, às vezes uma duplicata.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Uma

duplicata fria. Agora, eu estou dizendo fora esse caso, num

caso simplesmente de não-pagamento, os seus clientes
substituem, os não recebíveis?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É quando parte deles, às
vezes. Acontece muito que a empresa faz uma operação e
não se recebe; então, antes de acionar ele toma a iniciativa:
“Não, eu não quero que esse cliente tenha problema” e tal.
Então há a substituição, quando eles pedem, porque se não
eu tenho que exercer o meu direito...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mesmo
de documentos, títulos, que não têm vícios. Títulos autênti-
cos que são substituídos.

O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso. Quer dizer, a gente
talvez não tenha chegado ao ponto de descobrir se tem
vício ou não. Está naquele período de cobrança ainda.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
pede alguma garantia suplementar ou não?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual a

garantia que o senhor pede no contrato-mãe?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Isso, nós trabalhamos

com o contrato-mãe, e além do contrato-mãe a cada opera-
ção é feito um aditivo, uma carta aditiva.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual é a
garantia que é oferecida?

O SR. DANIEL GONÇALVES - No contrato-mãe ele se
responsabiliza como fiador da operação e de todas as ope-
rações que eventualmente forem feitas. Normalmente os
representantes da empresa, os donos, se responsabilizam
também na qualidade de fiadores pela originalidade dos
títulos e assim por diante.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Assinam
alguma nota promissória?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não, o que eles assinam é
apenas o contrato onde se menciona uma fiança; atualmen-
te se menciona um valor atribuído ali como uma fiança.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nota pro-
missória não?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nenhum

tipo de escritura é solicitado, nenhum tipo de garantia?
O SR. DANIEL GONÇALVES - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Só o con-

trato-mãe.
Finalmente, Sr. Daniel, quando o senhor diz que se

recorre a bancos para captar recursos, na eventualidade da
falta de caixa para as operações de deságio, qual é o valor
que o senhor tem encontrado no mercado bancário?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nós trabalhamos com
poucos bancos. Temos normalmente operado com o Banco
Safra e o BCN.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A que
taxas?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Taxas? Variam entre 2,5,
2,8; depende muito do contrato. Se são contratos curtos de
garantia, de conta-caução, conta garantida, então é em torno
disso, variando entre 2 e alguma coisa até 2,8, às vezes.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E depois
o senhor repassa a 4,2?

O SR. DANIEL GONÇALVES - É, 4,2, 4,5, porque esse
contrato me permite, ao invés de usar o mês inteiro, usar
apenas pelo prazo de que eu preciso até ter a liquidez dos
títulos. Então é como um cheque especial: eu uso, e cubro
rapidamente, porque se não eu praticamente diminuo
muito o meu ganho.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu não
tenho mais perguntas. Nós estamos aqui solicitando ao
senhor formalmente o envio da última alteração contratual,
como foi requerido, as declarações de imposto de renda
referentes aos anos de 97, 98, 99, 2000 e 2001, da empresa,
e as declarações dos sócios da ACDC. Também o Deputado
Rezende fez umas solicitações, e eu peço à secretária que
depois verifique com o Deputado Rezende quais são essas
solicitações, para que a gente possa formalizar.

E eu vou pedir ao senhor, Sr. Daniel, que primeiro leve
já esta solicitação formal e as demais o senhor encaminhe,
para que a gente possa dar seqüência à documentação e
também que se evite uma nova convocação do senhor sim-
plesmente para colher os dados que não foram recolhidos
aqui. Então, que o senhor pudesse encaminhar os docu-
mentos e depois, se faltar alguma documentação ou algu-
ma solicitação, aí nós fazemos a nova convocação ao
senhor. Por gentileza, o senhor assine. (Pausa)

Mais alguma pergunta?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu só gostaria de per-

guntar ao Sr. Daniel: as empresas que constituem o grupo
do qual o Sr. Daniel faz parte são associadas da Anfac, não?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Nós somos pela princi-
pal, pela ACDC, associados da Anfac.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Anfac tem dado algu-
ma orientação à sua empresa, ou às suas empresas, quan-
to à questão da captação de recursos no mercado financei-
ro para poder operar em factoring? Tem falado da legalida-
de ou da ilegalidade da tomada de recursos junto ao mer-
cado financeiro?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Ilegalidade?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sim, da legalidade ou

da ilegalidade.
O SR. DANIEL GONÇALVES - É, houve um período há

alguns anos, no início, em que realmente não se podia
tomar recurso. Uma determinada lei não permitia que as
agências bancárias emprestassem, e nós ficamos restritos
a não tomar. Posteriormente isso foi revogado porque se
entendeu que havia uma discriminação, porque nós tam-
bém somos uma empresa comum. Então a Anfac, quando
consultada especificamente, tece o comentário de acordo
com as leis vigentes, mas nada fora disso. Toda vez que se
perguntou foi respondido. Recentemente nós perguntamos
sobre o Banco do Brasil, que é um dos bancos que às vezes
dificultam um pouco operar com as factorings, e foi dito
que isso já está sendo cuidado e questionado, e que eles já
estão abrindo também a possibilidade de uma negociação.
Então, sempre que se pergunta a Anfac dá um respaldo.

Eu só gostaria, se me permite, Sr. Presidente: esses
documentos que eu preciso trazer estão aqui; o senhor vai
mandar mais alguma coisa?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós
vamos depois formalizar esse pedido. O senhor já poderia
começar providenciando esse, e depois nós vamos encami-
nhar para o senhor formalmente, por escrito, os demais
documentos que o Deputado Rezende está solicitando. Está
bom assim?

O SR. DANIEL GONÇALVES - Certo, está ótimo.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Muito

obrigado pela presença.
O SR. DANIEL GONÇALVES - Obrigado a todos.
x x x
06/03/02
SR. ROBERTO POSTEL - Diretor Executivo da empresa
Bay Fomento Comercial Ltda
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está pre-

sente o Sr. Roberto Postel, da Bay Fomento. Por gentileza.
(Pausa)

Solicito ao depoente que faça a leitura do juramento.
O SR. ROBERTO POSTEL - (Lê) “Juro, como dever de

consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que
seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacio-
nados com as investigações a cargo desta comissão”. O
meu nome é Roberto Postel, 57 anos, casado, moro na Rua
Barão de Santa Eulália, 150, São Paulo, e exerço a minha
atividade na Avenida Santo Amaro, 3330, conjunto 81.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor
Roberto, o senhor é titular, é um dos sócios da empresa
Bay Fomento Comercial Ltda.?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não, eu não sou sócio, sou
diretor executivo. Sou um profissional.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não.
Está aberta a inscrição à palavra.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Do mesmo modo, Sr.

Presidente, eu gostaria que o Sr. Roberto pudesse fazer
uma apresentação da empresa que ele representa neste
instante.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não.
O senhor tem a palavra.

O SR. ROBERTO POSTEL - Bom, a Bay é uma das fac-
torings mais antigas, não sei se do País, mas ao menos em
São Paulo deve ser das mais antigas; tem mais de dez
anos, e é um braço, o único braço da firma Primícia S.A.,
que é uma fábrica de malas cuja existência tem, neste ano,
50 anos em São Paulo.

Eu sou diretor executivo da Primícia, por conseqüência
também da Bay, porém em dois escritórios separados total-
mente, e as atividades são totalmente diferentes. Na reali-
dade não têm nenhuma relação os clientes da Primícia com
os clientes da Bay. São operações totalmente diferentes.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado Salvador Khuriyeh, pela ordem.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Desculpe, apenas eu

não compreendi: a Primícia é empresa em que área?
O SR. ROBERTO POSTEL - Malas. Malas Primícia.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Malas Primícia, OK.

Perfeito.
O senhor disse que os clientes dessa empresa que é

braço da Primícia não têm nada a ver...
O SR. ROBERTO POSTEL - É um braço, digamos, finan-

ceiro que nasceu em uma oportunidade, em determinado
momento, e depois foi ficando.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - OK. A Primícia é cliente
desse braço?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não, não é cliente, e os
clientes da Primícia também não. São operações indepen-
dentes.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ REZENDE - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o Deputado José Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Roberto Postel, eu que-

ria que o senhor declinasse sua nacionalidade.
O SR. ROBERTO POSTEL - Argentino, desculpe.
O SR. JOSÉ REZENDE - Há quanto tempo o senhor

está no Brasil?
O SR. ROBERTO POSTEL - Há mais de trinta anos.

Tenho filhos e netos brasileiros.
O SR. JOSÉ REZENDE - Em que condições o senhor

está no Brasil?
O SR. ROBERTO POSTEL - Residente permanente.
O SR. JOSÉ REZENDE - Na Bay Fomento Comercial

que cargo o senhor exerce?
O SR. ROBERTO POSTEL - Sou diretor executivo.
O SR. JOSÉ REZENDE - Há quanto tempo existe a Bay?
O SR. ROBERTO POSTEL - Exatamente eu não me lem-

bro, mas são dez a onze anos.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual a participação do senhor

no capital social?
O SR. ROBERTO POSTEL - Nenhuma.
O SR. JOSÉ REZENDE - Nenhuma? O senhor está aqui

representando a Bay?
O SR. ROBERTO POSTEL - Fui convocado. Eu sou o

diretor executivo. É porque a Bay não tem uma pessoa que
seja acionista majoritário. O dono da Bay é a Primícia.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor participa da composi-
ção do capital ou das ações da Primícia?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor é executivo...
O SR. ROBERTO POSTEL - Executivo profissional em

ambas as empresas. Na Bay e na Primícia.
O SR. JOSÉ REZENDE - Sendo o senhor executivo da

Primícia, a composição do capital dela? Qual a origem do
capital da Primícia?

O SR. ROBERTO POSTEL - Brasileira. É uma empresa
que está na terceira geração, já.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quem responde pela Bay é o
senhor?

O SR. ROBERTO POSTEL - Sim.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor se lembra do capital

social dela?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não. Ia trazer o balanço,

pensei que não era necessário e não trouxe. Mas nós
enviamos o balanço.

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual o motivo pelo qual a Bay
se negou a entregar a documentação a esta comissão?

O SR. ROBERTO POSTEL - Foi a recomendação da
Anfac. Eles comentaram que não era... Não é toda a docu-
mentação, é uma parte da documentação, não é? Só entre-
gamos parte.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Bay só entregou os contratos
sociais.

O SR. ROBERTO POSTEL - Nós entregamos aquilo que
a Anfac (e aliás nós entregamos através da Anfac a docu-
mentação) disse que era o que nós deveríamos entregar.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor concorda que a Bay
se negou a atender à solicitação desta comissão?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não, eu não concordo por-
que nós entregamos aquilo que a Anfac... Ou eu sou asso-
ciado à Anfac ou não sou. Então, se a Anfac, que associa
todas essas empresas ou a maioria delas, recomenda atra-
vés do seu Departamento Jurídico fazer esse tipo de
coisa... Nós sabíamos que poderia haver uma segunda
oportunidade ou terceira oportunidade para fazer a entrega
daquilo que for necessário.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor, que aqui está repre-
sentando a Bay, fica automaticamente notificado verbal-
mente, e vai ser por escrito, a entregar as documentações
que foram solicitadas, agora pela segunda vez.

Eu solicito ao Sr. Presidente que providencie a notifica-
ção para entrega de documentação, visto que o atendimen-
to a uma associação não justifica e não complementa o
atendimento desta comissão. A documentação que esta
comissão solicitou é factível, é legal, ela está exercendo o
direito para o qual foi constituída.

Então eu solicito que o restante da documentação seja
entregue. E o senhor vai ser argüído hoje por mim e pelos
outros deputados com alguns elementos; mas evidente-
mente sem a totalidade da documentação nós não temos
fatos nem dados conclusivos, e com certeza o senhor será
convocado para uma nova visita a nós, para que a gente
possa ter dados conclusivos e perguntas e respostas...

Quando a Bay se instituiu já havia a existência da asso-
ciação, da Anfac?

O SR. ROBERTO POSTEL - A Anfac é anterior à criação
da Bay.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quanto tempo a Bay levou
para se associar?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não me lembro, mas foi
pouco tempo: um ano, dois anos, três anos.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Anfac deu alguma orienta-
ção à Bay no sentido e com relação à tomada de recurso no
mercado financeiro?
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O SR. ROBERTO POSTEL - Não. Nunca consulto a Anfac
sobre esse tema. A Anfac é só sobre problemas jurídicos,
alguma coisa assim, mas não sobre a operação em si.

O primeiro motivo que nos levou à Anfac foram os cur-
sos para operadores, que eles estavam desenvolvendo
para que os operadores pudessem saber exatamente o que
era factoring e como funcionava, quais eram as diferenças
de uma entidade financeira. Eles deram esses cursos
durante bastante tempo e ainda estão dando, e formaram
uma quantidade de operadores importantes. Na maioria os
operadores que hoje trabalham para factorings passaram
pelos cursos da Anfac.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Bay toma recurso no merca-
do financeiro para lastrear as suas atividades?

O SR. ROBERTO POSTEL - Toma.
O SR. JOSÉ REZENDE - Quantos por cento da fatorização

dela são lastreados por recursos financeiros de terceiros?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não tenho o número exato,

mas dependendo do momento pode variar entre 30 e 70%.
O SR. JOSÉ REZENDE - A 70%?
O SR. ROBERTO POSTEL - Em algum momento, sim,

se houver uma boa operação.
O SR. JOSÉ REZENDE - Eu queria que o senhor decli-

nasse a esta comissão, agora, após esta sua convocação - e
esta CPI está lhe afirmando da necessidade da entrega de
documentação -, que atitude o senhor vai tomar. Vai entre-
gar a documentação agora, através da renotificação? Ou o
senhor vai continuar seguindo a orientação da Anfac?

O SR. ROBERTO POSTEL - Eu não vou fazer nada que
me possa prejudicar, não é? Vou tentar satisfazer a necessi-
dade da comissão, se isso é efetivamente a coisa que seja
necessária.

O SR. ALDO DEMARCHI - Deputado Rezende, me dá
um aparte, por favor?

O SR. JOSÉ REZENDE - Pois não; sem dúvida,
Deputado.

O SR. ALDO DEMARCHI - Senhor Presidente, nós
temos informação, e não é a primeira, de que a Anfac está
orientando seus associados a não apresentar documenta-
ção. Eu gostaria que esta comissão definisse, consultando
evidentemente a Procuradoria da Casa, o pessoal técnico, a
ação desta CPI com respeito àqueles que não apresentem
as documentações solicitadas pela CPI. No caso, se for, até
em forma legal, usar aí os órgãos que nós temos de fiscali-
zação, pedindo que façam uma análise dessa documenta-
ção na própria empresa.

E também fica muito difícil para esta CPI tentar ficar
questionando aqui sem mencionar nenhuma documenta-
ção. Desse que foi inquirido antes, na primeira oitiva aqui,
pelo menos nós tínhamos base para fazer seus questiona-
mentos e tirar as dúvidas. Eu acho que não dá para traba-
lhar nesta CPI desta forma, com a sonegação de documen-
tações e informações.

Então acho que seria interessante que nós aqui determi-
nássemos, e evidentemente com a assessoria que nós
temos na Casa, da ação que esta CPI vai tomar com essas
empresas que sonegam as informações e principalmente se
negam a entregar a documentação que estamos solicitando.
E nós sabemos, já foi até dito pelo próprio depoente, que há
orientação da Anfac para não entregar a documentação.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não,
Deputado Aldo. Nós já estamos tomando as providências
junto à Procuradoria. Desse assunto nós já estamos cuidan-
do, uma vez que houve uma ação por parte da Anfac junto
aos seus associados, orientando nesse sentido que causou
muita estranheza a esta CPI. Nós estamos tomando as pro-
vidências. Estamos dando uma nova chance, através da
convocação aqui; esperamos contar com a contribuição
daqueles que estão sendo notificados neste momento, e
logicamente, não havendo êxito nesse sentido, nós tomare-
mos as providências, inclusive diligenciando... Estamos em
contato também com a Divisão de Crimes contra a Fazenda.

Eu acho que, quanto àqueles que não apresentarem
documentos - que aliás o que a CPI pede são documentos
públicos, são documentos com relação aos quais não exis-
te nenhum tipo de sigilo -, a partir daí é claro que nós esta-
remos agindo até na própria Justiça; a Procuradoria já está
trabalhando nesse sentido.

Deputado Rezende continua com a palavra.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Roberto, a fatoração

média mensal da empresa o senhor sabe dizer qual é?
O SR. ROBERTO POSTEL - Fatoração? A diferença

entre o valor de face do título e o valor de compra?
O SR. JOSÉ REZENDE - Isso. Qual é o valor médio

mensal?
O SR. ROBERTO POSTEL - Cento e setenta, 160 mil reais.
O SR. JOSÉ REZENDE - Cento e setenta mil reais?
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Esse é o

valor do deságio, talvez; o deságio.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é o valor de face dos títu-

los, então, negociado em média por mês?
O SR. ROBERTO POSTEL - Dois milhões e pouco.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual o percentual de deságio

que hoje está sendo praticado pela Bay?
O SR. ROBERTO POSTEL - Entre 3,4, para grandes ope-

rações, e 4% para pequenas operações. Se o senhor vai
fazer a conta tem que considerar o prazo dos títulos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quanto é declarado de serviço
sobre o qual recai recolhimento de ISS?

O SR. ROBERTO POSTEL - Eu não tenho o número
exato, mas a conta deve ser parecida com a da outra facto-
ring que esteve antes aqui, uns 10%.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Deputado Rezende, só para que a gente possa ter na ata de
forma mais clara: 10% de serviços?

O SR. ROBERTO POSTEL - Dez por cento de 170 mil
reais.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Já apro-
veitando a pergunta, qual a taxa cobrada, a taxa de servi-
ços ad valorem?

O SR. ROBERTO POSTEL - A taxa de serviços vai de
0,5% a 1%.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Roberto, a Bay trabalha
com descontos de cheques?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não. Descontos de cheques,
não. Não compramos cheques.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não compram cheques? Só
duplicatas?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não, compramos cheques
sempre que sejam de algum cliente que também trabalha
com duplicatas. Digamos que 98% das nossas operações
são só com duplicatas.

O SR. JOSÉ REZENDE - Um desses clientes de duplica-
tas que porventura trabalha...

O SR. ROBERTO POSTEL - Se tiver algum cheque de
terceiros, proveniente de uma operação mercantil...

O SR. JOSÉ REZENDE - Cheque da própria empresa?...
O SR. ROBERTO POSTEL - Imagine! Isso é impossí-

vel, não?
O SR. JOSÉ REZENDE - A Bay pega dos clientes dela

cheque para garantia dos títulos?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual tipo de garantia a Bay

toma dos clientes?
O SR. ROBERTO POSTEL - Nenhuma.
O SR. JOSÉ REZENDE - Só o próprio título?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não pode haver garantia

porque não há um crédito. O que está havendo é uma com-
pra. Quem compra não tem que dar fiança de nada.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Bay opera com pessoas físicas?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Em caso de atraso de paga-

mento de algum desses títulos, de alguma dessas duplica-
tas, que atitude a Bay toma?

O SR. ROBERTO POSTEL - A atitude normal. Digamos,
se o título vence, passado um prazo o título vai para o car-
tório e é protestado.

O SR. JOSÉ REZENDE - É protestado?
O SR. ROBERTO POSTEL - Sim. Mas não é de meu

cliente. É o título de um sacado de meu cliente.
O SR. JOSÉ REZENDE - E a Bay pede substituição

desse título?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não, não pode. Está proibi-

do isso.
O SR. JOSÉ REZENDE - A Bay trabalha com alguma

empresa que lhe preste serviço na área de cobrança?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Nunca houve uma empresa de

cobrança prestando serviço para a Bay?
O SR. ROBERTO POSTEL - Que eu me lembre, não.

(Pausa) Ah, teve uma vez, mas muito pouco tempo; durou
pouquíssimo tempo. Mas foi só uma vez.

O SR. JOSÉ REZENDE - Que tipo de serviço essa
empresa prestou?

O SR. ROBERTO POSTEL - Cobrança.
O SR. JOSÉ REZENDE - Cobrança do quê?
O SR. ROBERTO POSTEL - De títulos que foram protes-

tados e não pagos, para chegar a algum acordo com o
cliente para poder pagar; às vezes se faz algum acordo, se
parcela em vinte vezes, quinze vezes. Porque uma vez que
a gente tem um título e não tem direito de regresso, e não
pode fazer nada com ele, qualquer coisa que a gente recu-
perar está valendo, não é? O custo maior de uma factoring
é a inadimplência. Esse é o maior custo de todos.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Bay tem inadimplência?
O SR. ROBERTO POSTEL - Tem.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual o índice de inadimplência

dela?
O SR. ROBERTO POSTEL - Olhe, tomando como base

esse faturamento que eu lhe dei, devemos estar na ordem
de 1,5% do valor de face. Do valor de face.

O SR. JOSÉ REZENDE - Com quais bancos a Bay tra-
balha?

O SR. ROBERTO POSTEL - BCN e Safra.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Roberto, eu pediria que

nós voltássemos à posição da documentação. Eu lhe per-
guntei se o senhor vai entregar a documentação agora,
pela segunda vez notificado, ou não.

O SR. ROBERTO POSTEL - Olhe, para dizer a verdade,
quando a gente recebeu a primeira notificação eu não esta-
va no País. Então o pessoal que estava na Bay consultou a
Anfac, e a Anfac falou que eles iam entregar todas as facto-
rings juntas, em um determinado prazo e uma determinada
lista. Eu não estava, realmente não estava. E quando che-
guei me falaram: “Olha, tem que assinar e tem que entre-
gar isto aqui”. Eu entreguei, e não vi a lista de documentos
que foi solicitada. Realmente é uma omissão minha.

Mas como recebi ontem a notificação para me apre-
sentar hoje, não tive muito tempo para analisar nada. Mas
deixe ver a documentação de que se trata e por certo que
vamos ter bom senso. Eu não quero magoar ninguém nem
me indispor com ninguém. E eu não tenho nada para ocul-
tar. Todos os balanços são abertos, são públicos. Tudo o
que eu vou trazer aqui já saiu no jornal, nossos balanços
aparecem no jornal; não tem nada para ocultar, nós fomos
fiscalizados. Então não se trata disso.

Havia um problema que me comentaram, que foi o pro-
blema principal. Era a listagem dos principais clientes. Essa
lista dos principais clientes eu entendo que para os meus
clientes seria uma indiscrição, uma quebra de sigilo, porque
os clientes muitas vezes não gostam de dizer que trabalham
com factoring. Muitas vezes, a maioria dos clientes.
Trabalho de factoring tem que ser um trabalho sigiloso.
Então essa é a única coisa. Mas balanços e tudo o mais, isso
não tem nenhum problema. Isso é simples, está na mão.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor deve ter visto a rela-
ção dos documentos solicitados.

O SR. ROBERTO POSTEL - Não, me comentaram sobre
esse assunto, nada mais. Me comentaram isso. De resto eu
não sei quais são os documentos.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem a relação. Nada
mais é do que isso. São documentos contábeis da empresa.

O SR. ROBERTO POSTEL - A contabilidade da Bay está
à disposição de quem quer que seja para ser vistoriada,
analisada. Está em dia, não tem nenhum... Porque faz parte
do grupo Primícia; eu não posso fechar o balanço da
Primícia se não fecho o balanço da Bay. Tenho que fechar
todos os balanços juntos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sim, então o senhor concorda
que não tem sentido a orientação da Anfac para não entre-
gar documentos a esta comissão?

O SR. ROBERTO POSTEL - Realmente nesse sentido
não tem.

O SR. JOSÉ REZENDE - Então o senhor está dizendo
que após ser notificado, agora pela segunda vez, estando
no Brasil, está presente, o senhor vai entregar essa docu-
mentação?

O SR. ROBERTO POSTEL - Isso mesmo.
O SR. JOSÉ REZENDE - OK. Eu agradeço a vinda do

senhor aqui, agradeço ao Sr. Presidente, e me reservo o
direito, após outros deputados, de voltar a fazer questiona-
mento. Muito obrigado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado Salvador, tem a palavra.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, o Sr.

Roberto disse que a empresa opera com os bancos BCN e
Safra, não?

O SR. ROBERTO POSTEL - Sim, BCN e Safra.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia nos

dizer por que a opção pela operação com esses dois ban-
cos? Porque oferecem negócios melhores? Porque têm
alguma especialização nesse campo?

O SR. ROBERTO POSTEL - Nem todos os bancos traba-
lham com factoring, nem todos eles. Temos, por exemplo,
um caso curioso, porque o Bradesco, que adquiriu o BCN,
não trabalha com banco, e o BCN trabalha com banco.
Então, não é uma questão tanto de não se poder optar.
Afora que há uma questão de taxas, porque as taxas para
nós são muito fundamentais.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Há outra questão que o
senhor falou, que eu gostaria que esclarecesse um pouco
mais. O senhor disse ainda há pouco que o trabalho das
factorings é sigiloso. Foi a expressão que o senhor usou.

O SR. ROBERTO POSTEL - É sigiloso para os nossos
clientes. Nossos clientes não querem, muitas vezes (não
todos, também, mas muitas vezes), aparecer como tomado-
res, porque muitos deles tomam dinheiro em bancos. Aliás,
uma primeira condição que uma factoring deveria tomar
para aceitar um cliente seria que ele já tivesse um crédito em
banco, porque uma firma que não consegue nenhum crédito
em banco é uma firma que está com seriíssimos problemas.
Então, como não querem aparecer junto ao banco tomando
dinheiro de factoring, muitas vezes nos pedem algum tipo
de sigilo; sobretudo as pequenas empresas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por que eles não que-
rem aparecer, não querem aparecer para os bancos?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não sei. Imagino eu que
poderia dificultar o crédito bancário.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, sem mais
perguntas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É porque
nós estamos com o horário adiantado e temos mais um
para ouvir, também. Mas eu queria só, para fins de regis-
tro, perguntar ao senhor: quantos funcionários tem a Bay,
Sr. Roberto?

O SR. ROBERTO POSTEL - Internos tem quinze e dois
externos. Dezessete no total..

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Dezessete. A folha de pagamento é de quanto?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não me lembro exatamen-
te. Sinceramente não lembro.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
não sabe?

O SR. ROBERTO POSTEL - Eu não estou muito no dia-
a-dia da empresa, a Primícia me ocupa a maioria do tempo.
Mas são dados que vão estar no balanço, no quadro de
resultados; esses dados estão perfeitamente disponíveis.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A Bay
funciona no mesmo endereço da Primícia?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É ende-

reço próprio, é sede própria, ou não?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não, não; é um conjunto

alugado em um prédio.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quanto a

Bay paga de aluguel?
O SR. ROBERTO POSTEL - Dois mil e pouco, não me

lembro exatamente. A Bay é uma factoring pequena, com-
parada com outras.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
recebe pro labore da Bay?

O SR. ROBERTO POSTEL - Eu recebo, sim.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Os

outros sócios também?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não; os sócios não.

Nenhum sócio recebe absolutamente nada da Bay.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Só o

senhor que recebe. Outra coisa: a Bay é um braço da
Primícia?

O SR. ROBERTO POSTEL - Sim.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Só para

ficar claro: a Primícia, suponhamos, vende produtos aos
seus clientes, e essas duplicatas ela negocia com a Bay?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não. Em absoluto, não. São
atividades totalmente diferentes, distintas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A
Primícia é proprietária da Bay?

O SR. ROBERTO POSTEL - Totalmente. Com 99,999%.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então a

Primícia, além da indústria que é - artefatos de couro, não é?...
O SR. ROBERTO POSTEL - Não de couro. É de mate-

riais sintéticos.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim.

Além disso ela atua no mercado de factoring independente.
A Primícia, portanto, é uma factoring também.

O SR. ROBERTO POSTEL - Não, a Primícia não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Com

99% da Bay, seria isso.
O SR. ROBERTO POSTEL - Desse ponto de vista é.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Ela atua

de forma separada, é isso?
O SR. ROBERTO POSTEL - Na factoring como uma fac-

toring, na Primícia como uma fábrica.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O capital

atual da Bay quanto é?
O SR. ROBERTO POSTEL - Não me lembro, mas vocês

terão essa informação. Aliás, está na informação porque
está nos contratos sociais que foram enviados. A informa-
ção existe.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
não se lembra, não é?

O SR. ROBERTO POSTEL - Não, não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Bom, Sr.

Roberto, eu estou fazendo aqui para o senhor a nova notifi-
cação com relação aos documentos. Como o senhor já se
prontificou a encaminhar, a gente aguarda que o senhor
encaminhe, portanto.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o Deputado Salvador.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, eu gostaria

apenas de um esclarecimento a mais. Quando V. Exa. per-
guntou ao Sr. Roberto sobre o fato de ele receber pro labo-
re, ele respondeu que recebe.

O SR. ROBERTO POSTEL - Recebo, sim.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Naturalmente, é um

executivo da empresa, recebe pro labore. E quando o
Presidente perguntou a respeito dos sócios, dos proprietá-
rios - no caso aí a Primícia, que é a proprietária, se recebia
alguma coisa, o senhor respondeu que não. Eu gostaria de
saber: os proprietários da empresa, a Primícia ou outros
que eventualmente venham a participar da empresa, como
sócios, nenhum deles recebe nada?

O SR. ROBERTO POSTEL - Da Bay, não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado Salvador, é uma empresa jurídica, que é a
Primícia, que é proprietária da Bay.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Recebem dividendos.
Perfeito.

O SR. ROBERTO POSTEL - Os dividendos nunca foram
distribuídos.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. OK. Muito
obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor
Roberto, então eu estou fazendo, o senhor por gentileza pro-
tocole para nós, em qualquer lugar, para que tenha recebido
a notificação. Nós aguardamos então que sejam encaminha-
dos a esta CPI esses documentos, até porque nós estaremos
já num primeiro momento evitando a nova convocação, do
senhor ou da Sra. Graciela Peonor, que é a diretora presi-
dente da Primícia, e portanto é a sócia principal da Bay.

Eu agradeço a presença do senhor aqui, e ficamos no
aguardo dos documentos para que possamos encaminhar
ao Deputado Rezende, que é o sub-relator para os assuntos
das factorings. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO POSTEL - OK. Muito obrigado a vocês.
x x x
06/03/02
SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Sócio da empresa
Lázaro Factoring Fomento Comercial Ltda
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Apresento o Sr. Lázaro Oliveira Leite. Por gentileza. (Pausa)
Senhor Lázaro, peço que faça o juramento e em seguida

a qualificação, para que possamos deixar registrado em ata.
O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - (Lê) “Juro, como

dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo
do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos
relacionados com as investigações a cargo desta comis-
são”. Meu nome é Lázaro de Oliveira Leite, tenho 74 anos,
casado, minha residência é em Bragança Paulista, na Rua
Bel Assis n( 125, e o meu domicílio é Avenida dos
Imigrantes n( 1686.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
é proprietário da Lázaro Factoring Fomento Comercial
Ltda.?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Sou.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

pode fazer uma exposição, se desejar, a respeito da empre-
sa, da atividade.

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu tenho a Lázaro
Factoring e já sou um homem aposentado; faz doze anos
que eu tenho a empresa. O que eu queria pedir para o Sr.
Deputado é o seguinte: eu não tenho a capacidade de res-
ponder a tudo que o pessoal quer saber...

O SR. ALDO DEMARCHI - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o Deputado Aldo Demarchi.
O SR. ALDO DEMARCHI - Aqui, quase que de comum

acordo, nós estamos sugerindo à Presidência para suspen-
der os trabalhos desta tarde, porque esta mesma empresa

também não apresentou documentação. E naquela questão
de ordem que já fiz anteriormente eu afirmei que é muito
difícil nós trabalharmos sem antes uma análise de uma
documentação. E o que eu estou sentindo também é que
esses associados não estão... Eles só receberam uma orien-
tação, mas esse mesmo que saiu daí agora não se nega a
trazer a documentação. Então eu solicitaria a suspensão, e
que realmente fosse intimado a que essas documentações
fossem apresentadas.

E também nós temos oportunidade, Sr. Presidente, de,
nesse tempo que nos resta agora na tarde, fazer uma reu-
nião interna da CPI, para decidirmos algumas posições da
comissão com relação a esse posicionamento da associação.

E quanto a essas denúncias que nós temos até de algu-
mas empresas, e que não apresentam a documentação, eu
ainda torno a reafirmar aquela minha posição: eu acho que
daquelas que têm uma denúncia nós temos que fazer o
encaminhamento para os órgãos de fiscalização e fazer aí
um exame na documentação, ver o que pode ser feito. Mas
eu acho que o que não dá é para nós ficarmos aqui fazendo
inquisição em cima de suposições e sem dados para que a
gente possa fazer uma análise.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu gosta-
ria de ouvir o Deputado Rezende, e em seguida eu passo a
palavra ao Sr. Lázaro.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, eu concor-
do com o posicionamento do nobre Deputado, porém gos-
taria de fazer um questionamento ao Sr. Lázaro, se a
Presidência assim decidir.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não,
tem a palavra V. Excelência.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Lázaro de Oliveira, eu
gostaria que o senhor declinasse a esta comissão por que
não entregou as documentações das quais foi notificado.

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Antes eu queria pedir
um negócio ao Deputado Presidente: eu não tenho a base
da palavra para falar, para responder a tudo que vocês
estão fazendo pergunta aí. Eu sou empresário, aposentado,
tenho 74 anos, mas tenho a minha empresa que está à dis-
posição. Não tenho os números na cabeça porque tem uma
equipe que faz, e depois de uma certa idade os números
vão sumindo. Eu ligo o telefone algum dia e esqueço o que
vou falar, sou obrigado a desligar.

Então eu queria pedir a vocês a gentileza nisso, para
ver o que eu posso fazer no futuro, para a frente aí, e o que
vocês podiam fazer por mim, para eu vir com uma pessoa
que possa dar os dados de que vocês precisam. Porque é
uma empresa, tem contabilidade, a moeda mudou dez
vezes já, o Collor já confiscou, tanta coisa aconteceu...
Então eu tenho pessoas competentes lá que poderiam res-
ponder. E os documentos...

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Lázaro, o senhor res-
ponde pela empresa, não é?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu respondo pela
empresa, mas tenho funcionários para fazer o serviço.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor poderia então enca-
minhar os documentos? O senhor concorda em encami-
nhar os documentos solicitados?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - O problema é o
seguinte: eu tenho um departamento jurídico, que vou con-
sultar. Tudo o que for possível eu vou entregar. Há coisas
hoje que não é possível entregar. Por exemplo, tem coisa
que está na lei do sigilo. Então a gente precisa respeitar a
lei, não é? Agora, em tudo o que for possível eu estou à
disposição, a minha empresa está à disposição. Em tudo o
que for possível, vou ver o que eu faço.

Agora, eu não tenho os números na cabeça, eu não
dou conta de responder todas as perguntas que vocês
fazem, porque tenho pessoas que possam responder a
isso. Tenho o departamento jurídico, tenho o departamento
técnico, que podem vir resolver. Tenho auditor na empre-
sa, posso mandar vir.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Lázaro, o senhor citou
aí que acima de tudo nós precisamos respeitar a lei. Esta
comissão não faz outra coisa a não ser respeitar as leis. O
primeiro que desrespeitou a legislação aqui foi o senhor,
foi a sua empresa, não atendendo a notificação que o
senhor recebeu. Bem orientado ou mal orientado, seguindo
as orientações da associação ou não, o fato é que quem foi
notificado não foi a associação; não foi a Anfac. A Anfac
recebeu outra notificação, mas o senhor recebeu a notifica-
ção para entregar os documentos. Na relação de documen-
tos que o senhor recebeu, nenhum deles tem absolutamen-
te nada a ver com sigilo bancário nem com sigilo fiscal.
São informações, todas elas, que são disponíveis, são de
cunho público.

Agora, o fato é que para nós fazermos uma análise a
respeito da empresa Lázaro Factoring nós precisamos
dessa documentação. O senhor está aqui, nós não vamos
ouvi-lo nem questioná-lo, baseados na solicitação do nobre
Deputado que é o relator desta comissão, mas eu lhe per-
gunto se o senhor vai ou não vai atender esta comissão no
sentido de entregar as documentações que lhe foram soli-
citadas. O senhor tem conhecimento de quais são as docu-
mentações. Eu quero que o senhor decline aqui: o senhor
vai ou não vai entregar a documentação?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - O que ocorre na
minha empresa é o seguinte: eu tenho um departamento
jurídico lá, um departamento legal. Eu vou ver o que vocês
pedem e vou fazer todo o possível para trazer. Tudo o que
for possível eu trago.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor não precisa trazer. É só
o senhor mandar a esta comissão a documentação, que não
é diferente da primeira notificação que o senhor recebeu.

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Então não tem pro-
blema. Eu tenho que conversar com eles, porque é o depar-
tamento jurídico que vai falar: este pode ir, este não pode.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quem responde pela empresa
é o senhor ou é o departamento jurídico?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - O departamento jurí-
dico responde pelo departamento jurídico, e eu respondo
pela empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - Pois é, Sr. Lázaro, nós não
estamos notificando o departamento jurídico nem pedindo
nada para o departamento jurídico. Nós estamos pedindo
para a empresa Lázaro Factoring, da qual o senhor é o
representante legal.

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Nem tudo na vida a
gente pode fazer do jeito que quer; a gente faz do jeito que
pode. E tem o departamento jurídico. Ele vai atender, por-
que é obrigação do departamento jurídico atender os
senhores. Só que eu preciso conversar com eles, preciso
ver o que é que vocês pedem.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quer dizer, o senhor não sabe
se vai entregar ou se não vai entregar. É isso?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu não posso garantir
nada sem verificar com eles, porque eu tenho um departa-
mento jurídico.

O SR. JOSÉ REZENDE - Bem, Sr. Presidente, eu estou
satisfeito. O Sr. Lázaro não sabe se vai entregar ou não vai
entregar, mas eu solicito a esta CPI que renotifique o Sr.
Lázaro para que entregue as documentações solicitadas.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor
Lázaro, fica difícil para qualquer tipo de investigação, da
forma com que o senhor está colocando. Nós vamos então,
atendendo a solicitação do Deputado Aldo, e já aceita pelo
Deputado Rezende, fazer hoje uma nova notificação ao
senhor, cujos documentos são documentos públicos. A
relação da CPI é com o senhor, que é o titular da empresa,
não com o seu departamento jurídico - a questão é um pro-
blema do senhor com o departamento jurídico.
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E caso nós não sejamos aqui atendidos nesses docu-
mentos, e portanto a investigação fique prejudicada, nós
então vamos tomar as medidas necessárias. O senhor vai
ser convocado novamente, como assim que tivermos mais
dados nós vamos convocar outras pessoas que porventura
estejam envolvidas na empresa, tudo no sentido de que
possamos apreciar a documentação da sua empresa.
Espero que o senhor compreenda essa situação, porque do
contrário...

As coisas poderiam estar caminhando de uma forma
mais ágil, mas infelizmente essa orientação que os associa-
dos da Anfac receberam acabou prejudicando os próprios
associados, que estão numa situação hoje difícil, até por-
que a CPI tem poderes de investigação, os mesmos conferi-
dos ao Judiciário. Correto? O senhor está sob juramento.
Portanto, a qualquer informação aqui que não seja a verda-
deira o senhor estaria cometendo o crime de perjúrio. Ao
final do relatório a CPI pode encaminhar ao Ministério
Público uma representação com relação às dificuldades,
aos problemas que nós encontramos.

Portanto, eu peço a sua compreensão. Peço que o
senhor aguarde, antes de eu dispensá-lo, que nós estamos
já providenciando os documentos para o senhor assinar.

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Na próxima vez eu
posso mandar uma outra pessoa, que tenha mais dados,
mais números para dar?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Se o
senhor encaminhar os documentos à CPI, nós vamos fazer a
avaliação dos documentos com os dados - os dados fiscais,
contábeis -, vamos fazer essa avaliação. E nós vamos fazer a
convocação do senhor novamente, caso seja necessário.

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Certo.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas tudo

depende da boa vontade da empresa, do senhor, para que
nós possamos ter os documentos. Do contrário os deputa-
dos ficam impossibilitados de verificar a documentação, se
está correta ou se está com problemas.

O SR. ALDO DEMARCHI - Pela oportunidade,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Deputado Aldo.

O SR. ALDO DEMARCHI - Eu acho que deve ficar claro
neste momento (e tenho certeza de que há mais pessoas
interessadas nisto) que esta CPI, esta Comissão
Parlamentar de Inquérito, não está solicitando nenhum
documento de quebra de sigilo bancário. Eu acredito até
que haja uma má informação por parte de quem está orien-
tando os associados que pode complicar a situação dos
associados. Não compete a esta CPI quebrar sigilo bancário
ou pedir alguma documentação que quebre. Não é isso aí.
É uma documentação contábil que deve ser pública, não
tem o que esconder. É apenas para que esta CPI possa
fazer uma análise da movimentação, de quem constitui a
empresa, se isso está dentro das exigências legais do
nosso país. É só isso aí.

O que estou vendo é existem alguns associados que
estão indo na onda de que isso não compete à CPI, analisar
documentos de sigilo. Nós não estamos pedindo nenhum,
não estamos querendo quebrar sigilo bancário de nin-
guém. Nós estamos aqui simplesmente pedindo uma docu-
mentação que deve ser entregue e colocada à disposição,
porque estamos evidentemente amparados, esta plêiade
de deputados que fazem parte desta comissão, estamos
sendo assessorados pela Procuradoria da Casa, por pes-
soas que conhecem realmente a legislação.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a

palavra, Deputado.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Independente, inclusi-

ve, de nós requerermos a quebra de sigilo bancário, telefô-
nico... Quer dizer, isso é um preceito que nós estaríamos...
Inclusive, havendo necessidade, a CPI poderia requerer
isso até judicialmente.

O SR. JOSÉ REZENDE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Considerando a solicitação do

Sr. Lázaro em relação a vir outra pessoa no lugar dele, o Sr.
Lázaro não é o majoritário da empresa, Sr. Presidente. O
majoritário é a Dunbells (?) Trading S. A. Quem é que
representa essa empresa no Brasil?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu tenho represen-
tante, posso mandar os documentos para vocês aí.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não, quem é o representante
oficial dessa empresa no Brasil? É o senhor que é o repre-
sentante dela?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Não. Não sou eu, não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A tra-

ding pertence a quem, Sr. Lázaro? Quem é o proprietário
da trading?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - É uma outra empresa.
Como disse a você, eu gostaria de mandar uma outra pes-
soa aqui, que é do departamento jurídico.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
não sabe quem é o proprietário da Dunbells (?) Trading
S.A.? Não sabe? Não conhece? É sócio seu e o senhor não
conhece?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Não, conheço, mas
isso aí eu mando depois. Não precisa estar passando nome
aqui, porque eu não sei o nome de quem é.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor não sabe o nome do
seu sócio?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Não, com a idade que
tenho eu estou aposentado. Eu tenho uma equipe que traba-
lha. Eu mando uma outra pessoa para resolver o problema.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor só pode mandar uma
pessoa que represente a empresa. Um deles é o senhor; o
outro é o representante da Dunbells (?). Quem é o repre-
sentante da Dunbells (?)?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu tenho um repre-
sentante da Dunbells (?) aqui, mas eu não sei.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor não sabe quem é?
O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu vejo lá quem é e

mando.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Lázaro, o senhor está

dizendo a esta comissão que não sabe quem é o seu sócio?
O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Não. Não sei, porque

os investidores hoje, quando investem, não há interesse
nenhum em estar divulgando o nome. Eles fazendo as coi-
sas certas, de acordo com a lei...

O SR. JOSÉ REZENDE - Como é que o senhor se presta
a ser sócio de uma empresa que não pode dizer quem ela é?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu passo depois.
Vocês não vão pedir para mim umas coisas aí? Nós vamos
começar a trabalhar em cima disso.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, eu solicito
que seja notificado o esclarecimento, porque toda empresa
de capital internacional, para vir se instalar no Brasil, tem que
ter um representante que responde civil e criminalmente pela
empresa no País. Então eu solicito mais um item na notifica-
ção: quem é o representante da Dunbells (?) no Brasil.

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu tenho, eu mando
para os senhores. Só que tenho que verificar lá e mandar
tudo o que os senhores precisarem.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mais
alguma questão? (Pausa) Bom, nós vamos então adotar as
providências. Infelizmente não pudemos avançar, aqui;
portanto nós vamos notificar inclusive a Dunbells (?), se os
deputados estiverem de acordo... Como é o nome correto,
Sr. Lázaro?

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Depois eu mando...
Tem o contrato social lá.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, eu estou
com uma cópia do contrato social que tem a íntegra da...

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois
não. (Pausa) Então, se os Srs. Deputados estiverem de
acordo, para que nós não estejamos estendendo mais, nós
faremos a...

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - Eu estou com um
representante meu aí que pode falar sobre a Dunbells (?).

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós
vamos aguardar então o envio dos documentos, Sr. Lázaro.
O senhor está...

O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - De documento o que
for possível eu mando; o que a lei permitir eu mando. E o
Sérgio está lá para responder sobre a Dunbells (?).

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Certo.
Nós vamos fazer o seguinte: vamos aguardar então. Por
gentileza, este é o documento, o senhor dá um protocolo
de que recebeu o documento, e fica já notificado, ao menos
a receber essa informação. E coloco aqui aos Deputados
que já automaticamente, se anuírem, caso não recebamos
com o tempo solicitado os documentos, nós também pos-
samos convocar o Sr. José Teófilo Ramos Júnior, que é o
representante e vice-presidente da Dunbells (?) Trading.

O senhor confirma isso? É esse nome?
O SR. LÁZARO OLIVEIRA LEITE - É, está aí no contrato.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, eu gostaria

de reiterar aqui - de certo modo até eu diria a indignação dos
demais colegas deputados, e que já fizeram a formulação
desse propósito -, gostaria de reiterar que V. Exa. consultas-
se a Procuradoria Geral da Casa no sentido de poder iniciar
uma ação judicial, no sentido de poder processar a Anfac
pelo fato de estar a associação agindo abertamente no senti-
do de obstruir os trabalhos desta Comissão Parlamentar de
Inquérito. Tem prejudicado o trabalho, tem tornado muito
difícil atuar no sentido de poder apurar aquilo que se preten-
de na CPI, uma vez que a associação tem instruído as empre-
sas que são associadas a não enviar os documentos que são
necessários, que são solicitados pela CPI.

Então acho que é necessário que nós tomemos provi-
dências inclusive quanto ao comportamento da associação,
da Anfac.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não.
E eu quero estender a sugestão de V. Exa. também àqueles
que obstruíram as investigações da CPI, que isso também
será objeto de processo criminal.

Mais alguma informação? Deputado Aldo?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem, o Deputado Salvador.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente,

ouvido o Sr. Lázaro, que agora encerra o depoimento dele,
nós continuaremos ainda os trabalhos desta CPI. Eu gosta-
ria de apresentar aqui o requerimento verbal para que
fizéssemos a prorrogação do prazo da CPI.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não.
Eu só vou fazer a dispensa do depoente.

Está dispensado então, Sr. Lázaro.
Com a palavra o Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, eu gostaria

de apresentar requerimento verbal no sentido de que fosse
submetida ao conjunto de deputados a prorrogação do
prazo de atividades desta CPI, desta Comissão Parlamentar
de Inquérito. Gostaria que pudéssemos submeter essa
prorrogação desde já, para que possamos planejar os nos-
sos trabalhos daqui por diante.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
requer por quanto tempo, Deputado Salvador?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu acho que seria con-
veniente que nós pudéssemos, se regimentalmente for
possível, que a prorrogássemos por no mínimo 120 dias,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está em
votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo per-
maneçam como se encontram (Pausa) Aprovado.

Mais alguma colocação? (Pausa) Nós vamos então pro-
videnciar o requerimento ao Presidente da Assembléia, e
portanto para ser deliberado.

Nada mais havendo a tratar, eu lembro aos Srs.
Deputados, agradecendo já a atenção, a presença, a partici-
pação na CPI, da nossa próxima reunião que está convoca-
da para a próxima quarta-feira, dia 13, às 14,30 horas, neste
mesmo plenário. Agradeço, e está encerrada a reunião.

* * *
13/03/02
Bráulio Ricardo Merino, sócio da empresa Four Factory
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Havendo

número regimental declaro aberta a presente 15a. reunião,
da CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
com a finalidade de apurar, com base na competência con-
corrente, contida no artigo 24, inciso 5º, da Constituição
Federal, e nos artigos 55, 105 do Código de Defesa do con-
sumidor, graves práticas abusivas contra o consumidor,
cometidas no fornecimento de serviços, nos moldes do
artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, tais como
falhas bancárias, em detrimento do cliente, contratos não
cumpridos, falta de segurança na utilização dos cartões de
crédito, clonagem e uso indevido e irregular do número do
cartão, alterações contratuais indevidas, cobranças indevi-
das de valores e taxas diversas, cobrança de juros abusi-
vos, negativação indevida de consumidores no serviço de
proteção ao crédito, serviços irregulares, envio de produtos
ou serviços bancários ou creditícios sem prévia solicitação
por bancos, instituições de créditos financeira, empresa de
factory, empresas varejistas, empresas administradoras de
cartões de crédito e empresas correlatas, práticas essas,
inclusive, já detectadas, discriminadas e quantificadas pela
Fundação PROCON de São Paulo, no cadastro de reclama-
ções fundamentadas, no período do ano 2000, bem como
registros existentes em associações de defesa do consumi-
dor e órgãos públicos como o Ministério Público, Divisão
de Crimes contra a Fazenda e o Poder Judiciário.

Solicito à Secretária a leitura da Ata da reunião ante-
rior.

Tem a palavra o Deputado José Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Solicito, para ganharmos

tempo, para o bom andamento dos trabalhos a dispensa da
leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em vota-
ção a solicitação do Deputado José Rezende. (Pausa)
Aprovada. Em discussão a Ata. Não havendo manifestação,
em votação. (Pausa) Aprovada.

Registro com muito prazer a presença dos deputados
José Rezende, Salvador Khuriyeh, Henrique Pacheco,
Edson Gomes.

Quero aqui comunicar aos senhores deputados, que
temos três empresas convocadas: M. Factory Fomento
Comercial Ltda., Four Factory e Vila Factory Fomento
Comercial Ltda., que estão presentes atendendo à convo-
cação.

Quero também comunicar aos Srs. Deputados, que
recebemos aqui às 14 horas e 10 minutos, o atestado médi-
co emitido pelo Dr. João Gilberto Caraza, em favor do Sr.
Aloisio Liuze, que estava convocado para hoje, da Agente
Factory.

Tem a palavra o Deputado José Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Uma pergunta: chegou apenas

e tão somente um atestado médico, ou houve uma solicita-
ção por escrito ou um advogado quem trouxe e fez a solici-
tação?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não,
recebemos aqui simplesmente os balanços dessa empresa,
Agente, e o atestado médico. Não houve nenhuma solicita-
ção de prorrogação, nada.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quero crer que esse não é o
encaminhamento correto em respeito a uma solicitação da
CPI, meramente vir e entregar um atestado médico.

Gostaria que ficasse constatado em Ata, a forma e o
procedimento alegado pelo Sr. Aloisio de não comparecer
a esta comissão.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Vamos,
com a anuência dos Srs. Deputados, - quero aqui também
agradecer e registrar a presença do nobre Deputado
Caruso - marcaremos uma nova data para a próxima reu-
nião a vinda do Sr. Aloisio da Agente e em não sendo aten-
dido, não sendo concordado por ele, faremos a solicitação
da condução coercitiva.

Tem a palavra o Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente,

antes de darmos início aos trabalhos desta reunião, gosta-
ria de fazer duas solicitações: uma delas na verdade, já na
reunião passada apresentei o requerimento para que solici-
tássemos ao Presidente, ao Plenário desta Casa, autoriza-
ção para prorrogação desta CPI, pelo prazo de 120 dias. E
outra delas, é que já havíamos solicitado ao final do ano
passado, por decorrência de uma denúncia que recebemos
anônima, por escrito, tanto eu como o Deputado José
Rezende, e no documento que recebíamos naquele instan-
te, nos dava conta de que também o procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, também recebia as mes-
mas denúncias, solicitamos, porque essa denúncia vinha
acompanhada de partes de um processo judicial, solicita-
mos aqui no plenário desta CPI que fosse requisitado ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a remessa de
cópias do processo relativo a essa CPI, para que pudésse-
mos tomar conhecimento.

Então, estamos recebendo, recebemos no dia de ontem
, na verdade, no dia de hoje, oficialmente a CPI, cópia da
parte principal do processo que tramita no Tribunal de
Justiça. Faltam os anexos que compõem esse processo,
que segundo uma prévia avaliação que tivemos a oportuni-
dade de fazer dos materiais que recebemos, se constituem
em 6 ou 7 peças, que nos parecem fundamentais para que
possamos ter conhecimento, eu diria, detalhado, profundo
daquilo que vem sendo tratado no processo.

Mas, ainda, Sr. Presidente, que não tenhamos recebido
esses anexos, que ainda não tenhamos tido tempo de nos
debruçar mais atentamente ao material que recebemos,
porque isso foi de ontem para hoje, o que pudemos consta-
tar assim por uma breve leitura, é de que esse processo; de
fato, constata em situações, eu diria assim muito adianta-
das de tramitação junto ao Poder Judiciário, mesmo ao
Ministério Público, inclusive com documentos que podem
vir a comprovar, não só envolvimento de factorys, que são
empresas que vêm sendo investigadas por essa CPI, mas a
participação de empresas de factoring na evasão de divi-
das, de receitas, dinheiro que vem sendo aplicado irregu-
larmente no exterior, como também crime de evasão de
divisas, crime, na verdade, lesão aos cofres públicos, por-
que uma vez que há evasão de divisas, os tributos perti-
nentes deixam de ser recolhidos. E, nos causa assim numa
breve leitura a suspeita de que outros problemas, outros
crimes graves, inclusive, contra o interesse da União
podem ter sido cometidos.

Então, como não recebemos ainda esses anexos e a
Secretaria desta CPI já fez a solicitação ao Tribunal de
Justiça, pedindo para que acelere a remessa dos anexos,
gostaria, por decorrência disso, formular dois pedidos: o
primeiro deles que seja reiterado ao Presidente desta Casa
que a prorrogação desta CPI, seja aprovada com a máxima
urgência possível para que tenhamos tempo de observar
com mais detalhe esse processo; e que façamos o convite
em caráter de urgência, urgentíssima, a duas pessoas que
constituem parte desse processo para que possamos ouvi-
las aqui. Uma delas é a Sra. Ruth dos Santos, conhecida
publicamente como Sra. Ruth Escobar, e o delegado que
trata desse processo. Peço perdão ao Presidente, não me
recordo com precisão o nome do delegado, mas o delega-
do que trata desse processo, porque tenho convicção de
que a presença deles aqui poderá trazer a esta CPI, trazer,
eu diria, a público, problemas gravíssimos que vêm ocor-
rendo hoje no nosso País, aplicação de dinheiro irregular
no exterior, com evasão de divisas, com sonegação de tri-
butos, enfim, com envolvimento de empresas, inclusive, do
setor financeiro e de factoring.

Então, gostaria que fosse aprovado esse requerimento
em regime de urgência de urgentíssima e se pudéssemos
já agendar uma data para que possamos convidar a Sra.
Ruth Escobar e o delegado que trata do processo para que
possamos ouvi-los.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Deputado Henrique Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Senhor Presidente, tam-
bém antes do início dos trabalhos normais, aproveitando a
oportunidade das deliberações, queria reiterar o pedido de
que pudéssemos fazer aquela acareação entre o dirigente
do UNIBANCO que aqui esteve e o Sr. Roberto Vieira
Machado que também prestou um depoimento e se sente
injustamente acusado por ter as suas distorcidas pelo diri-
gente do UNIBANCO.

As razões todos nós já sabemos, há concordância, pelo
menos em outros momentos essa concordância foi expres-
sa, então, queríamos só reiterar pela oportunidade.

Quero também dizer Sr. Presidente, da minha total
concordância com o Deputado Salvador Khuriyeh, acho
que esses dados que estão vindo à tona agora, indicam um
caminho que essa CPI também pode assumir aqui de
denúncia dessas fraudes que estão acontecendo no siste-
ma bancário. E, sinto e gostaria que o Governo Federal,
certamente deve ter muito interesse, o PSDB que é o parti-
do do governo, deve ter interesse na apuração desses
fatos, porque isso trata da legislação federal, trata da ques-
tão do Banco Central, e trata das instituições que estão
reguladas pelo governo central. Tenho certeza de que os
nossos deputados, os governistas, terão o maior empenho
também conosco na aprovação da continuidade dessa CPI,
pela sua importância e pelo seu significado.

É nessa direção que quero cumprimenta-lo e manifes-
tar o interesse do Partido dos Trabalhadores em que essa
CPI possa prorrogar os seus trabalhos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhores
Deputados, as informações que o Deputado Salvador
Khuriyeh traz, são extremamente importantes para os traba-
lhos desta CPI e nós então vamos fazer já a deliberação, que
seria, o convite já foi deliberado na reunião anterior, esta-
mos procurando fazer o contato com a Sra. Ruth Escobar,
para marcar uma vinda dela aqui como convidada.

Tem a palavra o Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, per-

doe-me pela interferência, mas talvez pela pertinência e
pelo momento, eu gostaria de propor de fato que tratásse-
mos isso em caráter de urgência, urgentíssima, e quem
sabe até tratássemos de poder ouvir a Sra. Ruth Escobar e
o delegado em sessão, inclusive, extraordinária dessa
comissão.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Perfeito.
Facilitaria isso. Coloco, então, à deliberação a solicitação
do Deputado Salvador Khuriyeh, que possamos até ouvir
em local e hora diferentes da nossas reuniões ordinárias.
Vamos incluir também nessa deliberação o convite ao dele-
gado também, o que presidiu o inquérito. Está em discus-
são. Ninguém querendo fazer uso da palavra, em votação.
(Pausa) Aprovado.

Com relação ao pedido do Deputado Henrique
Pacheco, também estaremos programando, vai depender
de agilizarmos a prorrogação dos trabalhos desta CPI. Se
não ocorrer rapidamente essa definição da prorrogação,
esperamos não ter problemas, faremos o mais urgente
possível esse pedido de acareação, que já foi, inclusive,
deliberado nos nossos trabalhos.

Convido, está presente o Sr. Bráulio Merino, para
tomar assento à mesa. (Pausa) Sr. Bráulio o senhor é repre-
sentante da Four Factory. Por gentileza faça a leitura do
juramento.

O SR. BRÁULIO MERINO - Juro como dever de cons-
ciência dizer toda verdade, nada omitindo do que seja do
meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados
com as investigações a cargo desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Por gen-
tileza o senhor poderia fazer a qualificação, nome, endere-
ço, a função sua na empresa.

O SR. BRAÚLIO MERINO - Sou um dos titulares da
Four Factory, resido em Guarulhos, há 43 anos, pratica-
mente desde quando nasci, moro na Rua do Rosário, 49 -
apto. 42, meu nome completo é Braulio Ricardo Merino,
detenho 25% do capital hoje registrado da empresa. Nossa
empresa está localizada no centro de Guarulhos, na Av.
Paulo Faccini, já há 5 anos, no 1º andar, sala 3 e 4.

O SR. PRESIDENTE - Está aberta para a inscrição aos
deputados membros da CPI.

Tem a palavra o Deputado Henrique Pacheco.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Gostaria que o Deputado

Rezende me permitisse que o depoente pudesse, antes
mesmo das perguntas, só dar um relato da atividade, a
quem por exemplo a empresa presta serviços, quem são
seus clientes em potencial, quem são os maiores clientes,
enfim, que atividade, financiam lojas de departamento, tem
alguma relação?

O SR. BRÁULIO MERINO - Nossos principais clientes
hoje, são empresas, geralmente de pequeno e médio porte,
são empresas de prestação de serviços ou empresas de
manufatura de produtos e coisas assim. Não trabalhamos
com lojas de departamentos, geralmente são grandes
redes que operam hoje com bancos e nós trabalhamos
mais direcionados a essas empresas de pequeno e médio
porte, porque justamente essas empresas, elas não têm
acesso aos produtos do banco ou até mesmo as operações
que os bancos oferecem.

Hoje, a Four Factoring, tem entre seus 10 maiores
clientes, esses, eles detém daquilo que temos como capital
trabalhando, em torno de 40%. Hoje estamos operando
cerca de um milhão de reais por mês. Essas são as nossas
maiores empresas, trabalhamos apenas com empresas
jurídicas, conforme especifica o estatuto da própria ANFAC,
não podemos trabalhar com pessoas físicas, não trabalha-
mos com contrato de mútuo, que é desconto de cheques e
coisas assim, porque isso não é competência das facto-
rings, procuramos trabalhar o mais estritamente possível
daquilo que se espera ou que se estabelece para as facto-
rings agirem hoje em dia, ou trabalharem.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Deputado José Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Bráulio Ricardo, o
senhor participa do capital social de alguma outra empresa
que não a Four?

O SR. BRAULIO MERINO - Não, senhor. O que aconte-
ce é o seguinte, eu era empregado da indústria, trabalhei
20 anos como projetista, assim como o senhor depois pode
constatar nos documentos que já foram enviados pela
empresa e depois de 20 anos me vi fora do mercado de tra-
balho, na idade dos 37 anos. Aconteceu que, com essa
idade fora do mercado, uma área completamente diferente
da minha, eu era um projetista industrial, acabou de surgir
a oportunidade de juntamos 4 amigos de formações dife-
rentes, e começar a idealizar, compor essa empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor não participa do capi-
tal social de nenhuma outra empresa de factoring ou de
alguma empresa de qualquer outra atividade?

O SR. BRÁULIO MERINO - Não, não, única e exclusiva-
mente da Four Factoring.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor pode declinar, atual-
mente, qual é a retirada pró labore que o senhor tem na
Four Factoring?

O SR. BRAULIO MERINO - É 3 mil e 500 reais.
O SR. JOSÉ REZENDE - A Four Factoring o ano passa-

do fez alguma distribuição de lucros?
O SR. BRAULIO MERINO - Sim, fez.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor se lembra quanto?
O SR. BRAULIO REZENDE - Olha, não tenho o número

exata, mas acho que o contador ele protocolou alguns docu-
mentos que mostram a retirada dos sócios. Mas, foi em torno
de 30 mil reais por sócio. Justifico para o senhor não saber o
valor exato, porque parte nós reintegramos no próprio capital
da empresa e parte utilizamos para usufruto pessoal.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Four Factoring, toma recur-
sos no mercado financeiro?

O SR. BRÁULIO MERINO - Sim, toma.
O SR. JOSÉ REZENDE - Constantemente?
O SR. BRAULIO MERINO - Não, porque aos fatores que

praticamos hoje em dia, não é rentável, ou não seria viável
para uma empresa de factoring entrar e tomar recursos do
sistema financeiro constantemente. Não seria razoável,
porque hoje pagamento para ter uma conta garantida em
banco e a utilização dela, cerca de 2,8 a 3,2% ao mês. Se
operamos hoje com fatores que giram em torno de 4.2 a
4.8, não seria viável para a nossa empresa entrar e fazer
operações caucionadas em banco.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor se lembra em 91, se
ela tomou dinheiro no mercado financeiro?

O SR. BRAULIO MERINO - Sim, nós tomamos.
O SR. JOSÉ REZENDE - Em 2001, em 2000, em 99?
O SR. BRALIO MERINO - Sim, em 99, não tínhamos

contratos de..., porque a nossa empresa nasceu em 97, em
99 já tínhamos sim contratos com bancos já de contas
garantidas.

O SR. JOSÉ REZENDE - Então em 99, vocês tomavam
dinheiro no mercado financeiro. Em 99, 2000 e 2001. Agora,
este ano aqui 2002, neste período inicial foi tomada algum
recurso no mercado financeiro?

O SR. BRAULIO MERINO - No momento estamos
tomando. No final e começo do ano, quando os próprios
negócios caem um pouco, os títulos a serem negociados
diminuem, então, geralmente não vamos necessidade de
entrar nessas contas garantidas em banco. Mas, gostaria
de justificar para o senhor, o porque de termos que usar
muitas vezes esses recursos. As empresas de pequeno e
médio porte elas não têm acesso a rede bancária ou aos
produtos que o banco oferece. A partir daí, nossa empresa
de factoring, como oferece garantias para o banco, temos
acesso a essas contas garantidas, caucionamos com as
nossas duplicatas. Então, muitas vezes, as empresas
pedem operações para fazer folha de pagamento, pagar tri-
butos, e muitas vezes estamos com a nossa carteira toma-
da. Então, eventualmente, como factoring é uma prestado-
ra de serviços e um parceira da pequena e média empresa,
nós, as vezes entramos, mas é coisa, deputado, de ficar 3,
4, 5 dias tomando esses recursos do banco, para que tam-
bém não comprometa os custos operacionais da empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor sabe nos dizer, quan-
tos clientes de vocês, quantas empresas desse tipo, de 99 a
2002, até este momento, faliram, pediram concordata, saí-
ram do mercado?

O SR. BRAULIO MERINO - Não, empresas que traba-
lharam conosco, geralmente elas se levantaram em função
de ter acesso às operações de factory.

O SR. JOSÉ REZENDE - Estou perguntando aos senhor
aquelas que não se levantaram, pelo contrário, que entra-
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ram em processo falimentar. Nenhum cliente da Four
Factory?

O SR. BRAULIO MERINO - Trabalhando com a nossa
empresa, nenhuma faliu.

O SR. JOSÉ REZENDE - Os sócios costumam empres-
tar dinheiro para empresa para ela compor o capital social,
o capital de giro dela?

O SR. BRAULIO MERINO - Deputado Rezende, não é
bem assim que funciona. Quando montamos a sociedade,
investimos um capital, não foi todo capital de reserva dos
sócios, porque eram indenizações de empresas, eu fui man-
dado embora, meus outros sócios, um é aposentado, o
outro também saiu de uma empresa, investimos parte do
capital para poder experimentar se o mercado funcionaria,
para ver se uma empresa de factory poderia trabalhar sem
colocar em risco as reservas que tínhamos da empresa a
qual éramos empregados. A partir daí, à medida em que o
capital a ser girado necessitou que nós investíssemos dentro
da empresa e convencionou-se entre os sócios que a empre-
sa merecia esse crédito, aí nós usamos outra parte dos nos-
sos recursos, das nossas indenizações de empresa, para
poder investir dinheiro em capital registrado, conforme o
senhor pode ver depois, nas alterações contratuais, os capi-
tais foram aumentados e foram feitas as devidas alterações.

O SR. JOSÉ REZENDE - Os sócios não emprestam
dinheiro para empresa, nunca emprestaram?

O SR. BRAULIO MERINO - É difícil emprestar, na verda-
de, temos que registrar o capital para ele poder entrar no
mercado financeiro. Emprestar não seria talvez a palavra,
temos que registrar um capital que tem origem para poder
promover as alterações contratuais.

O SR. JOSÉ REZENDE - No início da empresa, existe
um saldo no balanço de 98, de 101 mil 288 reais e 49 centa-
vos e consta como empréstimo dos sócios, conta corrente
de sócios. Isso, evidentemente é dinheiro não para compor
o capital social. Foram empréstimos realizados pelos
sócios para a empresa.

O SR. BRAULIO MERINO - Na verdade, Deputado, talvez
o enunciado aí do valor emprestado, a empresa gera recur-
sos positivos durante o ano. Se os sócios não o retiram ele
tem que ser qualificado como um dinheiro dentro da empre-
sa que não foi ainda integrado ao capital social da empresa e
talvez o enunciado aí o descreva como dinheiro de sócios
emprestado à empresa. Mas, na verdade, são os recursos
gerados dentro da empresa que quando feitas as alterações
contratuais, estes voltaram a integrar o capital registrado.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Braulio, não é essa a
titularização, recursos financeiros, recursos advindos de
lucros da empresa, é no patrimônio líquido da empresa, é
na composição do próprio capital social, fica destinado
para um aumento. Esses valores, eles constaram como
conta corrente de sócios, como se o sócio tivesse ou
emprestado, num determinado momento e passou o exer-
cício de um ano para o outro. Então, não é origem de lucro
da empresa. Pelo menos a forma como está demonstrada
em balanço. Então, pediria que o contador se prestasse a
esclarecer esse valor de 101 mil 288 reais e 49 centavos, a
origem correta deles. Se é empréstimo de sócio, se é
empréstimo de terceiros, a forma em que esta apresentada
na contabilidade é como se fosse um empréstimo de sócio.
Pediria o esclarecimento desse número.

O SR. BRAULIO MERINO - Senhor, teremos prazer em
explicar, o senhor pode protocolar qualquer pedido e enca-
minharemos ao contador para mostrar a justificativa.

O SR. JOSÉ REZENDE - O capital atual da empresa é?
O SR. BRAÚLIO MERINO - É de 700 mil reais.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor sabe nos dizer se

esses 700 mil foi total com quotas de capital integralizadas
pelos sócios, ou parte integralizada pelo sócios, parte
advinda de lucros acumulados.

O SR. BRAULIO MERINO - Exatamente, essa Segunda
opção. Porque nós não tínhamos realmente no começo, em
97, há 5 anos, não tínhamos todo esse capital realmente.
Tínhamos indenização de 20 anos de empresa em média,
14 anos o outro sócio. Não tínhamos todo esse capital. Aí
com o decorrer do tempo, parte do capital foi aumentando
com as reservas dos nossos fundos de garantia, ou das
nossas indenizações das empresas e obviamente com o
próprio trabalho da empresa, pudemos chegar hoje,
entrando no 6º ano com esse capital registrado.

O SR. JOSÉ REZENDE - Existe uma lacuna entre a
documentação apresentada, principalmente no contrato
social onde tem essa evolução constando. Existe uma falha
entre os contratos, acredito que tenham faltado alguns con-
tratos sociais intermediários que não dá para chegar à con-
clusão desses 700 mil, a origem dele.

Então, pediria que nos enviasse desde o início, quando
a empresa foi constituída e todas as alterações sem falta
nenhum deles, porque no contrato social é especificado, se
é com subscrição e integralização das quotas ou se é oriun-
do de capital de giro próprio ou de patrimônio líquido e
lucro acumulado.

O SR. BRAULIO MERINO - Enviamos e protocolamos 4
alterações, contrato mãe e mais 4 alterações contratuais.
Nessas especifica se foi a integralização de recursos gera-
dos pela empresa ou injeção de capital de sócios. Se o
senhor puder dar uma olhada depois, ou se quiser protoco-
lar também esse pedido.

O SR. JOSÉ REZENDE - A documentação que analisa-
mos a semana passada ainda, a não ser que veio depois
disso, existe realmente uma lacuna.

O SR. BRAULIO MERINO - Não existem os 4 contratos?
O SR. JOSÉ REZENDE - Existe uma lacuna e vamos lhe

mandar especificando qual é o contrato que está faltando e
qual é a explicação que falta até compor os 700 mil.

O SR. BRAULIO MERINO - Sem dúvida.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, me dou

temporariamente por satisfeito com relação às perguntas e
as respostas do Sr. Bráulio Ricardo.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Deputado Henrique Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACEHCO - Só uma pergunta. Se o
depoente pode nos esclarecer se a atividade da sua empre-
sa, quando vocês acabam entrando dentro da empresa
tomam dinheiro emprestado, prestam assessoria, ajudam,
assumem o setor de cobrança, o setor de vendas, acabam
dando uma assesoria que vai além do simples empréstimo
do recurso?

O SR. BRAULIO MERINO - A única assessoria,
Deputado Henrique, que nós prestamos a empresa, quando
uma empresa está para fazer alguns tipos de negócios,
podemos aconselha-la em função de tirarmos informações
bancárias, para quem ela está vendendo, para quem ela vai
prestar serviço, através de uma consulta aos órgãos com-
petentes que analisam a saúde financeira de empresa,
podemos recomendar algum aspecto de que eles devam
vender ou não. Não entramos no mérito, se depois vamos
adquirir esses documentos de crédito. Mas, muitas vezes,
como eu disse par ao senhor ou para a Mesa, são peque-
nas e médias empresas que buscam na Factory a parceria.
Parte dessa parceria, muitas vezes, envolve o aconselha-
mento se ele deva ou não vender para certa empresa, se
essa empresa tem saúde financeira para cumprir com os
compromissos assumidos. O senhor sabe muito bem hoje
que, vender hoje é complicadíssimo, e vender e entregar e
não receber, complica ainda mais a saúde financeira de
uma empresa. então, muitas vezes, algumas empresas, os
próprios donos, os próprios financeiros, perguntam se
temos informações, ou se, o que achamos para eles vende-
rem para uma ou outra empresa. As vezes damos alguns
conselhos sim, baseados naquilo que temos de visão de
mercado. Mas, entrar dentro de uma empresa isso é
impossível.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Só para completar aqui, a
Four Factory, qual é a taxa de desagio que vocês aplicam?

O SR. BRAULIO MERINO - O fator hoje aplicado seria
de 4.2, a 4.8 ao mês.

O SR. HENRIQUE PACHECO - E, vocês quando preci-
sam captar a rede bancária, captam a quanto?

O SR. BRAULIO MERINO - Hoje temos contratos giran-
do em torno de 2,8% ao mês. Varia de um banco para outro.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mais
alguma pergunta? (Pausa) Agradeço a sua presença. O
Deputado Rezende solicitou alguns documentos.

O SR. JOSÉ REZENDE - O Xavier vai passar para a
Denise a relação e se for possível até fazer a notificação
agora, o Sr. Braulio poderia até assina-la.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Solicito,
então, que o senhor aguarde. O senhor pode aguardar,
para que o senhor já leve o ofício.

Muito obrigado.
x x x
13/03/02
Almir aparecido Biteli, sócio da empresa Vila Factory

Fomento Comercial Ltda.
Convido o Sr. Almir Biteli, da Vila Factory Fomento. Por

gentileza, Sr. Almir, peço fazer o juramento e em seguida a
qualificação.

O SR. ALMIR BITELI - Juro como dever de consciência,
dizer toda verdade, nada omitindo do que seja do meu
conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com a
investigação a cargo desta comissão.

Meu nome é Almir aparecido Biteli, 40 anos, casado,
residente em são Paulo, na rua Coronel Agostinho da
Fonseca, nº 99, brasileiro, estou no mercado de factory já
há 9 anos, sou um dos sócios da Vila Factory, e à disposi-
ção para o que se faça necessário.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O tem 10
minutos, se assim o desejar, para fazer a exposição da
empresa. Em seguida vamos passar para as perguntas.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - A Vila Factory, é
uma empresa que atua no ramos de compra de crédito,
voltado para pequenas e microempresas, também comér-
cio, lojas, estamos no ramo, como já disse, há 7 anos com
a Vila, sempre no intuito de facilitar a vida dos pequenos e
micros, no sentido financeiro, procurando dentro da atual
situação hoje facilitar para o comerciante, para o pequeno
empresário, comercializar as suas duplicatas, nas quais não
tenha facilidade com os bancos hoje.

O SR. PRESIDENTE - Está aberta a inscrição. Tem a
palavra o Deputado Henrique Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Vou aguardar que o
Deputado Rezende faça as perguntas, mas queria pergun-
tar ao depoente o seguinte: o senhor diz que presta servi-
ços a pequenos e microcomerciantes, empresários. Entre
essas diferentes atribuições da sua empresa, hoje é uma
regra no mercado a utilização de cheques pré-datados,
uma coisa que se tornou uma rotina, descaracterizando até
a idéia do cheque como pagamento a vista. Mas, enfim,
essa é uma regra que o mercado institucionalizou.
Pergunto, a sua empresa, nesse trato com essas pequenas
e microempresas que são clientes, ela faz o desconto des-
ses cheques que elas recebem de clientes deles?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Sim.
O SR. HENRIQUE PACHDO - Qual é a taxa de desagio

que é cobrado nesses cheques?
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - A nossa fatorização

hoje na Vila gira em torno de 4 a 4,5%. Tudo depende do
valor que você está negociando, a quantidade de cheque, o
risco, tudo isso leva em conta, gira em torno de 4, 4,5%.

O SR. HENRIQUE PACHDO - O senhor poderia nos des-
crever, os critérios que o senhor utiliza na hora que vai des-
contar o cheque, para chamar de risco ou não risco, de
menor ou maior grau?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Para cada cliente
que costumamos atender, procuramos olhar para o ramo
de atividade do cliente. O cliente que trabalha com a área
de confecções, um loja, por exemplo, normalmente o seu
produto é bem diversificado. Existem vários cheques para
compor um certo valor. Já uma outra empresa, metalúrgi-
ca, uma empresa que trabalha com um volume de merca-
doria mais cara, você já tem que olhar de forma diferente,
principalmente quando vem com cheques de valores eleva-
dos. Então, as vezes, o tratamento que você dá para uma
empresa de confecção, não é a mesma que se dá para uma
metalúrgica. O que se pode tentar, é dentro de uma con-
centração de risco desta empresa, analisar ver se a empre-
sa que você está comprando o crédito não possui nenhuma
restrição em seu nome, como cheque devolvido, título pro-
testado, ou até mesmo uma concentração, dentro daquele
limite que o cliente possui com a gente. Vou dar uma expli-
cação, talvez, para o senhor entender. Uma empresa que
possui um limite de 20 mil reais, não seria correto concen-
trar um risco de mais de 5, 6 mil em cima de um sacado só.
Quando mais diversificado tiver na carteira melhor a sua
probabilidade de recebimento e a sua liquidez.

O SR. HENRIQUE PACHEDO - Vamos imaginar que um
exercício de futurologia aqui, imagine que aparecesse um
cliente com 5 cheques de 2000 reais com vencimentos
sucessivos, como é que o senhor cobra o desagio? Tenho
10 mil para receber, vencimento em março, abril, maio,
junho e julho até completar. São 5 cheques eu lhe entrego
e teoricamente tenho 10 mil de crédito, quanto é que vou
receber de imediato, saio da sua empresa com quantas
sacolas de dinheiro, no valor de quanto?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Entendi. Primeiro o
que procuramos é não trabalhar com prazo logo. O nosso
intuito é no máximo 45, 60 dias. Porque senão fica difícil você
fazer a tua empresa girar, porque eu vivo de liquidez. Se eu
começar a alongar muito o meu caixa, vou ter que diminuir o
meu atendimento. Então, vou trabalhar em cima do prazo do
cheque, ou da duplicata, cheque de 30 dias, eu vou cobrar 30
dias, o cheque de 40 dias, vou trabalhar com 40 dias. É feita a
fatorização nesse prazo e vou descontar pela...

O SR. HENRIQUE PACHECO - 60 dias, qual seria o índi-
ce de fatorização?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Se eu trabalho em
torno de 4 ou 4,5%, se o senhor for o meu cliente e tiver
uma taxa privilegiada, dois meses eu vou cobrar 8%.

O SR. HENRIQUE PACHECO - E o senhor, eventualmen-
te, a loja tem esses cheques, mas a pessoa física lá do
dono e tal, se ele resolver descontar também um cheque, o
senhor também desconta?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não senhor, nós não
trabalhamos assim. O meu intuito de factory é a compra de
crédito oriundo de vendas do produto do meu lojista, do
meu cliente.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, o cheque precisa
estar vinculado a uma compra. Todos os cheques que o
senhor opera, estou querendo saber sobre isso, imagine
que o senhor tenha na sua gaveta, 200 cheques, todos
esses cheques da loja Plaza, qualquer coisa assim, todas
elas têm como origem, estão vinculados, o cheque nº tal,
sacado contra o Bradesco está vinculado à fatura tal da
venda de borracha para não sei quem. É assim?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Normalmente, no
verso dos cheques vem número de pedido, número de
nota fiscal, normalmente vem essa identificação.

O SR. HENRIQUE PACHECO - E isso o senhor tem cata-
logado na sua empresa?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Tenho todos registra-
dos e também tem-se a vantagem, através do contrato que
você tem em mãos, tem todas as especificações e identifica-
ções da diretoria da empresa, ou a sociedade da loja.

O SR. HENRIQUE PACHECO - E se o cheque é devolvi-
do há uma substituição por outro?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Normalmente.
O SR. HENRIQUE PACHECO - A garantia é a troca.
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Porque aí é o

seguinte, Dr. Henrique, eu como exerço o direito de
cobrança, eu posso muito bem enviar esse cheque a cartó-
rio, para tentar receber aquilo que tenho de direito e nor-
malmente o lojista ou empresário, para não queimar a ima-
gem com o cliente, ou com o comprador, normalmente ele
se antecipa e já acerta essa devolução.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, não existe a possi-
bilidade de, por exemplo, dele sacar a descoberto, por
exemplo sacar uma duplicata sem, eventualmente, ter efe-
tivado a venda. Não corre esse risco?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - O senhor quer dizer
um vício?

O SR. HENRIQUE PACHECO - É um vício de uma dupli-
cata fria para usar uma expressão mais...

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - É um risco que ele
corre, não eu. Porque quem emite o papel frio é ele.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor está descontan-
do um documento que não existe, lançou uma duplicata
sem lastro.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Com a falsificação de
uma nota fiscal e um canhoto? É isso que o senhor quer dizer?

O SR. HENRIQUE PACHEDO - Isso.
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Já aconteceu. Só

que aí cabe as sanções de lei, eu tentar em instâncias
cobra-lo ou até mover um processo criminal contra.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Está bom. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a

palavra o Deputado José Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Almir, o senhor partici-

pa de outras empresas da mesma atividade da Vila
Factory?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Sim, senhor.
O SR. JOSÉ REZENDE - Quais são?
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - A CDC Factory, a

própria Vila que estou representando, Cumbica Factory, e
Four Factory.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor participa de alguma
outra empresa de atividade distinta de factory?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não, senhor.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é o capita social da Vila

Factory?
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - É de 900 mil.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor se recorda se esse

capital social ele é oriundo de subscrição e integralização
de capital ou também de aumento de capital através de
lucros acumulados?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - As duas formas,
tanto como aporte de capital de sócios, como integraliza-
ção de lucros.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor acabou de citar que
o desagio médio da Vila Factory é em torno de 4,5% a
5,5%. É isso?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não, eu falei entre 4
e 4,5%.

O SR. JOSÉ REZENDE - 4 e 4,5%. A documentação que
o senhor nos passou demonstra que foram muito maiores
que isso nos anos anteriores.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - O que, as taxas?
O SR. JOSÉ REZENDE - As taxas de desagio, em 98 foi

em média em torno de 8%, em 99, 7%, em 2000 6% e agora
em 2001, ela caiu para próximo de 4,5%.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Doutor, cheguei a
trabalhar a 45% ao mês.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria que o senhor expli-
casse o porque desse declínio em apenas 3 anos?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Tudo vai do merca-
do. Não, é certo que dessas datas as taxas vieram recaindo,
tanto que há dois anos, a um ano, a nossa taxa de CDI gira-
va em torno de 48, 50%. Hoje estamos trabalhando a 17,5%.
Uma redução de mais de 100%. Tudo vai de acordo com o
mercado. Se o mercado subir, garanto para o senhor que eu
vou subir minhas taxas também. Seria incoerente da minha
parte trabalhar com uma taxa dando prejuízo. O que posso
dizer para o senhor é de acordo que a economia vem regre-
dindo as taxas e o mercado vem se mostrando mais tran-
qüilo, é uma forma de você atuar no mercado é reduzindo
suas taxas também. E dessa forma, não é diferente também
o balanço. Acho que todo mercado financeiro é assim.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Vila Factory segue o merca-
do financeiro como um todo.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Exato.
O SR. JOSÉ REZENDE - A ANFAC normatiza isso, fixa

as taxas a serem aplicadas?
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não é bem uma

norma, recebemos quinzenalmente ou mensalmente um
informativo de como o mercado está se portando, o que
ela aconselha a trabalhara. E dentro disso cada empresa se
enquadra naquilo que achar que é mais correto ou mais
competitivo.

O SR. JOSÉ REZENDE - A Vila Factory, ela toma dinhei-
ro no mercado financeiro?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - As vezes sim, atra-
vés de conta garantida que é uma forma que temos de ir
buscar recurso no mercado e atender as vezes operações
de interesse. Mas, por um prazo muito curto, porque não é
vantagem hoje entrar no mercado financeiro e tomar recur-
so por um prazo muito longo, porque não é rentável. Então
da forma que você entra é para no máximo, pelo menos se
pretende tomar no máximo em uma semana, 5 dias e vol-
tar novamente cobrindo essas contas com o líquido das
suas cobranças.

O SR. JOSÉ REZENDE - O objetivo sempre é trabalhar
com capital próprio. Acaba tomando no mercado só quando
isso inviabiliza e há necessidade de um aporte de capital.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - As vezes existem
interesses com os clientes, as vezes clientes antigos, clientes
que exigem pouco risco e você para não deixar esse cliente
as vezes numa situação ruim ou delicada, você acaba
entrando numa conta garantida para poder satisfaze-lo.

O SR. JOSÉ REZENDE - Os sócios, as vezes, socorrem
a empresa também, quando precisam de um aporte de
capital?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Já houve casos, mas
hoje não é usada mais essa prática.

O SR. JOSÉ REZENDE - No ano de 2000 houve emprés-
timo no valor de 220 mil, 932 reais e 30 centavos de aporte
de capital na empresa, não para aumento de capital, mas, a
título de empréstimo dos sócios.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Perfeito.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é a retirada que o senhor

tem nas empresas, retirada pró-labore?
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Em torno de 4 mil

e 500.
O SR. JOSÉ REZENDE - 4 mil e 500 reais na Vila e nas

outras também?
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - É mais ou menos,

talvez na Cumbica não, porque a Cumbica é menor e na
Four, por exemplo não temos retirada.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem algum outro tipo
de receita além das retiradas pró-labore e dos lucros distri-
buídos pelas empresas?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Eu, particularmente,
tenho aluguéis.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor deve ter como justifi-
car esse empréstimo de 200 mil reais para a empresa?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não posso dizer
para o senhor se esse aporte ou esse empréstimo que apa-
rece nesse informativo do senhor é da minha pessoa, por-
que tenho mais sócios.

O SR. JOSÉ REZENDE - A documentação que veio
para mim não dá para identificar exatamente de quais
sócios foram.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - A semana passada,
com a presença do meu sócio foram requisitadas as decla-
rações de imposto de renda e acabei de protocolar com o
deputado Claury, antes de entrar aqui, entregando todas as
declarações de imposto de renda de pessoas físicas dos
sócios da empresa, já está entregue nas mãos dele. Acho
que fica mais fácil par ao senhor poder analisar.

O SR. JOSÉ REZENDE - Isso nos irá auxiliar bastante e
eu lhe agradeço por isso.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Henrique
Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Eu ia pedir licença ao
Deputado Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Esteja à vontade.
O SR. HENRIQUE PACHECO - É só uma pergunta, pela

oportunidade, o senhor disse que os sócios na Four
Factory, não têm retirada é isso eu entendi bem?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Eu falei no meu
caso, eu não tenho retirada na Four Factory.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Percebi que o senhor
tem participação acionária em várias empresas de fac-
tory, há vasos comunicantes entre essas empresas, de
uma para outra?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Tirando a Four,
Cumbica, a CDC e vila, é a mesma composição de sócios,
são os 4 mesmos sócios que fazem parte de 100% do capital.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Está bom.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Almir, na demonstra-

ção do patrimônio líquido da empresa, nos exercícios de 98
a 2001, há uma diferença de 5781 mil, 826 reais e 88 centa-
vos, que eu pediria que o contador da empresa nos justifi-
casse essa diferença, por que é possível que essa diferença
seja oriunda de distribuição de lucros. Deveria ter a mais
no patrimônio líquido da empresa esse valor de 581 mil
reais. Está menor nesse valor e é possível que tenha sido
distribuído lucro nesse montante. Pediria só uma esclareci-
mento dele e quais os exercícios em que foi feita a distri-
buição e quanto para cada um dos sócios.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Peço desculpas ao
nobre deputado, não tenho condições de responder isso,
porque não tenho os números nas mãos, mas se for
necessário eu...

O SR. JOSÉ REZENDE - Estou pedindo exatamente
para que o senhor encaminhe essa solicitação, vamos noti-
ficar, para que o contador dê a explicação. Acho que ele é a
pessoa mais indicada para isso.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Acredito que o
senhor em posse das declarações de Imposto de Renda
pessoa física, acho que fica resolvido esse assunto. Acho
que é só dar uma olhada.

O SR. JOSÉ REZENDE - Fica, se realmente foi distribuí-
do, se não foi...

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Com certeza foi.
O SR. JOSÉ REZENDE - Se bate o número com as

declarações, sim.
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Com certeza foi.
O SR. JOSÉ REZENDE - Temos aqui a fatorização,

deságio, a receita declarada na documentação entregue
que constam da contabilidade da empresa. O senhor atua
operacionalmente na administração da empresa e sabe de
que forma é feito esse trabalho de faturamento da empre-
sa, o que é declarado ou não. Existe algum movimento da
empresa que não é declarado, que não entra na contabili-
dade da empresa como faturamento. Existe alguma coisa
por fora nesse sentido?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não, senhor.
O SR. JOSÉ REZENDE - Nesses últimos 3 anos, em a

incidência do CPMF, a CPMF declarada em sua contabilida-
de, como despesa financeira, se formos fazer uma projeção
dela do movimento declarado, daria , pelo menos, o dobro
entre a movimentação bancária e o declarado na contabili-
dade. Para isso vamos precisar de uma justificativa. A con-
jugação da CPMF com os valores declarados de faturamen-
to da empresa, que, pelos cálculos que fizemos da CPMF,
que foram pagas, e foram contabilizadas como despesas
financeiras, daria praticamente o dobro da movimentação
financeira na empresa.

Pediria também que fosse notificado para que o conta-
dor justificasse a comparação da CPMF, com relação a fatu-
ramento declarado.

Senhor Presidente, dou-me por satisfeito.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor

Almir, o senhor comentou com relação aos documentos
não pagos, cheques ou duplicatas, dos inadimplentes, que
usualmente vocês manda para o cartório, mas os seus
clientes as vezes... Isso é normal, acontece isso em que
percentual? A maioria dos documentos são substituídos?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não. Até porque não
tenho tantos problemas assim. Por isso é que na hora em
que procuramos comprar o crédito, fazendo uma boa compra
de crédito se tem uma boa liquidez. Então, o que posso dizer
ao senhor é que hoje a minha inadimplência gira em torno de
0,5, 0,3. É muito pouco em relação ao nosso trabalho.

O SR. JOSÉ REZENDE - Esse é o índice de inadimplência.
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Exatamente. E dentro

desse índice de inadimplência, antes de eu seguir o tramite
normal de cobrança do sacado, o cliente se prontifica a
recomprar esse título, que é uma prática normal no mercado.

O SR. JOSÉ REZENDE - Antes do senhor encaminhar
para o cartório o senhor comunica ao cliente?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não, não, a prática....
O SR. JOSÉ REZENDE - Como é que o cliente fica

sabendo que o senhor vai mandar par ao cartório um título
de um cliente dele?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Existe um acompa-
nhamento mútuo da carteira, tanto eu como cobrador,
como o meu cliente.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mas, então o senhor comunica,
porque o título é seu. O senhor comunica antes de mandar
para o cartório?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Comunico, claro.
Mas, há interesse do meu cliente saber se o bom pagador
está fazendo o pagamento, porque senão ele não fornece a
mercadoria.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sim, mas como ele tem acesso
a essa informação? O senhor comunica?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Ele recebe uma pla-
nilha da situação atual dele na empresa, de como está a
liquidez.

O SR. JOSÉ REZENDE - Desses títulos que são de sua
propriedade.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Exato.
O SR. JOSÉ REZENDE - Para dar a oportunidade dele

substituir.
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Exato, porque o cré-

dito dele, depende da liquidez. Se existe a liquidez ele pode
operar. Se não tem a liquidez....

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual a garantia que o senhor
exige do seu cliente, no contrato mãe? O senhor faz um
contrato?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Faço, claro. A garan-
tia é apensa o contrato mãe.

O SR. JOSÉ REZENDE - Só o contrato. Nenhuma
outra...nota promissória, assinada, nada?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - O Vila Factory, não
pega nenhuma outra garantia a não ser o contrato mãe.

O SR. JOSÉ REZENDE - Tenho conhecimento no mer-
cado, o mercado de Factory é um mercado que está, que
faz parte da ANFAC?
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O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Somos filiados a
ANFAC.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mas existe muitas empresa
que atuam no mercado de factory que não são filiadas e
portanto não recebem essas informações da ANFAC.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Tem várias.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem conhecimento

de que no mercado da factory, existem aqueles que atuam
de uma forma ilegal e chegam até ao ponto de prejudicar o
nome das factorys, aquelas que atuam corretamente no
mercado?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Tem e muitas e
aqui, sem nenhuma demagogia, gostaria até de parabeni-
za-los pelo serviços que vocês estão desenvolvendo, por-
que acho que é nessa hora, em que temos a condição de
separar o joio do trigo. Porque, nós Vila, CDC, Four Factory
e Cumbica Factory, trabalhamos 100% dentro das normas e
acho muito interessante isso que vocês vêm fazendo, por-
que acho que é hora de terminar com essa fachada como o
senhor está colocando. Tem muitas empresas no mercado
que se rotulam como factory e não o são.

O SR. JOSÉ REZENDE - São agiotas?
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não posso dizer assim.
O SR. JOSÉ REZENDE - Trabalham com agiotagem.
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Também não posso

dizer isso, porque eu não sei a prática real deles.
O SR. JOSÉ REZENDE - Agora, porque o senhor na sua

opinião, claro fique à vontade para o senhor dar a opinião,
por que a ANFAC, então, diante disso, uma vez que a CPI
está fazendo um trabalho que visa sanear o mercado, para
que o mercado tenha uma atuação realmente como a lei
determina, de fomento mercantil, por que a ANFAC se posi-
cionou ou se posiciona contra, não colaborando com a CPI?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Ficaria ruim eu, da
minha parte, julga a associação, eu falo pela minha empre-
sa e aquilo que nós sócios achamos correto. Em nenhum
instante, em nenhum momento, fomos convocados a apre-
sentar os documentos e a comparecer a esta Casa, estamos
aqui e os documentos todos que foram pedidos foram
entregues e não deixaremos de faze-lo em nenhum
momento se assim foi pedido por vocês.

Agora, a atitude da ANFAC, eu respeito porque somos
filiados à ANFAC, mas não vamos julga-los porque não
cabe à minha pessoa.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mas o senhor recebeu uma
carta da ANFAC ou um comunicado para que não apresen-
tasse documentos a esta CPI.

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Recebemos um comu-
nicado da ANFAC sobre as atitudes que poderiam ser toma-
das. Não as tomamos e tomamos as que achávamos correto.

O SR. JOSÉ REZENDE - E nesse comunicado a ANFAC
orientava para não encaminhar documentos a CPI?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Não me recordo do
conteúdo desse comunicado. Só posso dizer que houve um
comunicado da ANFAC em que ela pedia ou orientava para
que aguardasse até uma segunda instrução a entrega dos
documentos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Senhores Deputados, mais alguma pergunta? (Pausa) Tem
a palavra o Deputado Henrique Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACHEDO - O senhor falou assim,
estou entendendo que o senhor está respondendo pela Vila
e o senhor disse: a Vila não exige nenhuma outra garantia.
Isso implica que as demais exijam, ou é porque o senhor,
neste momento, fala em nome tão somente da Vila?

O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Eu falo em nome
das empresas de que faço parte, aqui agora. Hoje estou
depondo em nome da Vila Factory, mas aproveitei e avisei,
e deixe bem claro que as empresas que eu faço parte na
sociedade, não fazem nenhum outra exigência a não ser o
contrato-mãe. Isso eu posso garantir para o senhor.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Ficou claro isso. Agora, o
senhor falou que uma maneira também de contribuir para
separar o joio do trigo, aqui nós recebemos até mesmo
denúncias anônimas, então se alguns operadores na área
de factory quisessem colaborar também, poderiam indicar
nomes, até de algumas empresas chamadas como mesmo
o senhor coloca de fachada, para que pudéssemos também
nos deparar com elas. Aqui por mais que tenhamos inte-
resse e preocupação nesse direção, as vezes nos escapam
algumas. As vezes até algumas coincidentemente se recu-
sam a vir aqui alegando doenças de última hora dos seus
diretores, mas, enfim, fica aqui a sugestão, se V. S. assim o
desejar também que nos patrocine alguns nomes.

O SR. ALIMIR APARECIDO BITELI - Nesse sentido acho
que um dos maiores interessados somos nós desse tipo de
segmento, porque quanto mais gente ruim tiver no merca-
do, mais se denigre o nome do ramo factory. Acho que isso
realmente deveria ser feito não só por mim, mas, inclusive
pelo próprio usuário. As empresas que hoje estão aí fora e
se sentem lesadas por essas empresas que se dizem fac-
tory, acho que também elas poderiam ser as primeiras a
denuncia-las.

O SR. PRESIDENTE - CALURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Deputado José Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quero cumprimentar o senhor
Almir, não só pelo posicionamento que ele deu aqui nesta
CPI, mas como também por ter atendido à convocação, ter
atendido as notificações de entrega de documentos e ter
feito isso muito embora a associação ANFAC tenha orienta-
do de forma diferente. O nosso objetivo aqui não é outro
senão esse de buscar as empresas que trabalham mal, que
prejudicam as empresas, que na realidade são travestidas
de uma empresa séria e muitas vezes são na realidade
agiotas que comprometem atividades da empresa, tomam
o patrimônio, muitas vezes até pessoal dos sócios e que o
nosso objetivo aqui na CPI, muito bem instituída e prepara-
da, normatizada pelo nosso Presidente, e todos nós aqui
membros da CPI, não temos outro intuito a não ser esse, o
de separar o joio do trigo, não só na atividade de factory,
como também na atividade de cartões de crédito, de finan-
ceiras, em crédito imobiliário e assim por diante.

Então, quero cumprimentá-lo pelo posicionamento
que, infelizmente, a ANFAC tem orientado de forma errada
e para nós a empresa que obstrui os nossos trabalhos, não
entrega a documentação, dá a primeira vista, a impressão
de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa a
esconder e temos visto que muitas empresas que aqui vêm
têm problemas, mas muitas também não.

Então quero agradecer por sua posição decidida e tam-
bém pelo depoimento que o senhor acaba de fazer.

Muito obrigado.
O SR. ALMIR APARECIDO BITELI - Obrigado,

Deputado, tenho certeza de que isso realmente tem sido
feito de forma bastante séria e coloco as empresas das
quais faço parte no sociedade à disposição desta Casa
sempre que se fizer necessário.

O SR. PRESIDENTE - Quero agradecer a colaboração e
quero solicitar quer o senhor aguarde um pouco para que
possamos já fazer o ofício, porque evitaria nova convoca-
ção e assim o senhor já leva para mandar os documentos
solicitados pelo nosso subrelator das factory.

x x x
13/03/02
Marco Pinto Rodrigues, sócio da empresa EME Factory

Fomento Comercial Ltda.
Tem a palavra o Sr. Marco Pinto Rodrigues da M.

Factory. Por gentileza, aproxime-se e faça a leitura do jura-
mento e em seguida a qualificação.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Juro como dever
de consciência dizer toda verdade, nada omitindo do que
seja de meu conhecimento sobre quaisquer fatos relaciona-
dos com a investigação a cargo desta comissão.

Nome: Marco Pinto Rodrigues, endereço: Rua
Colômbia, 211, nacionalidade: brasileira, Estado Civil: casa-
do, idade: 43 anos, resido em Araras - Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE - O senhor quer fazer uma exposi-
ção da empresa, da sua atividade e em seguida passare-
mos para as perguntas dos Srs. Deputados.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - A M. Factory, ela
foi constituída em 1991, há 11 anos, em princípio tinha um
sócio com 50% da parte dele, 50% da minha, na qual, após
três anos de existência da empresa, o meu sócio se desli-
gou e dei continuidade à empresa.

O SR. PRESIDENTE - Está aberta a inscrição para as
perguntas. (Pausa) Tem a palavra o Deputado Henrique
Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACHEDO - Como de praxe, tenho
sempre solicitado par o depoente que pudesse explicar um
pouco quais são os seus clientes, a quem se destina o
financiamento, a quem ele patrocina o fomento, se pudes-
se dar uma característica da sua clientela e, como não tive
acesso a esses documentos, se a sede é em Araras, se o
foco da sua atividade é lá ou aqui na capital.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não, eu atuo
somente na cidade de Araras, os clientes a base é Araras,
com uma empresa na cidade de Rio Claro, a base de meus
clientes, são 9 clientes apenas, são uma transportadora, 3
empresas de conexões de tubos, uma mecânica pesada,
duas fundições e um restaurante. Apenas 9 empresas.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Pela oportunidade, vou
seguindo, essas pessoas operam com cheques?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Somente duplicatas.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O restaurante e essas

outras?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - O restaurante ele

fornece marmitex para as empresas da cidade e emite
duplicatas com vencimento de 15 dias até 30 dias e eu faço
a cobrança dessas duplicatas.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor faz a cobrança,
o senhor tem uma empresa de cobrança?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não, eu faço o
desconto desses títulos.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Qual é a taxa que o
senhor pratica?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Tenho empresas
de 3.8 a 5%.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A de 5% nessa lista,
qual seria?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - É variável, o res-
taurante é uma das empresas que atuo com a taxa de 5%.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Em nenhum momento o
senhor trabalha com cheque?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não trabalho,
somente com duplicadas.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Está bom, pelo menos
por enquanto.

O SR. PRESIDENTE - A M. Factory é filiada a ANFAC?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não é filiada. Tem

a palavra o Deputado José Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Marco Rodrigues, o

senhor participa do capital de alguma outra empresa dessa
mesma atividade?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - De alguma outra atividade?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Também não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é o capital social da

empresa?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Hoje a empresa M.

Factory gira em torno de 300 mil reais.
O SR. JOSÉ REZENDE - Esse é o patrimônio líquido

dela ou é o capital declarado?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - É o capital declarado.
O SR. JOSÉ REZENDE - A documentação que temos

aqui Sr. Marco, há muito tempo que não é feito aumento
de capital. (Pausa) A última alteração que temos é de 1º de
julho de 92. Teve alteração posterior a isso?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Correto. Teve alte-
ração dos sócios, também não sei o porque dizer que não
foi feito esse aumento de capital da empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - Depois de 92, teve alteração
contratual.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Teve alteração.
O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria que o senhor enca-

minhasse a esta comissão, essa alteração.
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - A última alteração

que foi enviada para o senhor foi a de 92?
O SR. JOSÉ REZENDE - A de 92 é a última que temos,

pediria que o senhor enviasse a outra e por essa alteração
contratual consta um capital de 2 reais e 91 centavos, que
foi até uma conversão feita do cruzeiros para o real.

Esse é o capital atual? O registrado atual é esse 2 reais
e 91 centavos?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - A minha empresa
gira hoje, o que tenho de fluxo de caixa, gira em torno de
300 mil reais.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sim, fluxo de caixa, mas o
capital social registrado, qual é, ainda é esse de 92?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Eu não saberia
dizer, qual seria o meu capital hoje.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Deputado Rezende, só para esclarecer para questão de Ata,
não ficou muito claro, Sr. Marco, houve alteração contra-
tual registrada, legal, depois dessa que temos. (Pausa) Não
tem. Atualmente o capital é esse 2 reais e 91 centavos.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Exato.
O SR. JOSÉ REZENDE - E os balanços da empresa con-

firmam isso. O capital dessa empresa é 2 reais e 91 centa-
vos. Agora, evidentemente, ela tem reservas de lucros e
tem empréstimos de sócios também que fazem com que
patrimônio líquido dela seja realmente próximo dos 300
mil reais de operação.

Senhor Marco a empresa M. Factory toma dinheiro no
mercado financeiro?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não, não toma.
O SR. JOSÉ REZENDE - Ela só se utiliza de capital próprio.
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Se utiliza de capi-

tal próprio.
O SR. JOSÉ REZENDE - Ela ao invés de tomar dinheiro

no mercado financeiro, ela aplica no mercado financeiro.
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não tenho hoje, a

minha base de cliente é pequena, não tenho interesse em
expandir, o que faz com que hoje eu tenha aplicações
financeiras em bancos, que no momento, tudo o que estou
girando na empresa é o suficiente para eu sobreviver.
Considero-me como uma pequena empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - É a movimentação da empresa,
realmente, não é muito grande. O senhor é detentor de
quanto por cento do capital social.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não entendi a
pergunta.

O SR. JOSÉ REZENDE - A empresa é uma empresa
limitada, o senhor tem um sócio?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Tenho como sócio
99% e minha esposa 1%.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor 99% e a esposa 1%.
O SR. JOSÉ REZENDE - Consta no balanço empréstimo

no valor de 259 mil, 423 reais e 30 centavos, que os sócios
emprestaram para a empresa. Esse sócio é o senhor ou é a
esposa?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Esse sócio sou eu.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem como justificar

esse capital na sua declaração de renda pessoa física?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Eu em 96, recebi

uma indenização do banco em que eu trabalhava, em torno
de 115 mil reais em 96.

O SR. JOSÉ REZENDE - E, em 98, o senhor tinha condi-
ções de fazer esse aporte de capital na empresa no valor
aproximado de 260 mil.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - O que posso dizer
ao senho ré que o dinheiro que eu tinha disponível em fun-
ção da minha indenização do banco.

O SR. JOSÉ REZENDE - A empresa não retornou com
esse recurso do senhor, visto que ela tem hoje aplicado, cerca
de 280 mil, hoje não, pelo menos no final do ano passado.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não há necessida-
de, uma vez que eu venha a precisar o recurso para operar
na empresa ele estará disponível na empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - Como aconselhamento acho
que o senhor deveria aumentar o capital dela, atualizar ele
e esse empréstimo que o senhor tem da pessoa física para
a jurídica, torná-lo um aumento de capital para a empresa.
Mas, eu pediria que o senhor nos enviasse a cópia da
declaração de Imposto Renda do senhor para comprovar
esse aporte de capital.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Correto.
O SR. JOSÉ REZENDE - Os valores que o senhor decla-

ra em sua contabilidade, é o total que o senhor movimenta
ou o senhor tem alguma movimentação extra contábil?

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não, é o que
declaro, não tenho extra movimentação bancária.

O SR. JOSÉ REZENDE - O valor declarado de pagamen-
to de CPMF, lançado como despesas financeiras da empre-
sa, mostra movimentação que é bem superior ao valor que
o senhor declara como faturamento da empresa. Pediria
que o contador do senhor, procurasse nos justificar o por-
que de uma movimentação superior ao valor do fatura-
mento declarado.

O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Okey.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, dou-me por

satisfeito.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor

Marco, o senhor cobra quanto de fator de desagio?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - É 3.8 a 5%.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

não faz captação de recurso?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, qual é

a garantia que o senhor exige dos seus clientes?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Contrato mãe de

factory.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

tem esses contratos? Os seus 8 ou 9 clientes?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Meus 9 clientes.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Todos

têm contrato.
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Contrato mãe de

factory.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, qual a

garantia suplementar?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - A garantia que

exijo é somente a duplicata, mediante a nota fiscal.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual é o

seu cliente maior?
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - Hoje tenho dois

clientes a MVC e a INDUMETAL.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - São as

duas de Araras.
O SR. MARCO PINTO RODRIGUES - As duas de Araras.
O SR. PRESIDENTE - Mais alguma pergunta? (Pausa)

Solicito ao senhor que aguarde um momento para que
pudéssemos notifica-lo dos documentos que o Deputado
Rezende está solicitando.

Nada mais havendo a ser tratado quero agradecer a
sua presença aqui e peço só para aguardar para receber a
notificação.

Quero aqui agradecer a presença dos deputados e con-
voca-los para a próxima reunião, no dia 20, às 14h30, neste
recinto.

Tem a palavra o Sr. Henrique Pacheco, antes do encer-
ramento.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Só para lembrar o seguin-
te, estamos preocupados com essa questão que foi levanta-
da pelo Deputado Khuriyeh, então, se V. Ex.a assim enten-
der, que nos convoque extraordinariamente no dia e hora
que julgar adequados para que possamos discutir a questão.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Fica
registrado portanto o pronunciamento de V. Exa.

Está encerrada a reunião.
* * *
27/03/02
Ricardo Hara, sócio da empresa HOPE Fomento

Mercantil Ltda.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Havendo

número regimental, declaro abertos os trabalhos da 17ª
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
com a finalidade de apurar, com base na competência con-
corrente contida no Art. 24, inciso V, da Constituição
Federal, e nos artigos 55 e 105 do Código de Defesa do
Consumidor, graves práticas abusivas contra o consumi-
dor, cometidas no fornecimento de serviços, nos moldes
do Art. 3.º do Código de Defesa do Consumidor, tais como
falhas bancárias em detrimento do cliente, contratos não
cumpridos, falta de segurança na utilização dos cartões de
crédito, clonagem e uso indevido e irregular do número do
cartão, alterações contratuais indevidas, cobranças indevi-
das de valores e taxas diversas, cobrança de juros abusi-
vos, negativação indevida de consumidores nos serviços
de proteção ao crédito, serviços irregulares, envio de pro-
dutos ou serviços bancários ou creditícios sem prévia soli-
citação, por bancos e instituições de crédito financeiro,
empresas de factory, empresas varejistas, administradores
de cartões de crédito e empresas correlatas, práticas essas
inclusive já detectadas, discriminadas e quantificadas pela
Fundação Procon.

Quero também anunciar que temos aqui os convoca-
dos titulares das empresas Hope Fomento Mercantil Ltda.,
Agente Factory Fomento Comercial Ltda. e Santana Factory
Fomento Comercial Ltda., Ricardo Hara, Aluísio Liuzi e
Rosa Maria de Souza Caritá.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente,
poderia, por gentileza, repetir o nome das empresas?

O SR. PRESIDENTE - Pois não. Senhor Ricardo Hara, da
empresa Hope Fomento Mercantil Ltda.; Aluísio Liuzi, da
empresa Agente Factory Fomento Comercial Ltda.; João
dos Santos Caritá, da empresa Santana Fomento Comercial
Ltda. Antes de chamar a Sra. Ruth Escobar, queria fazer
dois comunicados: o primeiro, é que foi aprovada no plená-
rio a prorrogação dos trabalhos desta CPI por mais 120
dias, conforme já havia sido requerido pelo Deputado
Salvador Khuriyeh, portanto temos prazo até julho para ter-
minarmos os nossos trabalhos. Também, hoje fomos
comunicados pela Procuradoria da Casa, com relação ao
último mandado de segurança que foi movido contra a CPI
e contra o Presidente da Assembléia, pela Abex, que é a
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito
e Serviços, e passo a ler resumo do despacho. Requerente -
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito
e Serviços - Abex; Requerido - Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e Presidente da
Comissão Parlamentar de Inquérito; despacho de fls.
260/261: Indefiro a liminar. Por outro lado, a apuração dos
fatos a que se propõe a CPI não enseja reconhecimento de
que esteja invadindo esfera de competência do Congresso
Nacional ou do Executivo Municipal, não se identificando à
primeira vista nenhum abuso de poder. Assina Luiz de
Macedo, vice-presidente. É o terceiro mandado de seguran-
ça que a CPI enfrenta na Justiça, mas a liminar não foi con-

cedida, portanto essa tentativa de suspender os trabalhos
da CPI por parte da Abex não foi concedida pela Justiça.

Quero registrar e agradecer a presença dos nobres
Deputados Geraldo Vinholi, José Rezende, Salvador
Khuriyeh e Henrique Pacheco. Solicito a Dona Ruth Escobar
que faça parte da Mesa. (Pausa)

Por favor, eu solicito ao Sr. Ricardo Hara que tome
assento à mesa. (Pausa) Antes de passar a palavra ao con-
vocado, eu quero pedir à nossa secretária que faça a leitura
da Ata da reunião anterior.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Tem sido, Sr.
Presidente, nesta CPI e noutras desta Assembléia, prática
que os pronunciamentos todos fiquem registrados em gra-
vação, mas as atas normalmente são sucintas. Eu gostaria
de solicitar ao Sr. Presidente, de requerer a anuência dos
nobres pares, para que ata da última reunião, aquela em
que recebemos o Dr. Antônio Carlos Barbosa, delegado,
fosse feita com o pronunciamento, o transcorrer da reu-
nião, literalmente, para que nós possamos ter documenta-
do, porque ali há informações preciosas para que possa-
mos continuar os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Deputado Salvador, nós estamos consultando a secretária
e os apontamentos taquigráficos, a Denise vai procurar V.
Excelência, para os pontos que V. Excelência tiver interesse
que constem na ata, para assim ser feito. Os depoimentos
na íntegra fazem parte do processo da CPI, só que temos a
dificuldade do tempo de transcrição disso, que demora um
pouco, pelo volume de serviço que há na Casa.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu gostaria então, Sr.
Presidente, dentro dessa orientação, de dizer que podería-
mos proceder desse modo, porém gostaria de reiterar que
ainda que em prazo um pouco mais longo, fosse feita a
transcrição da fita e esta fosse guardada, porque cada
informação ali é preciosa e seria difícil que pudéssemos
identificar um pouco ali de destaque para transcrever.
Poderíamos até, quem sabe, na ata, deixar registrado isso,
da importância de fazer a transcrição total, pelo Serviço de
Taquigrafia, e a guarda da fita, para que possamos dar
prosseguimento adequado aos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então
nós vamos solicitar ao setor de taquigrafia urgência, e
vamos também solicitar uma cópia da fita, para que faça
parte do processo. Vossa Excelência prefere deliberar
sobre a ata ou aguardamos a reunião seguinte?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nós podíamos deliberar
sobre a ata e dar seqüência aos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então
fica dispensada a leitura. Em discussão. (Pausa) Ninguém
querendo fazer uso da palavra, em votação. Aprovada.
Solicito ao Sr. Ricardo Hara que faça a leitura do juramento
e em seguida a qualificação, de acordo com a indicação.

O SR. RICARDO HARA - “Juro, como dever de consciên-
cia, dizer toda a verdade, nada omitindo que seja do meu
conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as
investigações a cargo desta Comissão.” Meu nome é
Ricardo Hara, 29 anos, casado, residente na Rua Barão de
Bocaina 112, 14.º andar, bairro do Pacaembu, administrador
de empresas, e exerço à Avenida Angélica, 819, conjunto 61.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós
vamos lhe dar 10 minutos, para que o senhor possa expor
a respeito da empresa Hope Fomento Mercantil, da qual,
de acordo com o contrato social, o senhor é sócio majoritá-
rio, não é isso?

O SR. RICARDO HARA - Exatamente isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Muito

bem. Então o senhor vai fazer uma explanação, depois nós
vamos abrir as inscrições para os deputados.

O SR. RICARDO HARA - Boa tarde a todos. Eu não pre-
parei nenhuma explanação, e estou à disposição para res-
ponder perguntas.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Se o senhor pudesse, eu
gostaria que descrevesse a sua empresa, há quanto tempo
ela existe. São documentos que nem todos aqui tivemos
oportunidade de ver ainda. Qual é o capital, qual é a voca-
ção, o senhor financia lojas de departamentos, o senhor
desconta cheques?

O SR. RICARDO HARA - Vou fazer um breve resumo da
empresa. A Hope fomento existe desde 98, trabalhamos
exclusivamente com pessoas jurídicas, prestamos serviços
de avaliação de risco. Nossos clientes são todos pessoas
jurídicas. Eles mandam para a gente os clientes deles, para
quem eles vão vender, e nós fazemos um serviço de avalia-
ção, para ver se esse cliente tem ou não crédito no merca-
do, e aliado a isso, a gente pode ou não comprar esses títu-
los. Com todos os nossos clientes temos um contrato de
fomento, esse contrato é padrão; no caso dos títulos é ava-
liado o risco, o prazo, a qualidade do título, e atrelado a um
fator para esse título. Na operação é feito um aditivo ao
contrato matriz, nesse aditivo constam todos os dados e
todas as condições da operação. É emitida também em
cada operação uma nota fiscal de serviço e exigida do
cliente a entrega da duplicata - a nota fiscal é presa a essa
duplicata - e do canhoto, quando ele já retornou para a
empresa. Todos os títulos que nós compramos, nós envia-
mos carta ao sacado, pedindo que ele confirme ou não a
existência do título, e temos também uma pessoa que liga
constantemente para esses sacados para confirmar se o
título é legítimo ou não. Nós temos um capital de 2 milhões
de reais. Em resumo, seria isso.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Estão
abertas as inscrições.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Ricardo Hara, qual é
seu grau de formação?

O SR. RICARDO HARA - Administração de empresas,
formado pela Fundação Getúlio Vargas.

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual o seu grau de parentesco
ou ligação, além de sócios, com a Dona Ely Hara, com
Henri Hara, Vítor Hara?

O SR. RICARDO HARA - Vítor é meu irmão, Ely é meu
tio e Henri é meu pai.

O SR. JOSÉ REZENDE - E o Sr. Benjamim Davi?
O SR. RICARDO HARA - É sócio na empresa.
O SR. JOSÉ REZENDE - Que atividade o senhor exercia

antes de março de 98?
O SR. RICARDO HARA - Eu trabalhava na empresa da

minha família, que é uma indústria de confecção, produz
artigos de roupa íntima, antigamente calcinhas, agora só
cuecas, e trabalhava lá não só até março de 98, mas até o
ano passado. Agora me dedico mais completamente à
Fomento.

O SR. JOSÉ REZENDE - Essa empresa continua exis-
tindo?

O SR. RICARDO HARA - Continua existindo e fabrica
cuecas da marca Mash.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor faz parte do capital
social dessa empresa?

O SR. RICARDO HARA - Faço.
O SR. JOSÉ REZENDE - Além dessa, o senhor participa

de qual empresa?
O SR. RICARDO HARA - Eu tenho um site na Internet,

chama Sabe-Sabe.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Pela oportunidade, o

nome da empresa é Hope e está instalada ali na ponte de
São Miguel, naquela região?

O SR. RICARDO HARA - É, antigamente ela produzia
calcinhas Hope e cuecas Mash, aí houve uma cisão na
empresa alguns anos atrás e meu tio ficou com a parte de
calcinhas e eu e meu pai ficamos na parte de cuecas. Hoje
eu sou sócio só da Mash.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Eu queria entender uma
coisa, essa empresa de fomento. Por exemplo, vamos ima-
ginar que eu sou um comerciante e tenho uma pequena
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loja no Interior, comprei lá esses artigos de produção da
sua empresa. Vocês me emitem uma duplicata no valor de
5 mil reais, por exemplo, e posteriormente eu tenho que
pagar isso em 60, 90 dias. Pode ser que eu esteja equivoca-
do, mas será que essa empresa de fomento, da qual o
senhor é um dos dirigentes, é que vai negociar comigo a
compra dessa duplicata?

O SR. RICARDO HARA - Não. Não temos nenhum cliente
nosso que negocie com a Mash. Não tem nenhuma relação.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Na verdade, a minha per-
gunta era no sentido de fornecedores, gente que fornece
para a sua empresa, para a Hope ou para a outra empresa.
Tem um crédito a receber da fábrica, e aí naquele prazo
que a fábrica lhe deu para pagamento, 60 ou 90 dias, não
entregam, então ele pode fazer um desconto, com ágio,
deságio, melhor dizendo, e aí acaba indo procurar a sua
empresa. Isso não acontece?

O SR. RICARDO HARA - Não. A gente não faz isso, faz
compra de títulos, que é diferente, e não temos nenhum
cliente nosso que venda para a Mash.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Hara, a empresa foi cons-
tituída em março de 98 com capital de 1 milhão de reais. Desse
capital, só tinha 50 mil reais integralizados. Os restantes 950
eram para ser integralizados em 24 meses.
Surpreendentemente, foi totalmente integralizado em 98. Qual
a origem dos recursos para a integralização desse capital?

O SR. RICARDO HARA - Todos os recursos são dos
bens das pessoas físicas sócios. Todos os bens são decla-
rados nas pessoas físicas. Nós abrimos com 50 mil mera-
mente porque era a fase em que a empresa não estava
operacional ainda, leva alguns meses para montar escritó-
rio, tudo isso, e não queríamos deixar o dinheiro parado,
simplesmente. Se abriu com 50 mil reais meramente para
esses dois, três, quatro meses, até a empresa começar real-
mente a trabalhar. Quando começou a trabalhar, o capital
foi completamente integralizado.

O SR. JOSÉ REZENDE - A previsão era de integralizar
em 24 meses.

O SR. RICARDO HARA - Se não me engano isso é
meramente formalidade do advogado que faz o contrato,
não acredito que tenha nenhum outro valor.

O SR. JOSÉ REZENDE - Desde que os sócios tenham a
origem do recurso podem integralizar mesmo antes do
prazo, mesmo constando do contrato que era em 24
meses. No ano de 99 ele foi aumentado para 2 milhões de
reais, também integralizados em 99. Os sócios todos têm a
origem dos recursos para comprovar isso?

O SR. RICARDO HARA - Tudo. Imposto de Renda
declarado.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor não faz óbice então
em entregar a declaração de Imposto de Renda pessoa físi-
ca do senhor e dos sócios?

O SR. RICARDO HARA - De jeito nenhum.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, eu gostaria

que o Sr. Hara fosse notificado para entregar a declaração
de Imposto de Renda pessoa física dele e dos sócios.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quais
os anos?

O SR. JOSÉ REZENDE - Noventa e oito, 99, 2000 e
2001, se foi entregue; se não foi entregue, fica suspenso.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Dentro do quadro do
Deputado Pacheco, talvez por ele não ser da área, eu queria
complementar a pergunta que ele fez, no seguinte sentido:
o depoente, afora ser dono da factoring, ele também é
sócio de outra empresa. Essa outra empresa habitualmente
é cliente da factoring?

O SR. RICARDO HARA - Não. Não tem nenhuma relação.
O SR. JOSÉ REZENDE - No primeiro ano a empresa

teve um faturamento apenas de 392 mil. Nos dois primei-
ros anos, 98 e 99. Ela faturou apenas 392 mil reais, com um
capital de 2 milhões integralizados. Esses 2 milhões inte-
gralizados o que a empresa fez deles? Ela aplicou esses
recursos no mercado financeiro?

O SR. RICARDO HARA - Uma parte do dinheiro que
estava disponível ficava aplicado em conta corrente no
banco, mas nós abrimos clientes com o objetivo de com-
prar títulos resultantes das vendas que eles fizeram. Esse
dinheiro foi utilizado para comprar títulos, nas operações
de factoring.

O SR. JOSÉ REZENDE - E a sobra foi... Porque se ela teve
um faturamento de apenas 392 mil, significa que ela não se
utilizou, para a fatorização, do total de 2 milhões de capital.

O SR. RICARDO HARA - No ano de 98 foi 392 mil, foi o
ano que a gente começou as atividades, realmente o movi-
mento era muito pequeno, começou a vir cliente um por
um, devagarzinho. Em 99 foi 1 milhão, 739. Realmente em
99 é que começou a ter um movimento maior.

O SR. JOSÉ REZENDE - O valor de CPMF declarada na
declaração de Imposto de Renda da empresa, no balanço
da empresa, sugere uma movimentação de cerca de 56
milhões, isso no ano de 2001, e ela declarou um faturamen-
to de 28 milhões, uma movimentação de 29 milhões. O
senhor sabe explicar o porquê dessa diferença?

O SR. RICARDO HARA - No ano de 2001, não é?
O SR. JOSÉ REZENDE - Vossa Senhoria pode mandar

essa explicação por escrito a esta comissão.
O SR. RICARDO HARA - Se desejar, eu posso explicar.
O SR. JOSÉ REZENDE - Por favor.
O SR. RICARDO HARA - O senhor está usando o balan-

cete de outubro, é isso?
O SR. JOSÉ REZENDE - Do exercício de 2001.
O SR. RICARDO HARA - Está aqui como 2 milhões, 369;

a receita, é isso?
O SR. JOSÉ REZENDE - Isso.
O SR. RICARDO HARA - Agora, a CPMF que aparece

aqui não é do ano. Como nós temos uma liminar para não
recolher CPMF, o que está aqui é o acumulado talvez de
dois, três anos.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria que o senhor justifi-
casse isso por escrito. Qual é a média de fatorização men-
sal atual?

O SR. RICARDO HARA - Atual é 3 e meio, mais ou
menos, um pouco mais que isso.

O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é o deságio aplicado
atualmente?

O SR. RICARDO HARA - O fator de compra dos títulos é
3 e meio, em média.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, momenta-
neamente eu me dou por satisfeito, para que outro deputa-
do possa fazer os questionamentos.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Eu queria que o nosso
depoente pudesse esclarecer que tipo de clientes habitual-
mente se utilizam dos trabalhos da sua empresa.

O SR. RICARDO HARA - Pequenas e médias indústrias.
Nosso foco é em empresas industriais, em geral de peque-
no e médio porte.

O SR. HENRIQUE PACHECO - E os títulos que vocês
adquirem são o quê? Duplicatas?

O SR. RICARDO HARA - Duplicatas, resultantes das
vendas dessas empresas.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor falou que faz a
avaliação do crédito. O senhor avalia o crédito para a
empresa que está vendendo ou avalia quando o senhor
compra os títulos?

O SR. RICARDO HARA - Nos dois casos. Tem empresas
que antes de vender nos enviam o potencial cliente, a
gente já avalia, e pode dar uma informação se o cliente é
bom ou não, e também quando vamos comprar os títulos.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Existe nessa tratativa
uma coisa que algumas empresas costumam cobrar, cha-
mada de taxa de avaliação?

O SR. RICARDO HARA - Não. Fazemos o serviço consi-
derando que depois vamos comprar os títulos. No serviço
preliminar de avaliação não é cobrado nada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor também opera
com desconto de cheques pré-datados?

O SR. RICARDO HARA - Não. A gente não faz nenhum
tipo de desconto. A gente compra cheques quando eles se
equivalem a uma duplicata, são fruto de vendas de indús-
trias para outras empresas. A gente verifica a autenticidade
do cheque, se realmente foi fruto de uma venda comercial;
se for fruto de uma operação, a gente opera como um títu-
lo, da mesma forma que uma duplicata, e fazemos a opera-
ção de compra.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quer dizer então que um
cheque pré-datado é possível ser objeto da sua...

O SR. RICARDO HARA - Desde que seja fruto de uma
operação comercial, da venda de uma empresa para outra,
com nota fiscal e tudo, sim.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Como é que o senhor
vincula o cheque a isso?

O SR. RICARDO HARA - Nós visitamos as empresas e
acompanhamos isso. Eventualmente eles enviam notas fis-
cais, senão nós visitamos a empresa. Muitas vezes nós
ligamos para o cliente e confirmamos se é uma operação
comercial. Esse tipo de acompanhamento.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então é claro que não é o
objeto da nossa discussão aqui. Mas a própria natureza do
cheque não está vinculada a ... A não ser que esteja no con-
trato, escrito, porque o cheque é um pagamento à vista e
qualquer um que se apresentar com ele na boca do caixa
tem direito de receber.

O SR. RICARDO HARA - Infelizmente, eu não sei escla-
recer isso.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Quando o senhor des-
conta esse cheque...

O SR. RICARDO HARA - Não tem desconto.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor não chama de

desconto, mas no fundo o resultado é o mesmo, não é? O
senhor faz um deságio na compra desse cheque - vamos
chamar assim, como o senhor prefere - quando compra o
cheque tem um fator.

O SR. RICARDO HARA - Tem um fator, sim.
O SR. HENRIQUE PACHECO - E esse fator é o que o

senhor citava aqui ao Deputado Rezende?
O SR. RICARDO HARA - Exatamente.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Qual é a taxa de risco

que o senhor estabelece? O que é um cliente, na sua con-
cepção... Porque se eu entendi bem na sua fala, há uma
escala, uma tabelinha no escritório, do tamanho do risco e
do valor a ser cobrado como deságio.

O SR. RICARDO HARA - A variação não é muito gran-
de, é pequena. A gente tira informações do cliente, verifica-
mos se tem protesto, cheque devolvido. Se o cliente não é
bom, a gente não vai comprar o título de forma nenhuma.
Se o cliente for muito bom, o fator pode ser um pouco
menor, pode ser três, se for pior pode ser um pouco maior,
mas não varia tanto assim.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Qual é o prazo de giro
entre a compra do título e o respectivo pagamento?

O SR. RICARDO HARA - Na média, 45 dias.
O SR. HENRIQUE PACHECO - E quais são os impostos

que o senhor paga sobre essas operações?
O SR. RICARDO HARA - Existe o ISS, que é cobrado

sobre a nota fiscal, PIS e Cofins...
O SR. HENRIQUE PACHECO - Eu queria que o senhor

dissesse quanto é que o senhor paga de ISS por cada ope-
ração.

O SR. RICARDO HARA - Cinco por cento.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Cinco por cento ou meio

por cento?
O SR. RICARDO HARA - Cinco por cento do valor da

nota fiscal de serviço.
O SR. JOSÉ REZENDE - Só para esclarecer, o deputado

faz a pergunta de qual é a taxa ad valorem.
O SR. RICARDO HARA - Meio por cento, sim.
O SR. JOSÉ REZENDE - Paga-se cinco por cento sobre

meio por cento, que é o ad valorem. Senhor Ricardo, qual é
o índice de inadimplência dos seus clientes?

O SR. RICARDO HARA - De atraso maior do que 30 dias
gira em torno de 3, 4 por cento. Inadimplência final, aquele
cliente de quem você não consegue receber, gira em torno
de 1 por cento.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor conhece a empresa
Empitec Comércio de Empilhadeiras Ltda.?

O SR. RICARDO HARA - Sim, conheço.
O SR. JOSÉ REZENDE - É um dos seus clientes?
O SR. RICARDO HARA - Era antigamente, hoje em dia

não é mais.
O SR. JOSÉ REZENDE - Por que não é mais?
O SR. RICARDO HARA - Ele não teve mais interesse em

fazer operações.
O SR. JOSÉ REZENDE - A Hope teve algum tipo de pro-

blema judicial ou extrajudicial de relacionamento comercial
com ele?

O SR. RICARDO HARA - Que eu saiba, não.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor sabe se a Hope pro-

testou algum título dessa empresa?
O SR. RICARDO HARA - Da Empitec ou de um cliente?
O SR. JOSÉ REZENDE - Da Empitec.
O SR. RICARDO HARA - Não, que eu saiba, não.
O SR. JOSÉ REZENDE - A empresa mantém contrato

de mútua entre os sócios?
O SR. RICARDO HARA - Sim, ela tem.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor sabe os saldos no

final de cada exercício?
O SR. RICARDO HARA - Final de 99, 1 milhão e 800;

final de 2000, 3 milhões 168, e o que eu tenho aqui de outu-
bro de 2001 era de 5 milhões, 252.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria que o senhor man-
dasse por escrito no final de cada exercício o quanto cada
sócio emprestou para a empresa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós
vamos, só para esclarecer as dúvidas - os documentos
serão encaminhados posteriormente - nós vamos fazer a
notificação por escrito, em seguida, aí o senhor traz por
escrito. Nós só vamos pedir que o senhor aguarde um pou-
quinho, só para que nós possamos expedir a notificação.

O SR. JOSÉ REZENDE - Era isso, senhor Presidente. Eu
me dou por satisfeito. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Eu só queria acrescen-
tar... A Hope faz captação de recursos?

O SR. RICARDO HARA - Não, só para os sócios.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Faz algum tipo de substi-

tuição dos títulos não pagos?
O SR. RICARDO HARA - Só quando existe algum vício,

se a mercadoria não foi entregue ou se foi devolvida. Se
existe vício no título.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Do contrário, se foi pago,
a Hope já encaminha para cartório?

O SR. RICARDO HARA - Se o valor é pequeno, não.
Nós ligamos para o cliente e vamos receber, se o valor é
grande também vamos receber. Se por acaso ficar compro-
vado que o título é legítimo e o cliente por algum motivo
não está pagando, nós mandamos para o cartório, sim. Vai
para o banco, e o banco manda automaticamente para o
cartório.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O seu cliente não substi-
tui os títulos?

O SR. RICARDO HARA - Se houve vício, sim.
O SR. HENRIQUE PACHECO - No caso do cliente que

não paga, se o cliente desejar substituir, é feita essa substi-
tuição?

O SR. RICARDO HARA - Acho que dificilmente aconte-
ce isso.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Aí já vai para o cartório.
O SR. RICARDO HARA - A não ser que ele fale que não

quer que seja protestado esse cliente e prefira comprar o
título. Pode acontecer, mas é muito raro.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor exige algum
tipo de garantia, no contrato mãe? 

O SR. RICARDO HARA - Junto com o contrato ele assi-
na uma nota promissória, que é usada apenas para vício de
títulos.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O Deputado Rezende tem
uma cópia dos contratos?

O SR. JOSÉ REZENDE - Um dos itens que eu ia solici-
tar para acrescentar é a cópia dos contratos de mútua entre
os sócios e a empresa. Queria aproveitar a oportunidade,
Senhor Presidente, o senhor perguntou se a Hope toma
dinheiro no mercado financeiro e eu não entendi direito a
resposta. (Pausa) Não toma. Em 91 consta do balanço da
Hope o pagamento de despesas financeiras no valor de 952
mil reais. A que título é isso, se não toma dinheiro no mer-
cado?

O SR. RICARDO HARA - Juros referentes aos emprésti-
mos de mútua.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria que o senhor tam-
bém respondesse isso por escrito, porque no balanço não
dá para a gente analisar.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mais
alguma coisa? Eu peço ao Sr. Ricardo que aguarde para
que a gente possa emitir a notificação. 

x x x
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Aluísio Liuzi, sócio da empresa 
Agente Factory Fomento Comercial Ltda. 
Agradeço e convido o Sr. Aluísio Liuzi para, por genti-

leza, se sentar à mesa. (Pausa) Solicito a V. Senhoria que
faça a leitura do juramento e em seguida responda as per-
guntas da qualificação.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - “Juro, como dever de consciên-
cia, dizer toda a verdade, nada omitindo que seja do meu
conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com as
investigações a cargo desta comissão.” Meu nome comple-
to é Aluísio Liuzi, tenho 52 anos, casado, resido na Rua
Barão de Capanema n.º 236, Cerqueira César, apartamento
n.º 5, sou consultor e a minha atividade profissional é exer-
cida na Rua Tenente Negrão n.º 140, no 11.º andar.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
deseja fazer uma explanação da empresa? O senhor está
aqui representando a Agente Participações e Fomento
Comercial S/A.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - A Agente Participações e
Fomento Comercial S/A é uma sociedade anônima de capi-
tal fechado, tem ações em bolsa, é uma empresa sucessora
de uma instituição financeira que se chamava Agente
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que existe
desde 1968. Em 1995 foi solicitado ao Banco Central do
Brasil a baixa do registro de instituição financeira para fun-
cionar como empresa de fomento comercial, de factoring.
A partir dessa data ela passou a operar como factoring. Eu
ingressei na empresa no ano de 1999, no segundo semes-
tre, no mês de setembro, e tenho 33,33% das ações. Tenho
outros dois sócios, que já eram acionistas da empresa, em
sua época de instituição financeira, e estou, junto com os
meus sócios e um executivo, administrando a empresa
desde o meu ingresso até a presente data.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu estava ocupado
numa leitura, não fiquei atento, desde quando o Sr. Aluísio
faz parte da empresa?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Eu ingressei em 1999, no segun-
do semestre, mas a Agente, como distribuidora de títulos e
valores mobiliários, existe desde o ano de 68. Em 1995 foi
solicitada a baixa ao Banco Central de instituição financeira
e sua transformação para sociedade de fomento comercial,
como sociedade anônima.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Qual é o endereço no
Itaim?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - É Rua Tenente Negrão, n.º 140,
11.º andar.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Desde quando está
nesse endereço?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Há menos de um ano. Antes
funcionava na Alameda Santos, n.º 1800.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Sr. Aluísio está acom-
panhando esta reunião desde o princípio, e o senhor deve
ter observado que no instante em que eu fazia indagações
à Sra. Ruth, eu acabei fazendo a indagação sobre a empre-
sa Agente e sobre a empresa Santana, duas empresas da
área de factoring. O senhor certamente deve ter-se coloca-
do curioso, no momento em que eu acabei fazendo a inda-
gação. O senhor tem conhecimento de algum envolvimen-
to da sua empresa com esse processo em que figura a Sra.
Ruth Escobar como vítima, e que vem processando o Sr.
Yung? A sua empresa mantém relação com o Sr. Yung ou
alguma empresa ligada ao Sr. Yung?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor viu pelos jor-

nais o lamentável golpe que a ex-deputada relatou aqui,
não é?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Mas não temos conhecimento,
não. Não temos nenhum tipo de negócio com essas empre-
sas mencionadas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tem conheci-
mento de uma denúncia que consta no processo em que
figura a Sra. Ruth Escobar e que aponta a empresa Agente
como participante nessa fraude? O senhor me permite ler?
Senhor Presidente, eu queria pedir permissão para poder
fazer a leitura. Essa denúncia consta da folha 53 do inquéri-
to policial que tramitou junto ao 7.º Distrito Policial, da
Lapa, que figura sob n.º 622, aliás, minto, n.º 193/2000.
Aqui consta uma informação, transcrita por um investiga-
dor de polícia, que dá conta do recebimento, naquela data,
no dia 28 de março do ano de 2000, de um telefonema -
vou pedir permissão para ler inteiro - referindo-se a denún-
cia anônima, faço questão de frisar, anônima, atinente ao
inquérito policial n.º 193/2000. Este é um documento oficial
da polícia: “Senhor delegado de polícia. Com este levo ao
conhecimento de V. Senhoria que nesta data recebi um
telefonema através da linha n.º 864 1187, instalada na che-
fia de investigadores desta distrital, onde uma pessoa de
voz aparentemente do sexo feminino, mantendo-se no ano-
nimato, com o intuito de preservar sua imagem e integrida-
de física, relatou-me o que segue, a saber: informou-me ter
sido cientificada sobre investigação em curso nesta delega-
cia, figurando como vítima Ruth Escobar, sendo que,
temendo pela sua própria vida, comunicou-me que o inves-
tigado, Aivan Yung, ardilosamente, para conseguir perpe-
trar seu golpe, utilizou-se de uma empresa conhecida como
Agente (prédio vizinho ao restaurante Máximo). Referida
empresa, segundo a denunciante, mancomunada com o
investigado supra, seria uma das responsáveis por algu-
mas remessas ilegais de dinheiro ao Exterior. Informou-me
ainda que a citada empresa funciona como sede de inúme-
ras falcatruas e delitos, prestando-se também a freqüente
lavagem de dinheiro obtido ilicitamente. Disse que aquele
estabelecimento é cercado por seguranças, e no seu inte-
rior poderão ser encontradas inúmeras provas sobre o deli-
to nesta distrital investigado. Outrossim, comunicou que
essa empresa possui estreita ligação com o investigado,
Aivan Yung, classificado pela denunciante como “mafio-
so”. Esclareceu finalmente que o investigado acima man-
tém em seu poder inúmeros documentos relativos a golpes
outrora praticados. Derradeiramente, disse-me que enviaria
pelos correios correspondência com farto material probató-

rio. Assim sendo, aguardo as providências e determinações
que V. Senhoria julgar necessárias. São Paulo, 28 de março
de 2000.” Sr. Rui Vilarinho Albuquerque, investigador de
polícia. Na verdade, Sr. Aluísio, esse processo teve origem
numa manifestação da Sra. Ruth que, o senhor teve opor-
tunidade de ouvir, sentiu-se lesada, e durante o decorrer
desse processo, uma das atitudes que a Polícia Civil enten-
deu naquele instante, por força de decisão judicial, é que
ela deveria fazer uma busca e apreensão de documentos,
computadores, enfim, na casa do Sr. Aivan Yung. A polícia
procedeu desse modo, apreendeu documentos, computa-
dores, e em função das informações ali existentes remeteu
isso para apuração do Instituto de Criminalística, que cons-
tatou serem as informações verdadeiras; buscou informa-
ções na ilha de Jersey, o Tribunal Real de Jersey deu uma
série de informações e dentre essas informações existe o
envolvimento de uma série de empresas, de uma série de
pessoas - informação real do Tribunal Real de Jersey - que
participam, de certo modo, dessa operação que acabou se
constituindo numa fraude, no mínimo para a Sra. Ruth
Escobar, como ela própria disse da ordem de 4 milhões de
dólares, e, como constatado pela própria polícia, envolven-
do algumas dezenas de pessoas, que somam algumas
dezenas de milhões de dólares. 

Durante esse levantamento todo, consta o nome da
empresa pela qual V. Senhoria hoje responde. O senhor
sabe que a manifestação que o senhor faz hoje aqui nesta
CPI é uma manifestação sob juramento. O senhor pode
observar que nós temos o processo, estamos recebendo
novos documentos, novos processos, que nos levarão a
aprofundar a investigação. O senhor sabe naturalmente que
as suas informações aqui, se amanhã (não quero dizer que
não sejam verdadeiras, por favor não entenda como uma
acusação ou como uma insinuação), se amanhã constatar-
mos que alguma informação que o senhor nos traz hoje
aqui diferir daquilo que foi constatado, isso naturalmente
poderá criar uma situação de maior constrangimento ou de
até de complexidade diante de uma ação judicial, alguma
atitude contra a sua empresa. Estou lhe dizendo isso porque
fiz a pergunta, fiz a leitura do documento, estamos nos
aprofundando nisso e gostaria apenas de deixar a indaga-
ção: o senhor tem conhecimento de alguma coisa de que a
sua empresa possa ter em algum instante participado?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Senhor Deputado, não é do meu
conhecimento. Acho improvável. Gostaria de lembrar que a
ex-deputada, perguntada sobre se teria negócios com as
factorings aqui intimadas hoje, também disse que não teve.
Desde a minha gestão nunca registrei nenhum tipo de
negócio com a Sra. Deputada Ruth Escobar, nem tampouco
com o Sr. Yung. Não o conheço. Possivelemte o nome
Agente, como é um nome que também é sinônimo de
agenciador, de agente, não sei se isso pode levar a algum
tipo de confusão, ou inserção de qualquer relação que nos
seja espúria. A nossa empresa é uma empresa de fomento
comercial, existe uma outra empresa com o nome de
Agente, era corretora de títulos e valores mobiliários, hoje
chama-se Clic Trade e administra investimentos, é uma
corretora de títulos e valores mobiliários autorizada a fun-
cionar pelo Banco Central, e que eu tenha conhecimento,
absolutamente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor disse que a
Agente, antes de funcionar na Rua Tenente Negrão, funcio-
nava na Alameda Santos, ao lado do restaurante Máximo?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Exatamente.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode obser-

var que a referência à localização é precisa. De fato, o
senhor tem razão, a Sra. Ruth respondeu que não manteve
nenhum negócio com nenhuma das empresas aqui ouvi-
das, entre elas a empresa pela qual o senhor responde,
mas o senhor teve oportunidade de observar que dentre os
documentos apreendidos existem duas listas que apresen-
tam dezenas de nomes de pessoas físicas e de pessoas jurí-
dicas e foram constatadas cópias de remessas de valores
para o Exterior, e isso foi apurado pelo Instituto de
Criminalística, foi confirmado pelo Tribunal Real de Jersey,
e causa-nos uma curiosidade muito grande - o Deputado
Henrique Pacheco já teve oportunidade de ressaltar isso -
que grande parte das pessoas que foram lesadas nesse
processo não recorreram à via judicial para receber o seu
dinheiro, o que nos causa em princípio a impressão, não
podemos aqui fazer a afirmação, mas nos causa a impres-
são, para aquele que perdeu 4, 5 6 milhões de dólares e
não recorreu para poder receber esse recurso, de que tem
alguma coisa errada com esse recurso, com a origem dele
ou com a aplicação dele. Nesse rol de documentos consta a
empresa do senhor. Eu vou deixar de seguir a indagação a
esse respeito, até porque V. Senhoria já teve oportunidade
de se manifestar.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Com a anuência do
nobre Deputado Khuriyeh, queria perguntar ao senhor o
seguinte: o senhor disse “na minha gestão”.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Eu ingressei em 1999, no segun-
do semestre, mas tenho absoluta convicção, nunca ouvi
nenhum comentário de que a nossa empresa tivesse tido
qualquer relação com esse tipo de negócio, até porque nós
fazemos fomento comercial, compramos títulos da indús-
tria, do comércio, não trabalhamos com bancos e nem
temos relação com a deputada que aqui depôs e nem tam-
pouco com o Sr. Yung. Nunca tivemos.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Agora, eventualmente,
só por curiosidade, esse espaço físico, esse local onde está
hoje instalada a empresa, pode em algum momento lá ter
sido um escritório de câmbio? Vamos dizer, numa lingua-
gem oficial, câmbio, e numa linguagem extra-oficial, será
que lá habitava algum doleiro conhecido?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Hoje nós usamos um andar
único, que era de um banco, a instalação em que nos
encontramos, se não me engano o Banco Síntese.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Banco síntese não
mantém nenhuma relação com alguma empresa vinculada
ao HSBC?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não poderia afirmar. Eu só sei
que nós somos sucessores do espaço onde, até a nossa
mudança, estava o Banco Síntese, que segundo consta não
foi nem liquidado, nem autuado pelo Banco Central; ele
fechou, me parece que ficou uma corretora, e nós aluga-
mos o espaço e fizemos a compra do ativo que sobrou:
móveis, tapetes e linhas telefônicas. 

Foi isso. Antes dessa data, nós estávamos na Alameda
Santos, nesse local mesmo próximo ao restaurante
Máximo. Alugávamos lá meio andar e havia várias outras
empresas. É um edifício muito grande e dá para a Avenida
Paulista e para a Alameda Santos. É o edifício conhecido
como edifício Scarpa. É bastante conhecida, do lado da
Avenida Paulista, a loja da Varig, que está na parte de
baixo do prédio. Nos fundos, na outra frente, vamos assim
dizer, há uma loja de computadores, não me lembro agora
se é da Itautec, alguma coisa assim. Ele tem duas entradas.
Tem não sei quantos inquilinos por andar, mas certamente
são mais de seis ou sete.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Só para esclarecer a
questão colocada pelo Deputado Salvador, acho que não
ficou muito clara aqui, o Sr. Fernando Gianini Ribeiro é seu
sócio? Agora, o senhor respondeu que não tinha conheci-
mento desse assunto da Sra. Ruth Escobar?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não, não, eu tive conhecimento
sim, pelos jornais. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Mas pela empresa nunca
teve conhecimento?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Na empresa nunca tive conheci-
mento.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O Sr. Fernando Gianini
Ribeiro esteve prestando declarações no 7.º Distrito
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Policial, no dia 3 de maio de 2000. O senhor já era sócio
dele, mesmo assim o senhor não sabia?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não.
O SR. HENRIQUE PACHECO - A polícia também cum-

priu um mandado de busca e apreensão na sua empresa e
encontraram documentos que envolvem o Sr. Yung. Estão
aqui as declarações, os depoimentos. O senhor, na empre-
sa, que atividade exerce?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Sou sócio diretor.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Sócio diretor. Então o

senhor participa das decisões.
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Participo de todas as decisões.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Qual é a porcentagem?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Eu tenho 33. 
O SR. HENRIQUE PACHECO - Um terço. E o Sr. Gianini

tem os outros?
O SR. ALUÍSIO LIUSI - É. E tem um outro sócio que

tem um terço também.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Nessa condição de acio-

nista de um terço, o senhor não soube dessa ocorrência?
Quando a polícia vai ao escritório de alguém...

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Veja bem, eu tenho uma outra
atividade, eu sou consultor e tenho uma outra empresa.
Divido meu tempo entre as duas empresas.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Como é o nome da sua
outra empresa?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Chama-se Liusi Participações e
Investimentos S/C Ltda.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor nos disse
agora há pouco que tomou conhecimento desse caso da
Sra. Ruth pela imprensa e hoje, aqui. O senhor é sócio de
uma pessoa que foi ouvida no inquérito policial em que
figura como vítima a Sra. Ruth, a sua empresa sofreu uma
vistoria, uma busca e apreensão de documentos por parte
da polícia, e mesmo assim o senhor não havia tomado
conhecimento?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não tenho registro de nenhum
tipo de negócio ou operação com nenhuma dessas pes-
soas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas foram apreendidos
documentos lá e mesmo assim o senhor não tinha conheci-
mento?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Fizeram uma busca no prédio
todo, me parece, em todos os andares, mas na busca que
foi feita não foi relatado que tipo de objeto se procurava.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A empresa em que o
senhor figura hoje como sócio, e que tem o Sr. Gianini
como sócio, antes da sua participação, e depois da sua par-
ticipação, tanto a empresa como os seus sócios mantive-
ram ou mantêm alguma relação de negócio ou pessoal
com o Banco Bamerindus?

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Não saberia lhe responder,
Deputado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Com o HKB?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Acredito que não, mas não

poderia afirmar. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Com o Midland Bank?
O SR. ALUÍSIO LIUSI - Acredito que não, mas seria

bom perguntar a eles.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Com o HSBC?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - O que eu posso lhe precisar é que

na minha gestão, e do meu ingresso em 99 para cá não regis-
tro nenhum tipo de negócio com nenhuma dessas partes.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E com essas? Aivan
Yung, Sra. Maira Yung, Sra. Michele Yung, Sr. Daniel Uei,
Sr. Nicolas Lagomarcino, com nenhum deles?

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Nenhum deles.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, o

Deputado José Rezende tem algumas perguntas aqui para
encaminhar. O Sr. Aluísio está hoje na condição de convi-
dado ou de convocado? De convidado, não é? Eu em prin-
cípio fico aqui surpreso com as informações trazidas pelo
Sr. Aluísio, especialmente por conta daquilo de que temos
conhecimento por conta do processo, e eu gostaria desde
já de deixar registrada a possibilidade de que nós possa-
mos ter o retorno do Sr. Aluísio. Vamos aprofundar um
pouco o conhecimento das informações que trouxe e existe
ainda uma informação, ainda que vaga, mas me parece
que a Empresa Agente, não sei se essa empresa Agente,
neste instante ou antes, mantinha relações de negócios
com o Sr. Daniel Uei, que era dono de uma das empresas
de factoring situadas no Uruguai e era responsável por
uma das operações de lavagem de dinheiro constatadas
pela polícia. Eu gostaria de deixar isso registrado e desde
já deixar manifestado o meu desejo de que o Sr. Aluísio
volte em outro instante para nos esclarecer.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Aluísio, o senhor exer-
ce uma função ativa nos negócios da empresa ou o senhor
é só sócio lá?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Sou sócio e atuo.
O SR. JOSÉ REZENDE - Nessa sua atuação, Sr. Aluísio,

o outro sócio foi prestar um depoimento num caso rumoro-
so como este na 7.ª Delegacia de Polícia e não comentou
com senhor, nada? 

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Não comentou. Estou surpreso,
vou até perguntar a ele a razão pela qual não comentou
comigo.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eventualmente se no seu escri-
tório tivessem sido encontrados papéis, referências, mate-
rial do Sr. Yung o senhor também ficaria surpreso?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Muito. Muito, porque nós não
temos nenhum tipo de negócio nem com esse senhor, nem
com a ex-deputada, nem com o Sr. Daniel. Nossos balan-
ços já foram enviados aos senhores, nossa contabilidade
está absolutamente aberta, franqueada, nosso desejo é
prestar todas as informações que os senhores requisita-
rem, e não temos absolutamente nada a omitir.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, o Sr.
Januário está entre as pessoas que nós devemos ouvir
aqui? O outro sócio, aquele que foi ao distrito policial?
Gianini, perdão. Talvez ele possa nos esclarecer isso.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós esta-
mos aqui com uma dificuldade enorme, quero até comuni-
car ao nosso convocado que esta CPI não deseja de forma
nenhuma tomar qualquer providência mais drástica, mas
se está contribuindo para elucidar essas questões. Com
certeza nós vamos convocar o Sr. Fernando Gianini...

O SR. JOSÉ REZENDE - É aquele que na semana passa-
da foi embora e juntou um atestado de que estava doente?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não, o
atestado é do Aluísio. 

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Eu torci o pé.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas com

relação à busca e apreensão, ela foi específica no endereço
da Agente Corretora - Alameda Santos 1800, 11.º andar.

O SR. JOSÉ REZENDE - No 11.º andar tem muitas
outras empresas dessa área de atuação?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Tem mais de uma empresa.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Com a empresa

Universal International Management existe alguma relação
da sua empresa, do senhor ou do seu sócio?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quais são os seus clien-

tes preferenciais?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Nós enviamos uma relação.

Nossos clientes são comércio e indústria. Pequenas e
médias empresas. Mais conhecidos são a Reicred Modas e
Confecções, temos a Glasslite Indústria de Brinquedos,
temos a GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, temos a Rich
Engenheiros Associados, temos desde empresas pequenas
e médias até eventualmente algumas de porte maior.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor teve algum
contato com o escritório de advocacia Levi e Salomão?
Conhece? Teve algum contato? Qual é a relação que existe?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Fui diretor de banco e tive o
escritório de Levi e Salomão como nosso escritório de con-
sultoria.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Na Agente não teve
nenhum contato?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - A relação foi só essa? 
O SR. ALUÍSIO LIUZI - A relação é que o escritório foi

consultado como consultor da instituição financeira que eu
dirigia à época. Aliás, é um escritório bastante conhecido.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Qual era o banco de
que o senhor era dirigente?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Eu fui diretor do London
Multiplic Banco de Investimentos durante nove anos, era
uma associação do Banco Loyds com a Multiplic corretora
de Títulos e Valores Mobiliários. Fui diretor do Digibanco e
fui também funcionário do Banco Lar Brasileiro. São 26, 27
anos de trabalho no mercado financeiro.

O SR. JOSÉ REZENDE - A participação do senhor é um
terço, do Sr. Joacir é um terço e do Sr. Fernando também
um terço.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Isso.
O SR. JOSÉ REZENDE - Embora o Fernando seja o pre-

sidente?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Isso. Porque uma sociedade

anônima tem que ter um presidente.
O SR. JOSÉ REZENDE - Qual é a média de fatorização

da empresa?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Nós trabalhamos com uma

média de deságio que varia de 2,5 até 4,5%, depende do
valor da operação, da empresa, do tempo que a empresa
tem como nossa cliente.

O SR. JOSÉ REZENDE - Esse é o deságio. Mas a fatori-
zação? Qual é a média de fatorização? Do ano passado,
2001?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Precisamente eu não saberia lhe
responder, mas acredito que deve se situar acima de 3%.

O SR. JOSÉ REZENDE - Isso também é deságio. Digo
valor de fatorização, de troca de título.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - É bem elevado. Nós temos clien-
tes de 50 mil até clientes na casa de 1 milhão de reais.

O SR. JOSÉ REZENDE - Os documentos que o senhor
encaminhou a esta comissão apresentam média, em 2001,
de 576 mil reais mês. É isso, mais ou menos?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - A média de receitas?
O SR. JOSÉ REZENDE - De fatorização.
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Eu acredito até que possa ser

superior.
O SR. JOSÉ REZENDE - No que a empresa nos mandou

é esse o valor médio. Em 2001, foi 914 em janeiro, 686 em
fevereiro, março. 676, abril, 192 mil, maio, 698, junho, 508,
julho, 192, agosto, 582, setembro, 580 e outubro, 732 mil, o
que dá um total de 6 milhões, 758 mil no ano de 2001, de
fatorização, isso gerando um valor de faturamento de 561
mil no ano. Está certo?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Perfeito.
O SR. JOSÉ REZENDE - No balanço apresentado pela

empresa constam rendas a receber, e acredito que esse
título seja o valor de deságio, o valor que teria a receber de
duplicatas, de títulos descontados, certo?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Perfeito.
O SR. JOSÉ REZENDE - É um valor de 3 milhões, 337

mil.
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Pode ser o valor dos nossos ati-

vos a receber.
O SR. JOSÉ REZENDE - Ativos a receber.

Provavelmente é isso, embora aqui esteja com o título de
rendas a receber, mas pelo histórico dos balanços de 2000
e de 1999 devem ser ativos a receber.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Sem dúvida.
O SR. JOSÉ REZENDE - Se o deságio médio mensal é

de 576, como é que tem 3 milhões e 300 de ativo a receber?
Qual é o prazo médio desses títulos? É de 30 dias, 45 dias?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Varia muito, Deputado. Depende
da ocasião. Por princípio, nós procuramos nos situar num
prazo mais curto, mas temos operações até de prazo mais
longo, de até 180 dias, com vencimentos mensais. A foto-
grafia de um mês deve provavelmente estar de uma forma
se naquele mês houve operações de curto prazo, no mês
seguinte ela pode se alterar.

O SR. JOSÉ REZENDE - Esse histórico se repete em 99,
em 98, em 2000, em 2001. Em outubro de 2001 era 3
milhões, 287; em 2000, era 3 milhões, 237. Eu estranho
aqui como a fatorização é 500 e o saldo é 3 milhões e 300,
seis vezes. Quer dizer, toda a operação da empresa teria
que ser acima de 180 dias para dar essa média, ou o nível
de inadimplência é muito elevado.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não, não é. O nível de inadim-
plência, nós tivemos um caso grande de inadimplência, da
ordem de 200 mil reais, e depois temos um estoque de títu-
los em atraso, mas em negociação. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Nos dados históricos não só de
um ano, como dos quatro últimos anos, é totalmente
incompatível o saldo de títulos a receber, ou de ativos a
receber, com o faturamento declarado pela empresa.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Quando o senhor fala fatoriza-
ção se refere às receitas da empresa no mês?

O SR. JOSÉ REZENDE - Não. O valor total de títulos
descontados.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - O valor de ativo mensal. Nossos
ativos giram por volta de 3 milhões, a mais. Precisaria per-
guntar ao contador por quê.

O SR. JOSÉ REZENDE - O valor de ativo mensal é de 3
milhões?

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Não. A média dos ativos. 
O SR. JOSÉ REZENDE - A cada mês é feito o desconto

no valor de 3 milhões?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não, não, Deputado. Nós temos

um estoque, vamos assim dizer, de ativos a receber, dessa
importância, desse montante.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu estou dizendo. Isso é o que
consta no balanço. Estoque em torno de 3 milhões, porém
a fatorização é 500 mil, é um sexto. Como é que o senhor
justifica essa diferença? 

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Muito provavelmente pelo
número de operações de prazo mais longo. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Cite uma empresa que o
senhor tenha o faturamento acima de 180 dias.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Hoje eu tenho a Rich
Engenheiros Associados, uma operação com prazo supe-
rior - eu não gostaria de me equivocar - a 180 dias, prova-
velmente 240 dias.

O SR. JOSÉ REZENDE - Essa média tem que ser toda
operação acima de 180 dias. Eu tenho certeza, porque uma
empresa de factoring, se ela for operar com títulos com
prazo superior a 180 dias, ela quebra em 6 meses.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Nós temos um cliente grande
que está em fase de composição já há muito tempo, desde
o ano passado. Talvez isso possa estar...

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu perguntei se o nível de ina-
dimplência era alto e o senhor disse que não.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não é inadimplência. Vamos cha-
mar assim: é um atraso consentido, nós vamos recebendo
paulatinamente. Todos os meses a gente recebe um pedaço.

O SR. JOSÉ REZENDE - Justifica esses 3 milhões?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Eu acredito que sim, porque

esse montante compõe os 3 milhões.
O SR. JOSÉ REZENDE - Que empresa é essa?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - É a Reicred Modas, no lado do

cliente, nosso cliente que negociou os títulos, e são quatro
ou cinco empresas do comércio varejista, integrantes do
grupo Colombo.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu peço a V. Senhoria que jus-
tifique isso, porque o senhor está dizendo que isso aconte-
ceu este ano passado, porém aqui é nos quatro últimos
anos.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Desde o ano passado vem nessa
situação. É possível que nos anos anteriores, Deputado,
tenha tido...

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu peço que o senhor justifi-
que isso formalmente, por escrito, inclusive relacionando
cliente por cliente com saldo que ultrapasse 30 dias.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Perfeito.
O SR. JOSÉ REZENDE - A empresa tem empréstimo do

Exterior?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Tem. Tem uma operação contra-

tada com o Banco Pactual Internacional, de 1 milhão, 225
mil dólares.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu pediria que o senhor
enviasse cópia do contrato de financiamento, com autoriza-
ção do Banco Central. A Agente é empresa lucrativa?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Ela é para ser lucrativa. No ano
passado teve um resultado positivo de 76 mil reais, retrasa-
do, perdão, no ano passado teve um resultado negativo,
em função da alta variação do dólar, que nos afetou bas-
tante, mas esperamos este ano ter um resultado bastante
positivo em função da volta do dólar.

O SR. JOSÉ REZENDE - Os balanços apresentados indi-
cam um patrimônio líquido negativo.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - O ano passado ficou nessa situa-
ção, mesmo. Este ano ela se recompôs.

O SR. JOSÉ REZENDE - Não sei como ela está sobrevi-
vendo. Talvez graças a esse empréstimo externo, porque
com as operações dela não estaria mais funcionando; a
não ser que ela subtraia faturamento, não daria para enten-
der essa operação contábil.

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Absolutamente, não!
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor conhece ou tem rela-

cionamento com o Sr. Yang, a Sra. Miriam Yang, o Sr.
Nicolas Lagomarcino?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Já ouviu falar deles na sua

empresa?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Na minha empresa, não. Vi pelo

jornal. Nesse Nicolas nunca ouvi falar. É a primeira vez.
O SR. HENRIQUE PACHECO - De todos os nomes cita-

dos pelo Deputado o senhor nunca ouviu falar?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - O Sr. Daniel Uei eu sei que é um

empresário grande, conhecido no setor, se não me engano,
grãos. É do conhecimento de quem trabalhou no mercado
financeiro, mas não tenho nenhum negócio com ele, não.

O SR. JOSÉ REZENDE - O escritório Arias, Fabreca e
Fabreca? Nunca ouviu falar nesse escritório, ou tem rela-
cionamento? Escritório Levi e Salomão? Qual o nível de
relacionamento que o senhor tem, o nível de amizades?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - O escritório Levi e Salomão foi
consultor de mais de uma instituição financeira onde eu
trabalhei. Era nosso escritório de consultoria jurídica.

O SR. JOSÉ REZENDE - E a relação com a Agente? Tem
alguma relação?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não, formal não. Conheço os
advogados de lá.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mas o senhor não tem nenhum
relacionamento, nem com as pessoas físicas? E os sócios
da Agente?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não, que eu saiba.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor não tem?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - O Sr. Fernando o senhor não

sabe se tem?
O SR. ALUÍSIO LIUZI - Acredito que não.

Relacionamento institucional com o escritório Levi
Salomão foi nos bancos em que eu trabalhei.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor citou que a Agente
antes era uma empresa que tinha uma atividade de atua-
ção no mercado de títulos?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Era uma distribuidora de títulos
e valores mobiliários autorizada a funcionar. Era uma insti-
tuição financeira.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quando ela deixou de exercer
essa operação?

O SR. ALUÍSIO LIUZI - Em 1995 foi pedida a baixa da
instituição financeira e a transformação em empresa de
factoring.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor já participava da
empresa nessa época?

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Não. Eu entrei em 1999, no
segundo semestre.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem conhecimento se
nessa época ou antes disso a Agente operou no mercado
de títulos da dívida pública?

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Não saberia lhe dizer, Deputado.
O SR. JOSÉ REZENDE - Ela adquiriu precatórios do

Município de São Paulo?
O SR. ALUÍSIO LIUSI - Não saberia lhe informar.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, eu sugiro a

esta comissão que a gente convoque o presidente da
Agente, Sr. Fernando, em função de que ele fez o depoi-
mento, esteve na polícia, e o Sr. Aluísio como sócio desco-
nhecia integralmente essas informações. Já que quem
sabe tudo é o Sr. Fernando, eu sugeriria que ele fosse con-
vocado para vir a esta CPI responder sobre assuntos ine-
rentes não só à própria empresa Agente, mas também
sobre o envolvimento com o caso Ruth Escobar e o banco
HSBC, esse assunto de que nós tratamos hoje, aqui. Eu me
dou por satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu con-
sulto o Sr. Aluísio se ele tem alguma informação nova a
acrescentar? Eu quero lembrar que o senhor está sob jura-
mento, portanto qualquer coisa que venha a ser comprova-
da posteriormente poderia estar cometendo um crime, o
que não seria nada salutar nem para a CPI nem para o
senhor. O senhor tem alguma coisa a acrescentar com rela-
ção a isso?

O SR. ALUÍSIO LIUSI - Nada. Conheço a sua atuação e
desde o primeiro instante estamos prontos a ser colaborati-
vos em tudo que estiver ao nosso alcance. Não temos nada
a esconder. Nosso desejo é de que os trabalhos prossigam.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu agra-
deço então a presença. Vossa Senhoria está dispensado e
só peço que aguarde para que nós possamos emitir a noti-
ficação dos documentos solicitados pelo relator, Deputado
Rezende. Suspendo a reunião por 2 minutos. (Pausa)

Nós aqui estamos decidindo, o Sr. João dos Santos
Caritá nós vamos deixar para ouvir na próxima quarta-
feira, vamos adiar a oitiva para a próxima quarta-feira. O
Sr. João está aqui presente? Então eu quero já fazer o
comunicado, só para ele tomar conhecimento, que vai ficar
para a próxima quarta-feira, por decisão dos sub-relatores
Deputados Salvador Khuriyeh, José Rezende, e acatado
pela Presidência.

Nada mais havendo a tratar, passo aqui à convocação
para a próxima quarta-feira, neste mesmo recinto, às
14h30, e queria também comunicar aos deputados que a

audiência com o Sr. Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Sérgio
Conceição, ficou marcada para o dia 15/4, às 14 horas. Eu
solicito que os deputados agendem, para que nós possa-
mos visitar o Tribunal de Justiça.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.
* * *
03/04/02
Sr. Fernando Gianini Ribeiro, sócio da empresa Agente

Factory Fomento Comercial Ltda
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES DA SILVA -

Havendo número regimental, declaro aberta a 18a. reunião
da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a
finalidade de defender eventuais falhas e crimes contra o
consumidor, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, nos seus artigos 55 e 105, bem como o artigo
25, inciso 5º, da Constituição Federal.

Quero aqui agradecer a presença dos Aldo Demarchi,
José Rezende, Salvador Khuriyeh, e Eli Corrêa Filho que
nos dão a grata de satisfação de, pertencendo à CPI, dar-
mos continuidade aos trabalhos.

Quero aqui, nas pequenas comunicações, informar que
no dia de hoje está programado o início do julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade, conforme a Dra. Rosa
nos informou, nossa procuradora, que tem acompanhado
os trabalhos da CPI. Vemos aqui a quantidade de manifes-
tações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, pela
defesa do consumidor, ou seja, contra o deferimento da
ação movida pela FEBRABAN.

Solicito à Secretária a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, do

mesmo modo que agimos a semana passada e diante de
algumas questões que trago aqui para a nossa reunião de
hoje, gostaria de solicitar da Presidência desta CPI, que a
Ata da reunião passada, bem como a Ata desta reunião e a
Ata das próximas reuniões que fizermos, sejam transcritas
“ipsis litteris”. Sabemos da deficiência da estrutura que a
Casa possui, falta de funcionários etc., enfim, gostaria de
requerer, solicitar, desde já que o Presidente solicitasse ao
Presidente efetivo desta Casa, para que desse condições
para que a Ata se constituísse na integralidade dos depoi-
mentos dos trabalhos, porque serão de importância vital
para o encaminhamento dos trabalhos e gostaria, inclusive,
de solicitar por via de requerimento, logo mais, quando
decidirmos a respeito da Ata, requerer alguns encaminha-
mentos, entre eles a remessa dos depoimentos integrais,
na forma de fitas ou de Ata para alguns órgãos públicos,
para que providências possam ser tomadas.

Gostaria de sugerir desde já, que fosse feita integral-
mente e à medida em que seja feita integralmente, penso
que possamos dispensar a leitura da Ata.

Eram essas as manifestações que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então,

coloco em discussão e votação, a solicitação do Deputado
Salvador Khuriyeh. (Pausa) Aprovado. Assim que terminar
esta reunião, vamos nos dirigir até o Presidente, solicitan-
do a ele que nos auxilie nesse apoio para que tenhamos
mais pessoas, taquígrafos, para que possamos transcrever
as Atas e os depoimentos com mais agilidade, porque real-
mente a solicitação de V. Exa. tem fundamento porque pre-
cisamos dos dados que são aqui fornecidos pelos depoen-
tes. Então, coloco em discussão a Ata. (Pausa) Não haven-
do manifestação, está em votação. (Pausa) Aprovada. 

Solicito à Secretária que encaminhe ao Deputado
Salvador Khuriyeh, cópia dos depoimentos transcritos.

Está presente aqui, conforme foi feita a convocação, o
Sr. Fernando Gianini Ribeiro da Agente Factory Fomento
Comercial Ltda. Por gentileza, solicito que tome assento à
mesa.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente,
enquanto o convidado desta reunião se aproxima no senti-
do de podermos iniciar os trabalhos, eu gostaria de apre-
sentar alguns documentos e então, como disse, ainda há
pouco, apresentar algumas solicitações. A primeira delas,
como o Dr. Marco Antônio que esteve acompanhando a
Srta. Ruth Escobar no depoimento da semana passada,
como ele próprio havia se colocado à disposição de reme-
ter a esta CPI, algumas informações que haviam sido pos-
tuladas e sugeriu, inclusive, que colocasse à disposição da
CPI, a cópia de uma ação civil que é movida pela Sra. Ruth
Escobar, contra o HSBC, tomamos a liberdade então, de
entrar em contato com o Dr. Marco Antônio, e chegou às
minhas mãos hoje pela manhã, há poucos instantes, não
tive nem tempo de lê-lo ainda e portanto, gostaria de fazer
o registro e o protocolo oficial desses documentos e juntá-
los à CPI. Na verdade é uma ação protocolada no dia 15/06,
do ano 2000, que, como disse, é promovida pela Empresa
Integração Promoções Artísticas e Culturais Ltda. e
Dionisios Fundation, uma ação ordinária contra o HSBC
Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo. Gostaria, também, desde
já de solicitar cópia à Secretaria da CPI, para que pudésse-
mos disponibilizar e poder trabalhar em cima deles. 

E, gostaria, Sr. Presidente, antes de ouvirmos o Sr.
Fernando, de, para o encaminhamento dos trabalhos, apre-
sentar por escrito algumas solicitações, que na verdade já
forma feitas até, mas que julgo que serão importantes para
o encaminhamento dos trabalhos daqui por diante. Tomei
a liberdade, com a autorização dos nobres deputados aqui
presentes, de lê-lo rapidamente, e de fazer um requerimen-
to, por escrito, ao Presidente, gostaria de lê-lo para deixá-lo
registrado: “Ilmo. Sr. Dr. Deputado - CLAURY Alves da
Silva, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito,
das Financeiras, referente ao inquérito policial nº 193/2000,
do 7º Distrito Policial, controle nº 0050.00.02.2997-0 tipo 4,
encaminhado à CPI das Financeiras. 

Ilmo. Sr. Presidente, diante de tantas evidências, com
provas materiais existentes no inquérito policial nº
193/2000, do 7º Distrito Policial e possíveis ligações com
crimes de lavagem e ocultação de bens e direitos contra o
sistema financeiro nacional e evasão de divisas em apura-
ção pelo GAECO, e CPI do PROER e ainda em conformida-
de com as decisões já aprovadas por esta CPI nas últimas
reuniões de trabalho, dia 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03,
p.p., venho através desta requerer em caráter de urgência,
urgentíssima as seguintes providências: 1 - remessa para a
CPI do PROER, da totalidade do inquérito policial nº
193/2000, do 7º Distrito Policial, Controle nº
0050.00.02.2997-0 tipo 4, destacando-se a documentação
relativa ao HSBC Exabanco, em face da notícia vinculada
no Jornal da Câmara, no dia 27/03 corrente, é que divulgou
matéria relacionada com os trabalhos finalizadores daquela
CPI em Brasília. Sob o título “PROER”, o relatório final será
apresentado depois da Semana Santa”. Em que pese conti-
nuar as investigações nesta Casa Legislativa, o lapso tem-
poral restante urge que os nobres deputados federais
tomem conhecimento dos importantes documentos acosta-
dos nesse inquérito policial nº 193/2000, e dos depoimen-
tos “ipsis verbis “colhidos nesta Casa, do Ilustre Delegado
de Polícia titular do 7º Distrito Policial, Dr. Antônio Carlos
Barbosa, e da Exma. Sra. Ex deputada Ruth Escobar; 2 -
remessa dos depoimentos do Ilustre Delegado de Polícia
titular do 7º Distrito Policial, Dr. Antônio Carlos Barbosa e
da ex deputada Ruth Escobar, bem como cópia do inquéri-
to policial nº 193/2000, para os ilustres membros do
Ministério Público, do GAECO e da Promotoria da
Cidadania, em face da apuração de ilícitos penais, forma-
ção de quadrilha, enriquecimento ilícito e outras fraudes,
com nítido envolvimento de transações duvidosas, movi-
mentações suspeitas relacionadas à conhecida I. Regersey
(?) alvo também de investigações naqueles órgãos da
Parquet(?); 3 - requisição de informações complementares
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ao DIPO - Departamento de Inquéritos Policiais, acerca do
resultado de pedido de prisão preventiva formulado no
Inquérito Policial nº 193/2000, do 7º Distrito Policial, pois,
como bem informou a autoridade policial, Dr. Antônio
Carlos Barbosa, em seu depoimento perante esta CPI, o
mesmo receava pela fuga daqueles investigados, até por-
que algumas daquelas pessoas já estariam residindo nos
Estados Unidos da América, porém em local não conhecido
por esta comissão; 4 - comunicação à Embaixada dos
Estados Unidos da América, a atual Embaixadora Dona.
Rainak(?) e à Embaixada Britânica, acerca dos atos investi-
gatórios desta CPI, relacionados ao Inquérito Policial nº
193/2000, do 7º Distrito Policial, com a remessa formal dos
dados pessoais dos investigados naquele procedimento
policial, em face dos depoimentos colhidos nesta CPI, pois,
com as suas devidas localizações no exterior e prévias noti-
ficações, os trabalhos desta CPI, estarão facilitados, com as
eventuais convocações daquelas pessoas ali indigitadas,
caso necessário no transcorrer dos trabalhos legislativos
desta comissão; 5 - convocação do Sr. Robert Ellis Willians,
consultor internacional do escritório de advocacia Noronha
Advogados, residente à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1335,
3º andar - São Paulo, em face do mesmo ter contribuído
com investigações em Gersey, para o Delegado de Polícia
titular do 7º Distrito Policial, Dr. Antônio Carlos Barbosa; 6 -
convocação do Sr. Fernando Gianini Ribeiro, que está aqui
presente hoje, residente à rua Horácio Lafer, nº 721, 4º
andar, sócio da Agente Corretora de Câmbio, em face da
citação nominal no depoimento do seu sócio em 27/02; 7 -
convocação dos Srs. Iwan Shi Bu Yung(?), Michele Yung,
Maira Yung, Nícolas Lagomarcine, Daniel Wey, todos cita-
dos no depoimento do Dr. Antônio Carlos Barbosa,
Delegado titular do 7º Distrito Policial e responsável pelo
inquérito policial nº 193/2000, bem como no depoimento da
Sra. Ruth Escobar e apontados no inquérito policial como
responsáveis pela fraude investigada; 8 - convocação do
Sr. Hélio Ribeiro Duarte, Diretor Executivo de Relações
Institucionais do HSBC Brasil, Sr. Frank Lauson, represen-
tante do HSBC Holding, com escritório no Edifício Tower
sede do Grupo HSBC, Av. Brigadeiro Faria Lima - São
Paulo; 9 - convocação do Sr. Dr. José Carlos Vieira da
Costa, autor de ação contra a Controladora Exabanco e
citado no Inquérito Policial n,] 193/2000; 10 - solicitar a pre-
sença de representantes do Ministério Público Federal, do
GAECO, nas próximas sessões de trabalho desta CPI e em
especial nas oitivas dos depoimentos relacionados ao caso
Ruth/ Ilha Gersey; 11 - a transcrição “ipsis verbis”, dos
depoimentos dos delegados de polícia, Dr. Antônio Carlos
e da ex deputada Ruth Escobar: 12 - remessa dos depoi-
mentos do ilustre delegado e da Sra. Ruth Escobar, bem
como cópia do inquérito policial para a presidência do
COAF - Conselho do Controle de Atividades Financeiras,
Dra. Adriane Sena, e para a Polícia Federal, aos cuidados
do Delegado Teoler Rocha(?), titular da Delegacia de
Combate ao Crime Organizado, que apura eventuais irregu-
laridades sobre a liquidação extra judicial do Banco
Bamerindus, adquirido pelo Grupo HSBC, em face do nítido
envolvimento do Banco Exabanco e Grupo HSBC em tran-
sações duvidosas, ignorando as leis vigentes, como tam-
bém pelo fato da existência de um enorme número de pes-
soas constantes de um meio list, apreendido na residência
do Sr. Ivan, apensados ao inquérito policial nº 193, com
depósito nessa Ilha de Gersey. 

Nessa conformidade, aguardo suas providências
necessárias da Secretaria da CPI de continuidade das inves-
tigações.

Atenciosamente, Salvador Khuriyeh.”
Gostaria de fazer apenas algumas referências, Sr.

Presidente, o Sr. Fernando Gianini está aqui nesse instante,
já, tenho uma referência aqui importante, a As. Ruth
Escobar, no seu depoimento, fez referência a uma pessoa
que teria acompanhado a Sra. Ruth Escobar, inclusive,
numa visita ao Presidente da República e que ela disse que
teria mais informações a prestar que pudessem ser precio-
sas a esta CPI. Do mesmo modo, a manifestação do advo-
gado, que a acompanhava naquele instante também reafir-
mando a manifestação da Sra. Ruth, porém, sem lembrar o
nome da pessoa.

Tivemos a oportunidade de nos aprofundar um pouco
mais nisso e também de tomar conhecimento do processo
que já temos cópia, o inquérito policial, de um documento
datado do dia 03/04/2000, do escritório da Empresa Live
Nick Araújo Yopk(?) advogados, enfim, um grupo de advo-
gados, enviado ao Sr. Iwan Yung, do Exabanco, a rua
Líbero Badaró, que faz referência a uma ação ordinária de
dissolução de sociedade, José Carlos Vieira da Costa e
outro versus Unilay Bahia Construção e Comércio Ltda.,
carta precatória, do Fórum Central da Comarca de São
Paulo que tem um agravo de instrumento no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Tomamos conhecimento,
inclusive, tive a oportunidade de tomar a iniciativa de pro-
curar a pessoa, já conversei com a pessoa, inclusive, solici-
to aqui por requerimento que ele seja ouvido por esta CPI
também e essa pessoa é a pessoa que acompanhou a Sra.
Ruth Escobar na visita ao Presidente da República, que
move uma ação contra o Banco Central e segundo as infor-
mações que constam já, é uma ação transitada em julgado,
e que mostra nessa ação, documentos, inclusive que
podem demonstrar com bastante clareza o procedimento
irregular de entrada do HSBC no Brasil.

Na verdade, por se tratar de questão de interesse fede-
ral, questão de foro federal, por isso que faço aqui a reitera-
ção da urgência, urgentíssima, para que seja comunicada à
CPI do PROER que tomamos conhecimento pelos jornais do
País e pelo próprio Jornal da Câmara, que o Relatório Final
da CPI do PROER está para ser lido dentro das próximas
horas, diria, dentro dos próximos dias. E, consta que os
representantes do Banco Central e mesmo o representante
do HSBC, quando foram ouvido pela CPI do PROER, emiti-
ram uma série de informações que constam desse processo
e que são importantíssimas para poder esclarecer quanto à
irregularidade do HSBC no Brasil. E, os jornais dão conta de
que o HSBC, inclusive, está deixando de cumprir a obriga-
ção de devolver aos cofres públicos da União, os recursos
que ele acabou recebendo, inclusive, do PROER, parcela
dos recursos e que não foram utilizados. Esse prazo já ven-
ceu, inclusive. O prazo para o HSBC devolver 141 milhões
de reais venceu ontem. Na verdade, isto aqui é datado do
dia 27/03, Jornal da Câmara dos Deputados, do dia 27/03,
portanto, já no dia 26/03. E, se me permitirem uma breve
leitura: “venceu ontem o prazo para que o HSBC devolvesse
141,9 milhões ao Bamerindus que se encontra em liquida-
ção. O dinheiro referente ao adiantamento dos 299 milhões
de reais, em valores corrigidos, feitos pelo Banco Central,
HSBC, para fazer frente a possíveis prejuízos. O Banco
Central adiantou 840 milhões de reais ao HSBC, no proces-
so de aquisição do Bamerindus em março/96, para assumir
despesas de contingências fiscais, previdenciárias e traba-
lhistas e investir na modernização da empresa. O contrato
de adiantamento não exigia que o HSBC prestasse contas
dessas despesas. Foi com essa alegação que o liquidante
respondeu à CPI do PROER, sobre os destino dos recursos e
mesmo assim o HSBC comprometeu-se a prestar contas
ontem, desses 141,9 milhões de reais, que exclui 77 milhões
de reais da verba que tinha sido efetivamente usada. Aí vem
a matéria toda aqui, e reforça que o HSBC deveria devolver
esse dinheiro e não devolveu. 

Então, na verdade, Sr. Presidente, iniciamos aqui esses
trabalhos em função das denúncias que recebemos, como
tivemos já a oportunidade de dizer, que envolvia a Sra.
Ruth e por conseqüência disso observamos que parece ter

uma série de cidadãos que foram prejudicados e mais do
que isso, aí a comprovação de que o erário público vem
sendo prejudicado por conta de todo esse processo. 

Então, gostaria de apresentar esse requerimento, e
pedir que a Secretaria da CPI tomasse providências.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quero

aqui, antes de deliberarmos sobre o requerimento do
Deputado Salvador Khuriyeh, quero registrar a presença do
ilustre deputado Vice-presidente da CPI, José Carlos
Stangarlini. 

Quero parabenizar o deputado Salvador Khuriyeh pelo
trabalho eficiente que tem sido feito em relação a essa
denúncia e chegou a esta CPI que foi levantada pelo depu-
tado Rezende, pelo deputado Salvador Khuriyeh e esses
levantamentos que estão sendo feitos neste momento, cujo
inquérito, cópia o deputado Salvador já está entregando.

Solicito à Secretária que faça cópias para que o depu-
tado Salvador possa acompanhar os trabalhos.

Queria sugerir aqui, deputado Salvador, que façamos,
hoje vamos fazer um contato com o deputado federal
Gustavo Prê(?) que é o Presidente da CPI do PROER no sen-
tido de que possamos fazer um contato tanto com o
Presidente da CPI, quanto com o Relator e que V. Exa.
pudesse, pessoalmente, levar os documentos para que
possamos fazer essa interface da nossa CPI com a CPI da
Câmara dos Deputados.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito, Presidente. Sr.
Presidente, acho importante o encaminhamento proposto
por V. Exa., mas, gostaria apenas de reiterar esse requeri-
mento que acabo de protocolar e como disse, acabei de
receber cópia desse processo que chegou às nossas mãos
e por conta disso acabei até não apresentando a solicitação
de que encaminhássemos novamente, diria, um novo ofí-
cio ao Tribunal de Justiça, pedindo cópia integral desse
processo que se trata de ação ordinária de dissolução de
sociedade, para que pudéssemos tê-lo em nossas mãos
para poder conhece-lo.

Então, é a ação ordinária de dissolução de sociedade
movida por José Carlos Vieira da Costa, já conversei com
ele e outro, apresento o nome da empresa aqui, tem carta
precatória, enfim, foro central da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, com agravo de instrumento do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos nºs
130.794.4-0.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está, por-

tanto, em discussão, o requerimento do deputado Salvador
Khuriyeh. São 12 itens, mais o requerimento feito verbal-
mente neste momento. (Pausa) Em discussão. Não haven-
do manifestação, está encerrada a discussão. Em votação.
(Pausa) Aprovado. Portanto, hoje ainda, vamos fazer o con-
tato e voltamos a nos falar a respeito da CPI do PROER.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, gostaria de
fazer uma apresentação de detalhes de trabalhos realizados
até agora na área da factoring. Notificamos até o presente
momento 205 empresas, das quais 56 as correspondências
foram devolvidas por não localização, por endereço errado,
por não terem sido localizadas. 24 empresas com docu-
mentação completa já foram entregues a esta CPI, estão
sendo analisadas, 12 delas já foram auditadas, com ele-
mentos, já pessoas ouvidas nesta CPI. 8 empresas, manda-
ram documentação parcial, 35 empresas simplesmente
foram notificadas, receberam a notificação, mas não se
pronunciaram, não entregaram documentos, não respon-
deram a notificação, não pediram prazo, simplesmente
ignoraram a notificação da CPI. 19 empresas solicitaram
prazo ou apresentaram justificativas pelas quais não entre-
garam os documentos. 9 empresas ouvimos em plenário, e
123 respostas com documentação precária. Ou seja, entre-
garam parcial e deram como se tivesse sido atendida. Parte
dessas 123, inclusive, foram orientadas por uma associa-
ção, pela ANFAC a não entregarem documentos a esta CPI
e atenderam a ANFAC e não atenderam a esta Comissão. 

Estamos, no presente momento, Sr. Presidente, pas-
sando para serem notificadas, mais 85 novas empresas de
factoring, sendo que 32 dessas empresas de factoring, são
empresas que requereram falência de empresas clientes
delas. Próximo de 50 empresas, pessoas físicas, foram pro-
testadas por factoring e 6 empresas de factoring entraram
com ação de execução judicial contra clientes delas. Então,
um total de aproximadamente 85 empresas que proponho
sejam notificadas também a entregarem documentos, algu-
mas delas para serem ouvidas nesta CPI.

Senhor Presidente, em face do não atendimento por
parte das empresas de factoring, algumas orientadas pela
ANFAC, outras por decisão própria, não estão dando aten-
ção, requeiro a V. Exa. que, em seguida desta reunião, faça-
mos uma reunião fechada, no sentido de deliberarmos e
tomarmos decisões no sentido de fazermos uma ação mais
efetiva com relação a essas empresas que não estão aten-
dendo essas notificações enviadas por esta Comissão
Parlamentar de Inquérito. 

Gostaria, até de propor, nessa reunião fechada, medi-
das de atuação nossa, não só em plenário, mas como dili-
gências que creio que têm algumas já com indicativo de
problemas e que não estão atendendo à CPI, para que faça-
mos diligências nessas empresas no sentido de apreender-
mos documentação, que tenho certeza, muitas delas, atra-
vés de uma diligência iremos detectar sérios problemas
nessas empresas.

Pediria que pudéssemos nos reunir e tomar uma deci-
são, mas, em uma reunião fechada. Se possível hoje ainda,
em seguida desta. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quero
também cumprimentar o deputado José Rezende, como
subrelator para assuntos das factorys, e dizer que o trabalho
de V. Ex.a tem sido extraordinário. Até queria sugerir a V. Exa
que fizéssemos já um relatório parcial, se o relator também
estiver de acordo para que possamos já até o final deste mês,
já termos um relatório parcial das atividades da CPI e das fac-
torys, estamos atuando nesta momento com as factorys e
depois em seguida, vamos também começar a fazer as con-
vocações das administradoras de cartões de crédito. 

Então, com relação à reunião, consulto o deputado
Aldo, deputado Salvador, se estão de acordo, logo em
seguida de ouvirmos o convocado, fazermos essa reunião
com a presença da Procuradoria, a Dra. Rosa que poderia
nos acompanhar, para que pudéssemos então tomar essas
decisões. Lembro que dia 15, temos uma audiência com o
Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Sérgio Nikon
Conceição (?).

A relação das novas empresas que serão convocadas, o
senhor vai nos entregar e vamos deliberar neste momento?

O SR. JOSÉ REZENDE - Essa é a minha solicitação.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então,

está em discussão a convocação de uma lista de mais 85
empresas de factory, cuja relação está com o deputado
José Rezende e em seguida solicito que o deputado José
Rezende faça a entrega à Mesa da relação de empresas.
Está em discussão. Não havendo manifestação, está em
votação. (Pausa) Aprovado. A secretária vai providenciar as
notificações necessárias para solicitarmos os documentos
e em seguida as convocações.

Vamos ouvir, neste momento, o Sr. Fernando Gianini
Ribeiro. Solicito ao Sr. Fernando, que próximo do microfo-
ne faça o seu juramento e em seguida a qualificação.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Juro, como dever
de consciência dizer toda verdade, nada omitindo que seja
do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados
com as investigações a cargo desta Comissão.

Fernando Gianini Ribeiro, 49 anos, divorciado, residên-
cia à Rua Horácio Lafer, 721 - 4º andar, exerço minhas ativi-
dades, na Rua Tenente Negrão, 140 - 11º andar.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Senhor
Fernando, o senhor é sócio da empresa Agente
Participações e Fomento Comercial Ltda. , da qual o Sr.
Aloísio é também um dos sócios. É isso?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O

senhor, gostaria de fazer uso da palavra para expor por 10
minutos a atividade da empresa?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - É normal, acho
que o Aloisio que é a pessoa que toma conta da empresa,
até porque ele é uma pessoas de experiência de 30 anos
em banco, somos três sócios, nos reunimos para deliberar
sobre crédito em alguma compra a ser feita de algum títu-
lo, nos reunimos. Fora isso é ele que é a pessoa que exerce
toda a atividade executiva. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Para rea-
firmar, o Sr. Aloisio é que administra a empresa.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Isso e nós nos
reunimos sempre que tem alguma coisa a ser decidida
pelos três sócios.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
atua mais como sócio.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Maria como
sócio.

O SR. PRESIDENTE - Está aberta as inscrições para as
perguntas ao depoente. Tem a palavra o deputado José
Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Fernando, qual a sua
formação profissional?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Economista.
O SR. JOSÉ REZENDE - Quando o senhor ingressou na

sociedade da Agente?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Essa empresa em

1986, quando foi fundada, era uma empresa distribuidora
de titulo e valores mobiliários e foi transformada numa
empresa de fomento.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor participa desde essa
época?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Desde 1986.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor participava antes

dessa empresa que exercia uma outra atividade?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Em 1986. É.
O SR. JOSÉ REZENDE - Que função, além de sócio, o

senhor exerce na empresa?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Temos 3 empre-

sas, uma corretora de câmbio, título e valores, e uma corre-
tora de mercadorias.

O SR. JOSÉ REZENDE - A empresa pela qual o senhor
está aqui é a Agente, participações e fomento comercial.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Isso, sou sócio.
O SR. JOSÉ REZENDE - Apenas sócio?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Sócio diretor.
O SR. JOSÉ REZENDE - Diretor de que área?

Comercial, Administrativa...?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não, a área

comercial administrativa é feita Aloisio. Só nos reunimos
para ...

O SR. JOSÉ REZENDE - Comercial e administrativa é
exercida pelo Aloisio.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Isso.
O SR. JOSÉ REZENDE - Quem tem todo conhecimento,

a atividade das ações, da forma, da condução de empresa é
o Aloisio que esteve aqui nesta CPI.

O senhor esteve neste plenário quando o Sr. Aloisio
prestou depoimento, o senhor tomou conhecimento de
como foi o depoimento dele de alguma forma?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Ele nos contou.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor conhece a Sra. Ruth

Escobar?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - De nome, sim.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem conhecimento

do processo de estelionato que ela moveu na 7º Delegacia
da Lapa?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Tenho conheci-
mento porque a 7a. Delegacia foi no nosso prédio, tinha
um mandado para revistar todos os estabelecimentos do
prédio, foram na nossa empresa, apreenderam alguns
documentos, foi levado à delegacia, eles investigaram,
como não tinha nada a ver com a nossa empresa, eu tive
conhecimento desse caso da. Ruth por causa disso.

O SR. JOSÉ REZENDE - O seu sócio, Sr. Aloisio, não
tomou conhecimento disso, sendo que ele é o gerente
administrativo da empresa?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Quando a polícia
foi lá, nós não estávamos lá e, por exemplo, lá são três
empresas, não foi na Fomento, eles tinham um mandado
para o prédio inteiro. Chegaram na nossa empresa que era
num andar, pegaram documentos que queriam e acho que
ele não ficou sabendo mesmo.

O SR. JOSÉ REZENDE - As três empresas funcionam
no mesmo local, no mesmo endereço?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O mesmo local.
Mesmo prédio e o mesmo local.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mesmo prédio, mesmo andar e
na mesma sala?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - É um andar.
O SR. JOSÉ REZENDE - É um andar com salas distintas

e separadas.
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Salas distintas,

porque tem salas de operações, salas de contabilidade,
sala de computação.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor como sócio quotista
e não como sócio administrativo, tomou conhecimento do
fato e foi o senhor que foi na delegacia?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Fui eu que fui na
delegacia.

O SR. JOSÉ REZENDE - E o senhor não relatou isso a
ele?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Olha, foi uma
coisa que não aconteceu nada, não teve nada a ver. Fomos
até a delegacia, não foi constatado nada, levaram um
monte de documentos e depois nos devolveram. Não teve
nada contra a empresa.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quanto tempo levou essa
apreensão de documentos, a ida a delegacia, o inquérito
até que foram devolvidos os documentos para a empresa?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Acho que foi uns
5 dias, mais ou menos.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor conhece, o Sr. Iwan
Yung? 

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Nenhum parente dele?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Nenhum parente

dele.
O SR. JOSÉ REZENDE - A empresa Levy Salomão, o

senhor conhece?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - A Árias e Fabreca?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, eu abriria

para os outros deputados fazerem perguntas, mas me
reservaria o direito de poder voltar a fazer perguntas para o
Sr. Fernando.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Deputado
Salvador Khuriyeh.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, gos-
taria de solicitar ao Sr. Fernando, não fui atento na pergun-

ta feita pelo deputado José Rezende, a quantos anos o
senhor atua já na área de câmbio?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Área de câmbio?
Não atuamos na área de câmbio.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor diz que tem
três empresas.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Isso. Temos uma
corretora, é corretora de câmbio, títulos e valores mobiliá-
rios, atuamos em câmbio faz pouco tempo, temos a corre-
tora, mas ela não atuava no câmbio. Está atuando no câm-
bio agora, há pouco tempo.

O SR. SALVADOR KKHURIYEH - Há quanto tempo?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Deve fazer coisa

de um ano.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quais são as outras

empresas que os senhores têm?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Chama-se Click

Trade, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores mobiliários.
E a outra é Click Trade, Corretora de mercadorias, que atua
na ABMF, a primeira atua na BOVESPA.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito, e a outra é a
Agente. 

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Exatamente.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quando o senhor disse

que a polícia fez a apreensão dos documentos no prédio, o
senhor disse que ela tinha ordem para poder fazer a
apreensão em todas as empresas que faziam parte do pré-
dio. Não sei se entendi corretamente, mas parece que o
senhor disse que no prédio tinha três empresas que são as
três empresas ...

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - No nosso andar
tinha três empresas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O prédio tem outras
empresas?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O prédio deveria
ter uns15 andares.

O SR. SALVADOR KLHURIYEH - Perfeito e no andar
que tinha três empresas, são as três empresas do senhor,
que o senhor faz parte?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Isso.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para esclarecer e ficar

registrado em Ata, as três empresas funcionam no mesmo
endereço?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - No mesmo ende-
reço.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Porque num andar
podem existir vários endereços. 

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não, não funcio-
nam no mesmo endereço.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor é sócio da
Agente há quantos anos?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Desde 1986.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E qual é a participação,

p percentual do senhor na Agente?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Na Agente

Fomento? 33%.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, nas outras empre-

sas?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - 33%.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Também, 33% em cada

uma. E os três sócios são sócios...
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O Aloisio não. O

Aloisio não é sócio das outras empresas.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito, apenas da

Agente. Uma informação que o senhor trouxe aqui e que
eu anotei e fiquei de fato aqui em dúvida e gostaria até de
registrar, Sr. Presidente, é que eu tenho a impressão, se
não me falha a memória, que o Sr. Aloisio havia dito aqui
que ele não poderia nos prestar mais informações, porque
ele não era a pessoa que cuidava efetivamente dos negó-
cios da Agente, que quem cuidava era o Sr. Fernando
Gianini Ribeiro. E agora, para nossa surpresa o senhor
Fernando fala a mesma coisa, que é o Sr. Aloisio. Então,
gostaria de deixar isso registrado, de dizer para o senhor
que nos causou estranheza, porque o Sr. Aloisio disse que
era o senhor que cuidava e o senhor disse que ele é que
cuida. O senhor já teve a oportunidade de responder aqui a
respeito da busca e apreensão dos documentos, o senhor
sabe dizer exatamente qual era o motivo da busca e
apreensão, o que eles procuravam naquele instante nas
empresas de que o senhor faz parte ou na Agente?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O que vim a
saber depois é que era esse processo da Da. Ruth Escobar.
Era esse processo, eles estavam procurando, a primeira vez
que escutei falar nesse nome Iwan, foi através disso, esta-
riam procurando alguma coisa...

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por que na empresa do
senhor? O senhor saberia dizer por que? O senhor foi,
inclusive, depois, depor no 7º Distrito. O senhor foi infor-
mado por que eles foram lá procurar?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Eles foram no
prédio inteiro. Foram em outras empresas também, pelo
que sei. Pelo que fomos informados é que foram em outras
empresas também.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor disse, respon-
dendo a pergunta do deputado José Rezende, que apreen-
deram uma série de documentos, enfim, verificaram que
não tinha nenhum tipo de problema ou de ligação com o
caso da Sra. Ruth e aí eles devolveram os documentos. O
senhor teria possibilidade de informar a esta CPI, quais
foram os documentos que foram apreendidos naquele ins-
tante?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Olha, foi aleató-
rio, acho que entraram na sala, pegaram vários documen-
tos. Não sou capaz de dizer.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Gostaria, se o
senhor me permitisse, fiz a leitura aqui para o Sr. Aloisio,
naquele instante, e o senhor disse que não sabia o motivo
de eles terem ido à Agente, mas, eles foram a Agente espe-
cificamente, porque existe uma denúncia feita no processo
da Sra. Ruth que trata da Agente, que faz referências espe-
cíficas a Agente.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O que nos foi
mostrado na delegacia é que não era. Foi nos mostrado
que era uma busca no prédio. Não era específico.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No processo da Sra.
Ruth, no inquérito policial, tem uma denúncia que trata
especificamente da Agente. Eu gostaria, primeiro, de dizer
ao senhor que as palavras que vou expressar aqui não são
palavras minhas, vou ler. Gostaria de pedir a permissão
para o senhor para poder ler, mas, aqui diz, papel timbrado
da Polícia, Polícia Civil de São Paulo, Departamento de
Polícia Judiciária da Capital - DECAP, 7º Distrito Policial da
Lapa, “Referência: denúncia anônima - fiz questão de frisar
isso também, quando do depoimento do Sr. Aloisio - ati-
nente ao inquérito Policial 193/2000. Sr. Delegado de Polícia,
com este levo ao conhecimento de V. S. que nesta data
recebi um telefonema, através da linha nº 8641187, instala-
da na chefia de investigadores desta distrital, onde uma
pessoa de voz aparentemente do sexo feminino, mantendo-
se no anonimato, com o intuito de preservar a sua imagem
e integridade física, relatou-me o que segue a seguir: pri-
meiro, informou-me ter sido cientificada sobre investigação
em curso nessa delegacia, figurando como vítima Ruth
Escobar, sendo que temendo pela sua própria vida, comuni-
cou-me que o investigado Iwan Yung, ardilosamente, para
conseguir perpetrar seu “golpe”, utilizou-se de uma empre-
sa conhecida como Agente (doleiro - prédio vizinho ao
Restaurante Massimo). Referida empresa, segundo a
denunciante mancomunada com o investigado supra, seria
uma das responsáveis por algumas remessas ilegais de
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dinheiro ao exterior. Informou-me ainda que citada empre-
sa funciona como sede de inúmeras falcatruas e delitos,
prestando-se também a freqüente lavagem de dinheiro obti-
do ilicitamente. Disse que aquele estabelecimento é cercado
por seguranças e no seu interior poderão ser encontradas
inúmeras provas sobre delito nesta distrital investigado.
Outrossim, comunicou que esta empresa possui estreita
ligação com o investigado Iwan Yung, classificado pela
denunciante como mafioso. Esclareceu, finalmente, que o
investigado acima mantém em seu poder, inúmeros docu-
mentos relativos a golpes outrora praticados e sexto, derra-
deiramente me disse que enviaria, através dos correios cor-
respondência com farto material probatório. Assim sendo,
aguardo as providências e determinações que V. S. julgar
necessário. São Paulo, 22 de março de 2000, Sr. Rui
Vilarinho Albuquerque, investigador de polícia.” 

A polícia foi, fez apreensão dos documentos no prédio
do senhor, o senhor tem informação que foi no prédio
todo, o senhor foi chamado para ser ouvido e eles não
comunicaram ao senhor que tinha essa denúncia?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Essa denúncia, não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabia que

tinha isso no processo?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor foi chamado,

teve os documentos apreendidos e em instante nenhum o
senhor procurou seu advogado para poder saber?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O advogado está
aqui, esteve lá também e não mostraram para ele.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Em momento nenhum
foi feita referência a esta denúncia aqui, como disse, não
quero fazer afirmação de que seja verdadeiro, mas, que diz
que a Empresa Agente lá...

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Segurança, isso
não tem, não tem nada disso.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nada disso. O senhor é
especialista na área de câmbio?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não, senhor.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor atuou, ou

atua com contas CC5?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não senhor. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tem conheci-

mento, o senhor diz que não conhecia o processo, não
conhecia nada do processo?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Esse caso de
falar da Agente, isso não sabia não.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não tem
conhecimento do processo, o senhor só tem conhecimento
de que a polícia foi lá, fez apreensão, no prédio todo e
depois viu ...

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Que era o pro-
cesso da Da. Ruth Escobar.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E devolveu os docu-
mento para o senhor. O senhor disse respondendo ao
Deputado José Rezende que o senhor não conhecia o Sr.
Iwan Shi Yung, a Sra. Maira Yung também não?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Sra. Michel Yung?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Sr. Nicolas

Lagomarcino?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor nunca mante-

ve negócios, a sua empresa nunca manteve negócios?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Nunca escutei

falar antes de tomar conhecimento, nunca escutei falar
desse pessoal.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor conhece a
vítima Sra. Ruth Escobar, ou outras pessoas que foram
apontadas como vítima no processo?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não, conheço só
de televisão, da fama dela.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tem ou teve,
manteve relações comerciais com o Banco HKB ou mesmo
com o Grupo HSBC?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Nunca.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nem antes de 97, ...?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Nunca, nem

nunca tive conta.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor conhece o Sr.

Paul Koler do HSBC Bank International Ltd. ?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Sr. Daniel Wey, o

senhor conhece?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - No inquérito que trata

da Sra. Ruth foram mencionadas várias empresas “of
shor” com sede na Ilha de Gersey, o senhor efetuou algum
negócio com alguma dessas empresas, a Karlet
Development?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - West Rio Busines?
O SR. FERNANDIO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Becal Properties?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Accent Limited?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E a Universal

Internation Accet Manegement?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabe

quem controla nenhuma dessas empresas, especialmente
a Universal International Accet?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor, a sua empre-

sa, estão naturalmente credenciados junto ao Banco
Central para poder operar, trabalhar, inclusive na área de
câmbio agora mais recentemente.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Credenciado ao
Banco Central. Isso.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E o credenciamento
para operação na área de câmbio, o senhor saberia dizer a
partir de que data a empresa está habilitada?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Aí acho que é
sempre habilitada, porque era uma carta patente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ela foi habilitada desde
o princípio, porém não operava.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Porém não ope-
rava.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A empresa do senhor
ou um dos sócios pelo que o senhor tem conhecimento,
efetuou remessas para o exterior para família Rocha
Azevedo?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não, que eu
saiba, não.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para o Bovespa? Para a
instituição Bovespa de valores?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para a Sra. Célia

Gordani?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para o Sr. Ernesto

Garioba?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para a Sra. Ruth

Escobar também não.
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Também não. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para a Dinâmica

Promoções Artísticas e culturais?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.

O SR. SALVADOR KHURIEH - Para Integração
Promoções Artísticas?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Para o Sr. Frederico

Membergue?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - A família Teixeira

Pinto?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Grupo Norton?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Grupo Notre Dame?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Vitor Sucar?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Carlos Guerra?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Décio Galiano?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Empresa Enob?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Empresa Fidex? Sr.

Orlando Marino.
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nem para Passadena,

Trevisan?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Fernando, como o

senhor pode observar, estamos preocupados, naturalmen-
te, não quero aqui que o senhor saía deste encontro com a
impressão de que nós estamos aqui fazendo alguma acusa-
ção vulgar ou leviana contra a sua empresa, mas, é que
nos chegam denúncias, documentos que nos obrigam a
nos debruçar, a nos deter para que possamos apurar. E,
pelo que acabamos observando, embora as respostas que
o senhor nos traz neste instante sejam negativas, diferente-
mente de informações a princípio a nós trazidas, mas,
nesse processo da Sra. Ruth e em outros processos, um
que recebemos hoje também movido pela Sra. Ruth e
outros que solicito cópia ao Tribunal de Justiça. nos dá
conhecimento de que uma série de pessoas foram lesadas.
Não estou dizendo que forma lesadas pelo senhor ou pela
sua empresa, por favor não compreenda isso. Mas, foram
lesadas. E, além disso, o que nos dá conta é de que o erário
público também acabou sendo lesado. Nesse inquérito que
a Sra. Ruth figura como vítima, inclusive, existe a constata-
ção de crime de formação de quadrilha, evasão de divisas,
lavagem de dinheiro, o que é uma situação extremamente
grave. 

Então, estamos, naturalmente, preocupados em apurar
e saberemos reconhecer e eu diria assim, a lisura da sua
empresa, do senhor e dos seus sócios, se assim constatar-
mos. Mas, haveremos de tomar providências se entender-
mos de modo diferente.

Gostaria de perguntar desde já perguntar ao senhor, o
senhor estaria disposto, voluntariamente a abrir sigilo tele-
fônico, bancário do senhor, da sua empresa?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Com certeza.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Inclusive de contas no

exterior, se houvesse necessidade?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Sim, senhor.
O SR. SAVADOR KHURIYEH - Perfeito. Quero agrade-

cer ao senhor. Presidente, por enquanto eram essas as per-
guntas que gostaria de fazer e quero agradecer.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -
Continuam abertas as inscrições. (Pausa) Tem a palavra o
nobre Deputado José Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Fernando, o senhor já
me disse que não conhece, nunca ouviu falar do Escritório
Levy Salomão?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não conheço,
não.

O SR. JOSÉ REZENDE - O seu sócio quando aqui este-
ve disse que conhece esse escritório, teve contato, liga-
ções, consultoria....?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Nossa empresa
não tem nenhum negócio com esse escritório. Pode ser
que ele tenha pessoalmente, não sei. Eu, pessoalmente, na
minha empresa nunca tivemos negócios.

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor reafirma que o
senhor não conhece, nunca ouviu falar...

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Esse nome é
famoso, não é? É um escritório de advocacia famoso.

O SR. JOSÉ REZENDE - Então o senhor já ouviu falar?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Já ouvi falar.

Mas, não conheço, não conheço ninguém do escritório.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor afirma e reafirma que

a Agente Participações não tem e nunca teve nenhum tipo
de negócios, consultoria ou assessoria dessa empresa?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Afirmo.
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor como sócio, o senhor

deve ter conhecimento da movimentação da empresa, do
seu faturamento, a área financeira dela. Ela apresenta em
seu balanço, uma média de fatorização de 500 a 600 mil
reais/mês. Qual é o prazo de vencimento desses títulos?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Varia muito. Mas,
geralmente é 90, 120, 180 dias.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - 90, 120, 180. Cerca de 3
a 4 meses. Três meses com uma média de 4 meses. Tem
títulos com vencimento de 30 dias, também?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Olha, realmente,
... pode ser que tenha.

O SR, SALVADOR KHURIYEH - Em outubro, ela apre-
sentou balancete a esta comissão, dizendo que tinha con-
tas a receber, que acredito que sejam esses títulos negocia-
dos por 3 milhões 287, saldo a receber. Esse saldo daria 6
meses, não na média. Teria que todos, 100% dos títulos ser
acima de 6 meses. Essa diferença gritante que é apresenta-
da no balanço, ao que o senhor atribui?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Eu poderia pedir
para o contador responder isso para o senhor ou não?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Posso pedir, posso noti-
ficar o contador a prestar esses esclarecimentos, porque...

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O senhor me pas-
saria e eu respondo.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabe o
porque?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, o senhor sabe se

tem inadimplência, se os clientes dos senhores não
pagam?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Temos clientes
que estão em atraso, isso eu sei, mas são clientes que acre-
ditamos que vamos receber.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Qual o volume de atra-
so?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não sei, aí eu
teria que consultar o contador.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabe de
um cliente específico que está em atraso?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Se é um, se é dois, se é

três, se é mais?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não sei, não sei.

Essas perguntas, se o senhor quiser, eu mando por escrito
para o senhor.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Vou deixar um rol de
perguntas para serem esclarecidas pelo seu contador, por-
que aqui realmente não dá para entender, não encontro
explicações contábeis para a demonstração que foi apre-
sentada. Mas, tem aqui algumas perguntas que acho que o

senhor pode me responder, ainda na área contábil. Esse
seu balanço também apresenta empréstimo no exterior.
Isso o senhor tem conhecimento?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Tenho.
O SR. SALVADOR KURIYEH - De onde são esses

empréstimos?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Do Banco Pactual

Internacional.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe o volu-

me desse empréstimo?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Creio que

seja...acho que é um milhão de dólares. É isso.
O SR. SALVADOR KHURIEH - O senhor tem esse con-

trato, evidentemente?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Tenho, sim

senhor.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Esse já é um item que

vou pedir para que o senhor apresente. Esses contratos.
Em seu balanço também consta, balanço da empresa, da
Agente, consta não só esse empréstimos de terceiros, mas
vem acumulando prejuízos. Ela já absorveu todo patrimô-
nio líquido dela.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - O prejuízo é por
causa desse empréstimo externo, porque o dólar foi a 2,80
e agora ela volta a ter o patrimônio líquido com dólar para
baixo. Quando o dólar sobe, ela é obrigada a fazer essa
colocação.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O ajuste de contas em
comparação ao dólar e real.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Foi tudo, agora
que voltou, graças a Deus, já volta a ter o patrimônio.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor participa de
três empresas, o senhor participa de alguma outra empresa
a não ser essas três que a sede é no mesmo local?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Os rendimentos que o

senhor tem, são todos dessas empresas?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - São todos das

empresas.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor fez algum

empréstimo com a empresa, com os sócios?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Já fizemos, mas

já retiramos.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Esse empréstimo que o

senhor fez, o senhor tinha lastro na sua declaração física?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Tenho, sim

senhor.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Isso o senhor tem como

comprovar?
O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Tenho, sim

senhor.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor faz objeção

em entregar a esta CPI também cópia de sua declaração de
Imposto de Renda pessoa física?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - De jeito nenhum.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Agradeço pela coloca-

ção e vou pedir que o senhor permaneça ainda alguns ins-
tantes para o senhor assinar uma contra notificação que
vamos passar para ser redigida. 

Senhor Presidente, dou-me por satisfeito.
O SR. PRESIDENTE - Quero registrar a presença do

Deputado Henrique Pacheco. Tem a palavra o Deputado
Henrique Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Queria ouvir do depoen-
te, na semana passada, ouvimos aqui o seu sócio, o nome
dele é Aloisio, o senhor poderia descrever qual é a divisão
de competência, de tarefas na sua empresa?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - A parte adminis-
trativa-financeira é do Aloisio. Formamos um comitê com
os outros dois sócios, quando tem alguma decisão relevan-
te ele nos reúne, mas ele é o responsável. Seria o respon-
sável, vamos dizer, para tocar o negócio.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, as empresas fun-
cionam no mesmo conjunto. O senhor tem um contato per-
manente com o Sr. Aloisio, pelo que o senhor disse ele
está todos os dias lá. Estando lá, no dia em que houve essa
busca e apreensão, ele estava lá no dia?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Não devia estar,
nem nós não estávamos também, eu também não estava.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A Polícia Federal, ou a
Polícia Civil, no caso, faz uma busca e apreensão, vamos
dizer, a maneira como eles se apresentam, geralmente cau-
sando algum constrangimento na portaria, o cara entra
armado, colete as vezes, não sei como se apresentaram
dessa vez, mas não causou assim...vamos supor o senhor
está dizendo que foi no prédio inteiro, se foi no prédio
inteiro, então, mais barulho ainda se fez, no comitê dos
senhores e seus demais sócios, esse assunto não foi venti-
lado, o senhor não dialogou com eles, olha, puxa, vieram
na nossa empresa, abriram o cofre, pegaram documentos?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Realmente eu
não lembro.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor acha que é pos-
sível o Sr. Aloisio nada soubesse desse assunto, não pas-
sou pela cabeça dele, ninguém falou nada, ele não sabe e
ficou sabendo na CPI aqui a semana passada que a Polícia
Federal esteve no escritório dele, ou a Polícia Civil?

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Pode ser.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Está bom. Presidente, é

só isso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - As solicitações do Deputado José

Rezende já estão sendo providenciadas. Solicito ao Sr.
Fernando que aguarde para que possa levar já a notificação
dos documentos que estão sendo solicitados.

Só queria dar uma informação aqui que o mandado de
busca realizado pela polícia, foi feito no endereço, não foi
feito no prédio todo, foi feito no endereço do convocado.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Senhor Presidente, eu só
fiz as minhas perguntas, porque na semana passada, o
Deputado Khuriyeh já falou isso, tivemos uma definição no
sentido de que o senhor era o responsável. Hoje, o senhor
coloca diferente.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - É estranho isso,
ele deve ter se confundido em alguma coisa que ele falou.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, fica uma situação
contraditória.

O SR. PRESIDENTE - Vamos, após feita uma análise
tanto do Deputado José Rezende, os documentos estão
sendo solicitados, como também os que o Deputado
Salvador está analisando, e se for o caso vamos convocar
fazendo uma acareação, se sobrarem algumas dúvidas
com relação a isso.

Só também para elucidar algumas questões, Sr.
Fernando, o senhor disse aqui respondendo ao Deputado
Salvador Khuriyeh, que relacionou uma porção de empre-
sas e o senhor respondeu sempre que não conhecia ou que
não teve qualquer contato, mas, a atividade que o senhor
tem na empresa lhe permite garantir que a empresa não
teve esse contato. Está sob juramento, portanto estou só
lembrando isso.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Garanto, garanto
nunca escutei falar.

O SR. PRESIDENTE - O senhor atua na empresa, de tal
forma que o senhor pode garantir que a empresa não tran-
sacionou, não conhece as empresas que foram listadas.

O SR. FERNANDO GIANINI RIBEIRO - Posso garantir.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Deputado

Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, gos-

taria apenas de formular o requerimento verbal para que
nós oficiássemos ao Dr. Antônio Carlos Menezes Barbosa,

que é o delegado do 7º Distrito Policial, para que ele pudes-
se informar a esta CPI, especificamente quanto aos docu-
mentos que foram apreendidos nas empresas das quais o
Sr. Fernando Gianini Ribeiro faz parte e o que foi encontra-
do, e na verdade, que acabe por nos informar se de fato
não houve nenhum documento entre os documentos apu-
rados, nenhuma informação entre as informações constata-
das, que estabelecesse alguma relação entre a Agente e
essas pessoas, essas empresas, essas atividades que rela-
cionamos aqui.

O SR. PRESIDENTE - Está anotado e faremos, então, a
oficialização. Oficiaremos o delegado, Dr. Antônio Carlos
Menezes Barbosa.

O SR. JOSÉ REZENDE - Só para acrescentar no pedido
do Deputado Salvador Khuriyeh, pedindo também que o
delegado nos informasse se a diligência que foi feita, foi
específica no endereço, nas três empresas ou se foi real-
mente no prédio todo.

O SR. PRESIDENTE - Está anotado aqui. Em discussão
o requerimento do Deputado Salvador Khuriyeh, com o
adendo do Deputado José Rezende. Não havendo manifes-
tação, está em votação. (Pausa) Aprovado.

Nada mais havendo a ser tratado, quero dispensar o
Sr. Fernando, solicitando que o senhor aguarde a notifica-
ção. Obrigado.

Como temos uma reunião fechada, secreta, neste
momento, solicitamos, então, que só permaneçam no
recinto os deputados membros da CPI, mas a assessoria
dos deputados, a Dra. Rosa Ana Carine, da Procuradoria,
Dr. Rubens Rezende Leite da Delegacia de Crimes contra a
Fazenda e o Dr. Renato Pessoa de Mello, que é represen-
tante da Secretaria da Fazenda. Por gentileza, vamos
depois, em seguida, fechar as portas para que possamos
fazer essa reunião secreta.

Convoco os senhores deputados para a próxima reu-
nião, dia 10, neste mesmo recinto às 14h30.

Tem a palavra o Deputado Henrique Pacheco.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Senhor Presidente, res-

peitosamente, sempre tenho solicitado a V. Exa. e mais
uma vez o faço submetendo à conveniência, de aprovar a
convocação ou o convite para que haja a possibilidade do
Vice-presidente do UNIBANCO, vir a esta Casa novamente,
para o processo de acareação com o Sr. Roberto Vieira
Machado. Em alguns momentos temos avaliado da incon-
veniência de votar ou não, neste momento, se o senhor jul-
gar que é oportuno, o faremos, se não podemos aguardar
o momento mais adequado.

O SR. PRESIDENTE - O Deputado Aldo, relator, já me
passou essa solicitação que estávamos aguardando opor-
tuno para fazer essa acareação. Estamos achando conve-
niente, estávamos discutindo com o Deputado Aldo, fazer-
mos no próximo dia 17, ou seja, fora a semana que vem a
outra daqui a duas reuniões da CPI, vamos tomar as provi-
dências, inclusive, junto à Procuradoria, para providenciar
a acareação com o Vice-presidente do UNIBANCO, com o
Sr. Roberto Vieira Machado.

Tem a palavra o Deputado José Rezende.
O SR. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, na reunião

próxima passada, solicitei e apresentei a esta CPI, um volu-
me grande de documentos, de um processo do Banco do
Brasil contra o Sr. Elci Rubens, que na época expliquei que
ele havia perdido todos os bens, quando tomou 60 mil
dólares do banco, pagou mais de 200 mil dólares e deve
alguns milhões de dólares hoje, após perder já todo patri-
mônio para o banco.

Gostaria de, novamente, solicitar a esta CPI, com a
aquiescência dos nossos pares, a possibilidade de trazer
esse caso também, já que é um caso também contra o
Banco do Brasil que se soma aquele problema do cheque
de 19 milhões de reais.

O SR. PRESIDENTE - Sua Excelência requer o convite
ao Sr. Elci Rubens, vamos deliberar, então, e ficamos na
dependência de agendar. Está em discussão. Não havendo
manifestação, em votação. (Pausa) Aprovado. Faremos,
então, o convite ao Sr. Elci Rubens.

Quero convocar os Sr. Deputados para a reunião reser-
vada que se dará início logo em seguida ao encerramento
desta.

Está encerrada a reunião. 
* * *

RELATO DOS FATOS

3.1.1 - AMITAF FOMENTO COMERCIAL LTDA
Rua Conselheiro Brotero, 79 - 2o. Andar - Sl. 06 - Barra

Funda - SP
CNPJ(MF):- 02.890.724/0001-83
Com base na documentação apresentada pela empre-

sa, elaboramos o relatório abaixo:
CAPITAL SOCIAL - CONTRATO SOCIAL
* Empresa fundada em 16.11.1988 tem como sócia

majoritária a Sra. Maria de Fátima T. dos Santos com 98 %
do Capital Social de R$. 60.000,00.

* Não sofre nenhuma alteração até a presente data.
FATURAMENTO
* Até março de 2.001 apresentou crescimento da

Factorização (Capital circulando) na ordem de 174 %,
porém a partir de maio de 2.001 seu relatório mostra ativi-
dade zerada. Necessário se faz confirmar através de seu
contador se ainda está em atividade.

* O deságio médio é de 7,50%. Verificamos que o
deságio médio da Lastro Factoring, sempre foi de 4,5% em
média.

* A base para tributação declarada está na média de
13,00% abaixo da Lastro Factoring que é de 18 %.

* Lembramos ainda que a taxa Selic do mesmo perío-
do avaliado teve como média 1,70%

ANÁLISE DO RESULTADO
* Pis/Cofins/ISS: Percentuais de 4,85%, abaixo dos ofi-

ciais que somados totalizam 8,65 %.
* Despesas Financeiras: Alto índice de despesas finan-

ceiras em 13,61%, porém seus balanços não apresentam
empréstimos.

* CPMF: Se as Despesas Financeiras acima se referi-
rem a esta conta, as diferenças de movimentação financei-
ras declaradas para a estimada são na ordem de R$.
2.670.427,31.

* Provisão p/ Contribuição Social: Percentual inferior
ao indicado pelo regulamento do IR. Importante solicitar
DIPJ para analise.

* Provisão p/ I.R: Percentual inferior ao indicado pelo
regulamento do IR. Importante solicitar DIPJ para analise.

ANÁLISE DO BALANÇO
* Caixa: Saldo de Caixa de 1.999 e 2.000 irreal, pois

não se acredita ficar com importâncias de R$ 21.776,43 e
R$. 11.501,49 em dinheiro na empresa. Estes valores
podem estar representados por cheques a receber.

* Contas a Receber - Diversos: O Valor de R$. 49.000,00
em 2.001 desta conta precisa ser explicado que é o deve-
dor.

* Ativo Permanente: Empresa com baixo valor de
Imobilizações. 

* Empréstimos: Esclarecer volume de despesas finan-
ceiras, sem respectivo empréstimo no Balanço Patrimonial. 

* Lucros Distribuídos: Empresa distribuiu R$. 17.000,00
em 2.001 quando seus lucros acumulados até a data eram
de R$. 16.416,04.

* Provisões p/ IR e CSSL: Esclarecer diferença de valo-
res lançados nas Demonstrações de Resultados e Balanço
Patrimonial num montante de R$. 3.830,73.

OBSERVAÇÃO: Parece-nos que está empresa iniciou
suas atividades e as parou em Maio de 2.001.
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Evolução do Capital Social 
VALORES EM REAIS 

DATA HISTÓRICO MOEDA VALOR
PARCS. INTEGRALIZ. AUMENTO SALDO 

16/11/1998Integralização R$           -       1,00       60.000,00                -    60.000,00 

               

               -            -                   -               -    

                -                    -                  -    

               

               

                

Constituição Societária  

Capital registrado na última alteração 60.000,00  

SÓCIOS DATA ADM. CAPITAL % 

Maria de Fátima T. dos Santos 16/11/1998      58.800,00  98%

Edgard Bernardo dos Santos 16/11/1998       1.200,00  2%

     

     

     

          60.000,00  100%

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

ATIVO

   CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA 60.000,00                 21.776,43                 11.501,49                      1.310,61                        

BANCOS -                            10.632,68                 33.309,14                      0,01                               

APLICAÇÕES CURTO PRAZO DIVERSAS -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL 60.000,00                 32.409,11                 44.810,63                      1.310,62                        

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS DE RENDA FIXA -                            -                            -                                 -                                 

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -                            -                            -                                 -                                 

COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

(PROVISÕES P/ DESVALORIZAÇÕES) -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

OUTROS CRÉDITOS
RENDAS A RECEBER 30.352,31                 34.571,56                      7.363,50                        

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO VALORES
DIVERSOS 49.000,00                      

TOTAL -                            30.352,31                 34.571,56                      56.363,50                      

OUTROS VALORES E BENS

IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR -                            316,48                      -                                 1.688,63                        

TOTAL -                            316,48                      -                                 1.688,63                        

TOTAL DO CIRCULANTE 60.000,00                 63.077,90                 79.382,19                      59.362,75                      

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OUTROS VALORES E BENS -                               -                               -                                    -                                    
TOTAL -                               -                               -                                    -                                    

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS -                            -                            -                                 -                                 

INCENTIVOS FISCAIS -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

IMOBILIZADO
IMÓVEIS -                            -                            -                                 -                                 

VEÍCULOS -                            -                            -                                 -                                 

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO -                            1.933,00                   1.906,12                        1.906,12                        

(-) DEPRECIAÇÕES -                            (274,36)                     (516,28)                          (516,28)                          

TOTAL -                            1.658,64                   1.389,84                        1.389,84                        

TOTAL DO PERMANENTE -                            1.658,64                   1.389,84                        1.389,84                        

AMORTIZAÇÕES
GASTOS ORGANIZAÇÃO / EXPANSÃO -                            -                            -                                 -                                 

(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) -                            -                            -                                 -                                 , , ,
-                            -                            -                                 -                                 

TOTAL DO ATIVO 60.000,00                 64.736,54                 80.772,03                      60.752,59                      

AMITAF FOMENTO COMERCIAL LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999, 2.000 e 2001

(Valores expressos em  Reais)

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS NO PAÍS -                            -                            -                                 -                                 

EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

OUTRAS OBRIGAÇÕES
VALORES PAGAR A SÓCIOS QUOTISTAS -                            -                            -                                 -                                 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 353,60                          4.451,68                            271,22                               
OBRIGAÇÕES FISCAIS 124,93                      157,43                           (15,37)                               
PROVISÃO PARA IRPJ -                            887,51                      2.032,84                        -                                 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -                               771,21                          1.219,87                            -                                    
NEGOCIAÇÃO / INTERM. VALORES -                            -                            524,35                           -                                 

PROVISÕES P/ PAGTOS. A EFETUAR -                            -                            -                                 1.080,70                        

OBRIGS. P/AQUIS. DE BENS E DIREITOS -                            -                            -                                 -                                 

CREDORES DIVERSOS - PAÍS -                            -                            -                                 -                                 

DIFERENÇA DA PROVISÃO PARA IRPJ -                               (887,51)                        (1.357,40)                          -                                    
DIFERENÇA DA CONTR.SOCIAL -                               (771,21)                        (814,61)                             -                                    
TOTAL -                            478,53                      6.214,16                        1.336,55                        

TOTAL DO CIRCULANTE -                               478,53                          6.214,16                            1.336,55                            

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
-                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
       DE DOMICILIADOS NO PAÍS 60.000,00                 60.000,00                 60.000,00                      60.000,00                      

-                               -                            -                                    -                                    
TOTAL 60.000,00                 60.000,00                 60.000,00                      60.000,00                      

LUCROS
LUCROS / ( PREJUÍZOS) ACUMULADOS -                            -                            4.258,01                        14.557,87                      

LUCROS (PREJUÍZOS)DO EXERCÍCIO -                            4.258,01                   10.299,86                      1.858,17                        

RESERVAS DE LUCROS -                            -                               -                                 -                                 

(-) AUMENTO DE CAPITAL
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS (17.000,00)                        
TOTAL LUCROS -                            4.258,01                   14.557,87                      (583,96)                          

VALORES NÃO EXPLICADOS
60.000,00                 64.258,01                 74.557,87                      59.416,04                      

TOTAL DO PASSIVO 60.000,00                 64.736,54                 80.772,03                      60.752,59                      

AMITAF FOMENTO COMERCIAL LTDA

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999, 2.000 e 2001

(Valores expressos em  Reais)

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

1.  RECEITAS OPERACIONAIS -                   29.619,83         43.048,55         13.969,50         

   Receita de Operação de Factoring -                   21.680,08         33.416,64         10.484,33         

   Resultado transação com títulos e vls. Mobiliários -                   -                   

   Rendas de prestação de serviços -                   3.466,52           4.612,77           1.548,62           

   Rendas de participações em coligadas/controladas -                   -                   

   Reversão de Provisões -                   -                   

   Outras rendas operacionais -                   4.473,23           5.019,14           1.936,55           

2. DESPESAS OPERACIONAIS -                   24.132,50         29.815,30         15.140,68         

(-) Resultado transação c/ títulos e vals. Mobiliários -                   -                   -                   -                   

(-) Despesas de honorários  -  Diretoria -                   3.698,40           3.534,00           1.568,00           

(-) Despesas Administrativas -                   13.586,70         18.260,27         10.288,11         

(-) Despesas Tributárias -                   -                   11,64                53,74                

(-) Despesas de depreciação e amortização -                   274,36              322,56              

(-) Despesas com PIS, COFINS E ISS -                   1.571,25           1.985,65           647,62              

(-) Despesas Financeiras -                   3.941,45           3.885,50           2.583,21           

(-) Outras despesas operacionais -                   1.060,34           1.815,68           -                   

(-) Despesas com remuneração do capital -                   -                   

3.  LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL (1 - 2) -                   5.487,33           13.233,25         (1.171,18)         

 NÃO OPERACIONAL

(+) Receitas Financeiras -               429,40    319,32        3.029,35   

(+) Lucro s/ venda Imobilizado -               -            

(-) Despesas Financeiras + Desp. Ñ oper.) -               -                   -          429,40              319,32              -            3.029,35           
4.  LUCRO  (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA -                   5.916,73           13.552,57         1.858,17           

(-) Provisão p/ Contrib. Social -               (771,21)   (1.219,87)    -            

(-) Provisão p/ Imposto de  Renda -               -                   (887,51)   (1.658,72)         (2.032,84)    (3.252,71)         -            -                   

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO -                   4.258,01           10.299,86         1.858,17           

2.0011.998 1.999 2.000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 1.998, 1.999 e até outubro 2.001
(Valores expressos em Reais)
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ANOS /  Valores em Reais TAXA 

MESES Factorização % Deságio % Rec. S. Apur. % s/ Des. ISS 5% SELIC 

 

1.999             

Janeiro                  -        -                -    -                  -                -            -    2,18 

Fevereiro      17.494,00   1,00     2.415,42  13,81           174,94           7,24       8,75  2,38 

Março      31.060,28   1,78     1.725,16  5,55           310,60         18,00     15,53  3,33 

Abril      31.704,76   1,81     1.879,82  5,93           317,05         16,87     15,85  2,35 

Maio      46.831,74   2,68     3.435,82  7,34           468,31         13,63     23,42  2,02 

Junho      44.327,25   2,53     3.671,66  8,28           443,27         12,07     22,16  1,67 

Julho      31.683,56   1,81     2.277,70  7,19           316,84         13,91     15,84  1,66 

Agosto      47.256,98   2,70     3.497,07  7,40           472,58         13,51     23,63  1,57 

Setembro      32.266,99   1,84     1.902,58  5,90           309,41         16,26     15,47  1,49 

Outubro      16.534,01   0,95     1.024,82  6,20           145,05         14,15       7,25  1,38 

Novembro      27.659,28   1,58     2.481,21  8,97           276,59         11,15     13,83  1,39 

Dezembro      23.738,37   1,36     1.841,96  7,76           231,88         12,59     11,59  1,60 

TOTAL     350.557,22     26.153,22  7,46        3.466,52         13,25   173,33   

2.000             

Janeiro      19.997,11   1,14     1.808,90  9,05           199,97         11,05     10,00  1,46 

Fevereiro      15.911,20   0,91     1.313,91  8,26           151,57         11,54       7,58  1,45 

Março      43.943,37   2,51     3.428,18  7,80           439,42         12,82     21,97  1,45 

Abril      39.637,85   2,27     3.006,79  7,59           396,38         13,18     19,82  1,30 

Maio      34.328,70   1,96     3.273,41  9,54           343,30         10,49     17,17  1,49 

Junho      51.071,54   2,92     4.612,67  9,03           510,72         11,07     25,54  1,39 

Julho      35.123,77   2,01     3.218,41  9,16           351,24         10,91     17,56  1,31 

Agosto      52.651,40   3,01     4.375,73  8,31           526,52         12,03     26,33  1,41 

Setembro      49.721,40   2,84     4.190,55  8,43           497,22         11,87     24,86  1,22 

Outubro      28.136,30   1,61     2.393,25  8,51           281,36         11,76     14,07  1,29 

Novembro      47.940,20   2,74     3.684,10  7,68           479,41         13,01     23,97  1,22 

Dezembro      43.565,63   2,49     3.129,88  7,18           435,66         13,92     21,78  1,20 

TOTAL     462.028,47    38.435,78  8,32        4.612,77         12,00   230,64   

2.001             

Janeiro      40.383,08   2,31     3.563,80     8,82            403,84         11,33     20,19  1,27 

Fevereiro      58.241,44   3,33     4.613,96     7,92            582,42         12,62     29,12  1,02 

Março      47.967,68   2,74     3.597,28     7,50            479,69         13,33     23,98  1,26 

Abril        6.623,50   0,38        515,70     7,79              66,24         12,84       3,31  1,19 

Maio        1.643,00   0,09        130,14     7,92              16,43         12,62       0,82  1,34 

TOTAL     154.858,70    12.420,88     8,02         1.548,62         12,47     77,43   

 
Demonstração de Faturamento Bruto 

Período de Janeiro de 1999 a Outubro de 2.001 

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.998

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1997 Correçao Resultado do 31/12/1998

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 60.000,00           60.000,00            

RESERVAS DE CAPITAL -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS -                      -                      -                    -                        

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 60.000,00           -                    60.000,00            

1. 9 9 9

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.999

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1998 Correçao Resultado do 31/12/1999

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 60.000,00           60.000,00            

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS -                      -                      4.258,01           4.258,01               

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 60.000,00           4.258,01           64.258,01            

2. 0 0 0

AMITAF FOMENTO COMERCIAL LTDA
Rua Conselheiro Brotero, 79 - 2o. Andar - Sala 06 - Barra Funda - São Paulo

CNPJ(MF):- 02.890.724/0001-83
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                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 60.000,00           60.000,00            

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 4.258,01             10.299,86         14.557,87            

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 64.258,01           10.299,86         74.557,87            

2. 0 0 1

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.001

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 60.000,00           60.000,00            

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 14.557,87           (17.000,00)          1.858,17           (583,96)                

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 74.557,87           1.858,17           59.416,04            

                             DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

                                                 Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.000

DISCRIMINAÇÃO         (Valores expressos em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS

  Das operações

     Variação do Patrimônio Liquido (583,96)            

     Depreciação e Amortização 516,28             

     Capital de Terceiros 1.336,55          

TOTAL DAS ORIGENS 1.268,87          

APLICAÇÕES DE RECURSOS

  Imobilizações

    Aquisição de Ativo Imobilizado 1.906,12          

    Investimentos -                   

TOTAL DAS IMOBILIZAÇÕES 1.906,12          

  Disponibilidades

    Caixa/Bancos (58.689,38)       

    Aplicações financeiras -                   

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (58.689,38)       

  Realizável a Curto Prazo

    Contas a Receber 56.363,50        

    Outras Aplicações -                   

    Outras Contas 1.688,63          

TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 58.052,13        

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -                   

TOTAL DAS APLICAÇÕES 1.268,87          

(0,00)                

AMITAF FOMENTO COMERCIAL LTDA
Rua Conselheiro Brotero, 79 - 2o. Andar - Sala 06 - Barra Funda - São Paulo

CNPJ(MF):- 02.890.724/0001-83

3.1.2 – CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Rua Luiz Faccini, 594 - Centro - Guarulhos - São Paulo 

CNPJ(MF):- 00.327.169/0001-50 

 
Com base na documentação apresentada pela empresa, elaboramos o 
relatório abaixo: 
 
OUTRAS EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS 
 

   VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 900.000,00 
Participação da ACDC até 15.05.1.996 no Capital Social 

 
   FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 400.000,00 
Esta empresa não foi notificada a apresentar documentação. 

 
   HDI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 400.000,00 
 
   ACDC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 1.500.000,00 
 
 
CAPITAL SOCIAL – CONTRATO SOCIAL 
 
Participação da ACDC até 15.05.1.996 no Capital Social 

 

• Conforme gráfico anexo, o capital social aumentou em 1.500% d

outubro de 1.994 a setembro de 2.000. 

• Não apresentou relação de faturamento mês a mês, tendo sido 

prejudicado esta análise.  

 

ANÁLISE DO RESULTADO 

 

• Pis/Cofins/ISS: Percentuais de 3,67%, abaixo dos oficiais que 

somados totalizam 8,65 %. 

• Provisão p/ Contribuição Social: Percentual inferior ao indicado 

pelo regulamento do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

• Provisão p/ I.R. : Percentual inferior ao indicado pelo regulamento 

do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

• Perdas com créditos: Levou para resultado nos últimos 4 anos R$. 

157.922,41, representando 8,7% das receitas. 

 

ANÁLISE DO BALANÇO 

 
• Valores não Explicados: Diferença a menor na Demonstração do 

patrimônio Líquido de R$.81.433,73 referente aos períodos de 

1.999 a 2.000. 

• Provisões p/ IR e CSSL: Esclarecer diferença de valores lançados 

nas Demonstrações de Resultados e Balanço Patrimonial num 

montante de R$. 95.357,70. 

 
Evolução do Capital Social 

VALORES EM REAIS DATA HISTÓRICO MOEDA VALOR 
PARCS. INTEGR. AUMENTO SALDO 

21/10/1994 Constituição R$     30.000,00 1,00    30.000,00         30.000,00  

20/12/1995 Aumento / Moeda R$     30.000,00 1,00        30.000,00       60.000,00  

15/05/1996 Aumento / Reservas R$       9.000,00 1,00         9.000,00       69.000,00  

15/05/1996 Aumento / Lcs.Acs. R$       6.000,00 1,00         6.000,00       75.000,00  

17/12/1996 Aumento / Moeda R$   100.000,00 1,00      100.000,00     175.000,00  

15/12/1997 Aumento / Lcs.Acs. R$     50.000,00 1,00        50.000,00     225.000,00  

25/09/2000 Aumento / Lcs.Acs. R$   225.000,00 1,00      225.000,00     450.000,00  

                     -             -                      -          1.500,00  

                     -             -                      -                    -    

                            -                    -    

-
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Datas

Cumbica Factoring

Capital

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

1.  RECEITAS OPERACIONAIS 335.154,34          511.910,01          477.680,25          492.820,77          

   Receita de Operação de Factoring 289.220,26          430.305,44          399.407,35          381.966,99          

   Resultado transação com títulos e vls. Mobiliários -                       -                       -                       

   Rendas de prestação de serviços 45.934,08            81.604,57            78.272,90            110.853,78          

   Rendas de participações em coligadas/controladas -                       -                       -                       -                       

   Reversão de Provisões -                       -                       -                       -                       

   Outras rendas operacionais -                       -                       -                       -                       

-                       

2. DESPESAS OPERACIONAIS 307.939,96          398.879,83          357.013,94          296.845,07          

(-) Resultado transação c/ títulos e vals. Mobiliários -                       -                       -                       -                       

(-) Despesas de honorários  -  Diretoria 28.140,00            61.580,00            83.400,00            84.000,00            

(-) Despesas Administrativas 143.951,61          209.675,71          182.718,43          146.890,01          

(-) Despesas Tributárias 8.512,52              14.624,03            20.083,19            21.864,33            

(-) Despesas de depreciação e amortização 1.004,51              3.169,01              2.430,25              1.811,70              

(-) Despesas com PIS, COFINS E ISS 11.178,39            17.359,03            18.799,92            19.784,69            

(-) Despesas Financeiras 33.814,86            4.754,37              1.140,36              3.850,75              

(-) Outras despesas operacionais 81.338,07            50.632,01            8.061,72              18.643,59            

(-) Despesas com remuneração do capital -                       37.085,67            40.380,07            -                       

3.  LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL (1 - 2) 27.214,38            113.030,18          120.666,31          195.975,70          

 NÃO OPERACIONAL

(+) Receitas Financeiras 9.766,34     50.574,79     64.346,19     69.551,53    

(+) Créditos e Despesas recuperadas -              2.902,28       3.605,80       185,00         

(-) Despesas Financeiras + Desp. Ñ oper.) -              9.766,34              -                53.477,07            5.343,30       73.295,29            -               69.736,53            
4.  LUCRO  (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 36.980,72            166.507,25          193.961,60          265.712,23          

(-) Provisão p/ Contrib. Social (4.453,94)    (21.218,08)    (19.705,68)    -               

(-) Provisão p/ Imposto de  Renda (8.351,14)    (12.805,08)         (29.287,33)    (50.505,41)           (31.648,72)    (51.354,40)           -               -                      

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO 24.175,64            116.001,84          142.607,20          265.712,23          

CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

(Valores expressos em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 1.998, 1.999 e até outubro 2.001

2.0011.998 1.999 2.000

FATURAMENTO 
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ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

ATIVO

   CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA 6.619,67              146,13                 40,53                   91,88                   

BANCOS 62.231,71            27.005,62            30.033,69            (52.935,42)           

APLICAÇÕES CURTO PRAZO DIVERSAS -                       -                       -                       -                       

TOTAL 68.851,38            27.151,75            30.074,22            (52.843,54)           

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS DE RENDA FIXA -                       -                       -                       -                       

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -                       -                       -                       -                       

COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS -                       -                       -                       -                       

(PROVISÕES P/ DESVALORIZAÇÕES) -                       -                       -                       -                       

TOTAL -                       -                       -                       -                       

OUTROS CRÉDITOS
RENDAS A RECEBER 224.892,01          432.415,57          668.422,63          986.022,81          

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO VALORES
DIVERSOS -                       -                       7.792,14              2.404,00              

TOTAL 224.892,01          432.415,57          676.214,77          988.426,81          

OUTROS VALORES E BENS

IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR 22.669,27            1.323,62              1.632,81              42.521,73            

TOTAL 22.669,27            1.323,62              1.632,81              42.521,73            

TOTAL DO CIRCULANTE 316.412,66          460.890,94          707.921,80          978.105,00          

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

OUTROS VALORES E BENS -                         -                         13.092,70              -                         
TOTAL -                         -                         13.092,70              -                         

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS

OUTROS INVESTIMENTOS -                       -                       -                       -                       

PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS -                       -                       -                       -                       

INCENTIVOS FISCAIS -                       -                       -                       -                       

TOTAL -                       -                       -                       -                       

IMOBILIZADO

IMÓVEIS -                       -                       -                       -                       

VEÍCULOS -                       -                       -                       -                       

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 4.783,14              20.050,01            15.978,37            17.869,37            

(-) DEPRECIAÇÕES (1.649,58)             (4.006,09)             (5.686,34)             (6.873,04)             

TOTAL 3.133,56              16.043,92            10.292,03            10.996,33            

TOTAL DO PERMANENTE 3.133,56              16.043,92            10.292,03            10.996,33            

AMORTIZAÇÕES
GASTOS ORGANIZAÇÃO / EXPANSÃO -                       -                       -                       -                       

(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) -                       (812,50)                (1.562,50)             (2.285,32)             , , , ,
-                       (812,50)                (1.562,50)             (2.285,32)             

TOTAL DO ATIVO 319.546,22          476.122,36          729.744,03          986.816,01          

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000, 2001 até Outubro

(Valores expressos em  Reais)

CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS NO PAÍS -                    -                    -                    -                    

EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR -                    -                    -                    -                    

DUPLICATAS A PAGAR -                      -                      867,20                 1.075,80              
TOTAL -                    -                    867,20              1.075,80           

OUTRAS OBRIGAÇÕES
VALORES PAGAR A SÓCIOS QUOTISTAS -                      31.522,82         59.323,07         59.323,07         

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 11.588,46         15.814,65            8.675,36              14.235,88            
OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.142,89           2.381,69           1.444,07           2.877,81              
PROVISÃO PARA IRPJ 8.351,14           29.287,33         31.648,72         -                    

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 4.453,94              21.218,08            19.705,68            -                      
NEGOCIAÇÃO / INTERM. VALORES -                    -                    -                    -                    

PROVISÕES P/ PAGTOS. A EFETUAR 3.222,37           5.621,90           7.194,95           367,79              

OBRIGS. P/AQUIS. DE BENS E DIREITOS -                    -                    -                    -                    

CREDORES DIVERSOS - PAÍS -                    -                    -                    -                    

DIFERENÇA DA PROVISÃO PARA IRPJ (8.351,14)            (29.287,33)          (22.632,77)          -                      
DIFERENÇA DA CONTR.SOCIAL (4.453,94)            (10.926,14)          (19.705,68)          -                      
TOTAL 15.953,72         65.633,00         85.653,40         76.804,55         

TOTAL DO CIRCULANTE 15.953,72            65.633,00            86.520,60            77.880,35            

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
MULTA DCTF -                    -                    -                    

CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO -                      -                      
IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA -                    -                    

IMP. RENDA RETIDO FONTE -                    -                      
TOTAL -                    -                    -                    -                    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
       DE DOMICILIADOS NO PAÍS 225.000,00       225.000,00       450.000,00       450.000,00       

-                      -                    -                      -                      
TOTAL 225.000,00       225.000,00       450.000,00       450.000,00       

LUCROS
LUCROS / ( PREJUÍZOS) ACUMULADOS 54.005,02         78.180,66         185.077,52       193.223,43       

LUCROS (PREJUÍZOS)DO EXERCÍCIO 24.175,64         116.001,84       142.607,20       265.712,23       

RESERVAS DE LUCROS 411,84              411,84                 -                    -                    

(-) AUMENTO DE CAPITAL -                      -                    (225.000,00)        -                      
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS -                      
TOTAL LUCROS 78.592,50         194.594,34       102.684,72       458.935,66       

VALORES NÃO EXPLICADOS -                      (9.104,98)          90.538,71            -                      
303.592,50       410.489,36       643.223,43       908.935,66       

TOTAL DO PASSIVO 319.546,22       476.122,36       729.744,03       986.816,01       

CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000, 2001 até Outubro

(Valores expressos em  Reais)

1. 9  9  8

Saldo  Anterior          VAR IAÇ ÃO Saldo em  

C ON TAS 31/12/1997 Correçao R esultado do 31/12/1998

( R eais ) TRAN FER ÊNCIA M onetaria Exercíc io ( R eais)

C APITAL 225.000,00         -                      225.000,00          

R ESER VAS DE  C APITAL -                        

R ESER VAS DE  LU C ROS 411,84                411,84                  

LU C ROS  AC U MU LAD OS 54.005,02           -                      24.175,64            78.180,66            

PR EJUÍZO S AC U MU LAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATRIM ÔNIO LÍQU IDO 279.416,86         -                      24.175,64            303.592,50          

1 . 9  9  9

Saldo  Anterior          VAR IAÇ ÃO Saldo em  

C ON TAS 31/12/1998 Correçao R esultado do 31/12/1999

( R eais ) TRAN FER ÊNCIA M onetaria Exercíc io ( R eais)

C APITAL 225.000,00         225.000,00         450.000,00          

R ESER VAS DE  C APITAL -                      -                        

R ESER VAS DE  LU C ROS 411,84                (411,84)               -                        

LU C ROS  AC U MU LAD OS 78.180,66           (225.000,00)        116.001,84          (30.817,50)           

PR EJUÍZO S AC U MU LAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATRIM ÔNIO LÍQU IDO 303.592,50         (411,84)               116.001,84          419.182,50          

2 . 0  0  0

Saldo  Anterior          VAR IAÇ ÃO Saldo em  

C ON TAS 31/12/1999 Correçao R esultado do 31/12/2000

( R eais ) TRAN FER ÊNCIA M onetaria Exercíc io ( R eais)

C APITAL 450.000,00         -                      450.000,00          

R ESER VAS DE  C APITAL -                      -                        

R ESER VAS DE  LU C ROS -                      -                        

LU C ROS  AC U MU LAD OS (30.817,50)          -                      142.607,20          111.789,70          

PR EJUÍZO S AC U MU LAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATRIM ÔNIO LÍQU IDO 419.182,50         -                      142.607,20          561.789,70          

2 . 0  0  1

Saldo  Anterior          VAR IAÇ ÃO Saldo em  

C ON TAS 31/12/1999 Correçao R esultado do 31/12/2000

( R eais ) TRAN FER ÊNCIA M onetaria Exercíc io ( R eais)

C APITAL 450.000,00         450.000,00          

R ESER VAS DE  C APITAL -                      -                        

R ESER VAS DE  LU C ROS -                      -                        

LU C ROS  AC U MU LAD OS 111.789,70         -                      265.712,23          377.501,93          

PR EJUÍZO S AC U MU LAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATRIM ÔNIO LÍQU IDO 561.789,70         -                      265.712,23          827.501,93          

D O EXERCIC ÍO FINDO  EM  31 DE DEZEM BRO DE 2.000

DEM O NSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO  PATRIM ONIO LIQ UIDO

C UM B IC A FACTOR IN G FOM EN TO C OM ER CIAL LTDA
Rua Luiz Faccini, 594 - C entro - Guarulhos - São Paulo

CN PJ(M F):- 00.327.169/0001-50

DEM O NSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO  PATRIM ONIO LIQ UIDO

D O EXERCIC ÍO FINDO  EM  31 DE DEZEM BRO DE 1.998

DEM O NSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO  PATRIM ONIO LIQ UIDO

D O EXERCIC ÍO FINDO  EM  31 DE DEZEM BRO DE 1.999

DEM O NSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO  PATRIM ONIO LIQ UIDO

D O EXERCIC ÍO FINDO  EM  31 DE DEZEM BRO DE 2.001

DISCRIMINAÇÃO         (Valores expressos em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS

  Das operações

     Variação do Patrimônio Liquido 605.343,16      

     Depreciação e Amortização 5.223,46          

     Capital de Terceiros 61.926,63        

TOTAL DAS ORIGENS 672.493,25      

APLICAÇÕES DE RECURSOS

  Imobilizações

    Aquisição de Ativo Imobilizado 10.800,91        

    Investimentos -                   

TOTAL DAS IMOBILIZAÇÕES 10.800,91        

  Disponibilidades

    Caixa/Bancos (121.694,92)     

    Aplicações financeiras -                   

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (121.694,92)     

  Realizável a Curto Prazo

    Contas a Receber 763.534,80      

    Outras Aplicações -                   

    Outras Contas 19.852,46        

TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 783.387,26      

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -                   

TOTAL DAS APLICAÇÕES 672.493,25      

-

CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Rua Luiz Faccini, 594 - Centro - Guarulhos - São Paulo

CNPJ(MF):- 00.327.169/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.000

3.1.3 – EME FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
RUA BARÃO DE ARACY, 609 - 3o. Andar - sl. 31 - Araras – SP 
CNPJ(MF):- 65.980.351/0001-51 
 
Com base na documentação apresentada pela empresa, elaboramos o 
relatório abaixo: 
 
CAPITAL SOCIAL – CONTRATO SOCIAL 
 
• Trata-se de uma pequena empresa de factoring pelo movimento 

apresentado. 

• O Capital Social de R$. 2,91 por força da conversão do plano real 

não está sendo atualizado com lucros ou aportes. Isso é prejudicial 

para o mercado pois, se trata de uma empresa Ltda. E a 

responsabilidade dos sócios estará sempre limitada ao capital 

social. Porque não aumentar o Capital Social com Lucros? A 

recomendação da ANFAC para registro da Factoring na entidade 

é um capital mínimo de R$. 300.000,00 (a confirmar) 
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FATURAMENTO 
 
• Crescimento da Factorização (Capital circulando) na ordem de 

128,0 % 

• Apesar do crescimento da factorização o deságio baixou de 6,91 % 

para 5,53. Verificamos que o deságio médio da Lastro Factoring, 

sempre foi de  4,5 % em média. 

• A base para tributação declarada reduziu de 37,14 % para 27,91%, 

enquanto da Lastro Factoring baixou de 28 % para 18 %. No ano 

de 1.999 foi de R$. 53,59. Seria conveniente uma explicação desta 

ANÁLISE DO RESULTADO 

 

• Pis/Cofins/ISS: Percentuais de 5,22%, abaixo dos oficiais que 

somados totalizam 8,65 %. 

• Receitas Financeiras: Alto índice de receitas financeiras, média de 

49,30 % das receitas no período de 1.998 a 2.001.Interessante 

neste caso, é que o lucro da empresa é basicamente constituído de 

receitas financeiras. Ideal perguntar como se consegue tanta 

proeza, rendimentos superiores aos melhores fundos do Brasil e 

do Mundo. O mesmo montante que eles aplicam no mercado de 

factoring está aplicado no mercado financeiro, aproximadamente 

R$. 280.000,00, então, Como explicar os saldos negativos da conta 

Banco no balanço patrimonial na ordem de R$.  120.000,00? 

• DESPESAS BANCÁRIAS E CPMF: Pela análise desta conta, o 

montante movimentado no período analisado nos Bancos é da 

ordem de R$. 9.295.000,00, porém o movimento declarado é de 

R$. 5.186.000,00. Poderiam tentar explicar a diferença de R$. 

4.109.000,00. 

Evolução do Capital Social 
VALORES EM REAIS 

DATA HISTÓRICO MOEDA VALOR 
PARCS. INTEGR. AUMENTO SALDO 

02/05/1991 Constituição Cr$    3.000.000,00           1,00    3.000.000,00       3.000.000,00  

22/08/1991 Aumento / Moeda Cr$    5.000.000,00           1,00      5.000.000,00     8.000.000,00  

01/07/1994 Conversão p/ CR$ CR$                     -                  -                        -              8.000,00  

01/07/1994 Conversão p/ R$ R$                     -                  -                        -                     2,91  

                   -             -                   -                  -    

                   -             -                   -                  -    

                   -             -                   -                  -    

                   -             -                   -                  -    

                    -             -                   -                  -    

-

1.000,00
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Datas

EME

Capital

Demonstração de Faturamento Bruto 
Período de Janeiro de 1998 a Outubro de 2.001 

 
ANOS /  Valores em Reais ISS  TAXA

MESES Factorização % Deságio % Rec. S. Apur. % s/ Deságio ISS 5% Cálc % SELIC

 

1.998                  

Janeiro        62.641,17    1,00        3.779,94    6,03 1.604,91             42,46        64,20          4,00   2,67  

Fevereiro        68.117,50    1,09        3.907,60    5,74 1.737,60             44,47        69,50          4,00   2,13  

Março        56.721,33    0,91        3.808,91    6,72 1.463,00             38,41        58,52          4,00   2,20  

Abril        81.893,79    1,31        6.329,18    7,73 2.427,85             38,36        97,11          4,00   1,71  

Maio        61.864,80    0,99        4.308,94    6,97 1.449,83             33,65        57,99          4,00   1,63  

Junho        94.896,17    1,51        6.668,33    7,03 2.871,68             43,06      114,87          4,00   1,60  

Julho        83.162,52    1,33        6.595,37    7,93 2.385,93             36,18        95,44          4,00   1,70  

Agosto      144.129,37    2,30      10.422,30    7,23 3.719,39             35,69      148,78          4,00   1,48  

Setembro      103.692,55    1,66        7.468,74    7,20 2.507,29             33,57      100,29          4,00   2,49  

Outubro        74.815,73    1,19        5.186,67    6,93 1.659,26             31,99        66,37          4,00   2,94  

Novembro        59.783,14    0,95        3.319,94    5,55 1.329,22             40,04        53,17          4,00   2,63  

Dezembro        60.453,14    0,97        4.029,45    6,67 1.289,15             31,99        51,57          4,00   2,40  

TOTAL      952.171,21        65.825,37    6,91 24.445,11             37,14      977,80      

 
1.999           

Janeiro        49.628,95    0,79  3.336,29 6,72 1.146,47 34,36 45,86 4,00 2,18 

Fevereiro        49.097,25    0,78  2.989,11 6,09 1.235,01 41,32 49,40 4,00 2,38 

Março        71.145,75    1,14  4.846,23 6,81 1.855,28 38,28 74,21 4,00 3,33 

Abril        69.863,81    1,12  3.772,24 5,40 1.723,81 45,70 68,95 4,00 2,35 

Maio        56.897,84    0,91  3.398,75 5,97 1.396,95 41,10 55,88 4,00 2,02 

Junho        99.131,71    1,58  5.106,70 5,15 2.368,24 46,38 94,73 4,00 1,67 

Julho        61.506,48    0,98  2.686,11 4,37 1.668,61 62,12 66,74 4,00 1,66 

Agosto        62.643,29    1,00  3.092,64 4,94 1.861,91 60,20 74,48 4,00 1,57 

Setembro        67.161,80    1,07  3.303,99 4,92 2.125,54 64,33 85,02 4,00 1,49 

Outubro        66.386,96    1,06  1.849,53 2,79 1.809,01 97,81 72,36 4,00 1,38 

Novembro      104.620,73    1,67  3.889,55 3,72 2.897,97 74,51 115,92 4,00 1,39 

Dezembro        85.192,25    1,36  3.112,60 3,65 2.086,95 67,05 83,48 4,00 1,60 

TOTAL      843.276,82    41.383,74 4,91 22.175,75 53,59 887,03   

ANOS /  Valores em Reais ISS  TAXA 

MESES Factorização % Deságio % Rec. S. Apur. % s/ Deságio ISS 5% Cálc % SELIC 

 
2.000             

Janeiro        70.102,86    1,12       3.846,53    5,49 1.676,15 43,58 67,05 4,00   1,46  

Fevereiro        96.241,15    1,54       4.054,24    4,21 3.009,73 74,24 120,39 4,00   1,45  

Março        71.282,22    1,14       3.625,47    5,09 2.012,12 55,50 80,48 4,00   1,45  

Abril      136.241,19    2,17       8.322,80    6,11 2.672,09 32,11 106,88 4,00   1,30  

Maio        49.560,32    0,79       2.638,49    5,32 1.258,36 47,69 50,33 4,00   1,49  

Junho        97.094,80    1,55       5.856,33    6,03 1.917,88 32,75 76,72 4,00   1,39  

Julho        36.894,42    0,59       2.046,09    5,55 1.031,85 50,43 41,27 4,00   1,31  

Agosto        59.828,03    0,96       2.336,62    3,91 1.261,84 54,00 50,47 4,00   1,41  

Setembro      123.830,53    1,98       5.865,34    4,74 2.388,63 40,72 95,55 4,00   1,22  

Outubro        97.673,62    1,56       4.649,99    4,76 1.801,94 38,75 72,08 4,00   1,29  

Novembro      159.457,24    2,55       7.773,46    4,87 2.311,88 29,74 92,48 4,00   1,22  

Dezembro      223.741,22    3,57     12.277,95    5,49 3.767,00 30,68 150,68 4,00   1,20  

TOTAL   1.221.947,60        63.293,31    5,18 25.109,47 39,67 1.004,38    

 
 
 
2.001            

Janeiro      216.490,22    3,46      10.950,11    5,06 2.706,63 24,72 108,27 4,00 1,27 

Fevereiro      211.172,73    3,37      12.429,62    5,89 3.313,61 26,66 132,54 4,00 1,02 

Março      269.166,62    4,30      15.105,94    5,61 3.655,09 24,20 146,20 4,00 1,26 

Abril      180.131,23    2,88        9.307,06    5,17 2.812,91 30,22 112,52 4,00 1,19 

Maio      276.883,20    4,42      17.313,11    6,25 4.580,14 26,45 183,21 4,00 1,34 

Junho      276.425,76    4,41      16.076,90    5,82 4.414,93 27,46 176,60 4,00 1,27 

Julho      245.658,46    3,92      15.166,52    6,17 4.056,16 26,74 162,25 4,00 1,50 

Agosto      174.022,13    2,78        8.432,63    4,85 3.234,16 38,35 129,37 4,00 1,60 

Setembro      139.815,24    2,23        7.026,41    5,03 1.912,35 27,22 76,49 4,00 1,32 

Outubro      179.457,24    2,86        8.042,09    4,48 2.761,66 34,34 110,47 4,00 1,53 

TOTAL   2.169.222,83    2,28    119.850,39    5,53 33.447,64 27,91 1.337,91   

ANÁLISE DO BALANÇO 

 
• Empréstimos: Esclarecer empréstimos de R$. 259.423,30 que vem 

se arrastando desde 1.998. Se a empresa gerou Lucros de R$. 

240.000,00 no mesmo período mantém aplicações financeiras na 

ordem de R$. 280.000,00 a quem deve tal empréstimo? 

• Conta Redutora nos direitos a receber: Esclarecer valor de R$. 

56.735,43. Em caso de devedores duvidosos quais os 

procedimentos para cobrança? Qual índice de perda? O que é 

feito com as perdas (se existem) 

• Ativo permanente: Empresa não apresenta bens no ativo 

permanente (R$. 1.577,00). Explicar então valores lançados como 

despesas Administrativas na ordem de R$. 128.000,00 no período 

analisado (1.998 a 2.001). 

• Provisões p/ IR e CSSL: Esclarecer diferença de valores lançados 

nas Demonstrações de Resultados e Balanço Patrimonial num 

montante de R$. 46.691,38. 

• Duplicatas em Cobrança: Saldo em 2.001 de R$. 58.939,16 

enquanto as contas a receber são de R$. 292.205,89. A Diferença 

pode ser explicada? Serão cheques pessoa física?  

variação de 37,14 % para 53,59 % e posterior recuo para 27,9l%. 

São menos impostos recolhidos. 

• Lembramos ainda que a taxa Selic do mesmo período avaliado teve 

como média 1,70 % 

ANÁLISE DO DOAR (Origens e Aplicações de Recursos) 
 
• Origens: 51 % do Capital em circulação no mercado vem de 

terceiros.  
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DESCRIÇÃO DAS CONTAS

1.  RECEITAS OPERACIONAIS 90.961,91              63.559,49           88.402,78           153.300,73             

   Receita de Operação de Factoring 65.825,37              41.383,74           63.293,31           119.850,39             

   Resultado transação com títulos e vls. Mobiliários -                        -                      -                         

   Rendas de prestação de serviços 24.445,11              22.175,75           25.109,47           33.450,34               

   Rendas de participações em coligadas/controladas -                        -                      -                      -                         

   Reversão de Provisões -                        -                      -                      -                         

   Outras rendas operacionais 691,43                   -                      -                      -                         

-                         

2. DESPESAS OPERACIONAIS 53.476,74              57.140,15           65.085,40           90.141,13               

(-) Resultado transação c/ títulos e vals. Mobiliários -                        -                      -                      -                         

(-) Despesas de honorários  -  Diretoria 5.329,00                23.845,80           28.692,40           23.641,60               

(-) Despesas Administrativas 36.431,67              24.575,73           21.614,23           45.164,84               

(-) Despesas Tributárias -                        56,43                  29,23                  70,67                      

(-) Despesas de depreciação e amortização 45,00                     90,00                  90,00                  75,00                      

(-) Despesas com PIS, COFINS E ISS 3.278,51                3.909,54             5.528,01             7.490,27                 

(-) Despesas Financeiras 8.215,04                4.276,25             9.131,53             13.698,75               

(-) Outras despesas operacionais 177,52                   386,40                -                      -                         

(-) Despesas com remuneração do capital -                        -                      -                      -                         

3.  LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL (1 - 2) 37.485,17              6.419,34             23.317,38           63.159,60               

 NÃO OPERACIONAL

(+) Receitas Financeiras 55.293,70       55.908,08     34.160,69     15.011,40     

(+) Créditos e Despesas recuperadas -                 123,57          1.634,51       -                

(-) Despesas Financeiras + Desp. Ñ oper.) 133,99            55.427,69              -                56.031,65           -                35.795,20           -                15.011,40               
4.  LUCRO  (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 92.912,86              62.450,99           59.112,58           78.171,00               

(-) Provisão p/ Contrib. Social (7.433,03)       (6.082,22)      (5.444,09)      -                

(-) Provisão p/ Imposto de  Renda (13.936,93)     (21.369,96)            (9.425,60)      (15.507,82)          (8.866,89)      (14.310,98)          -                -                         

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO 71.542,90              46.943,17           44.801,60           78.171,00               

EME FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

2.0011.998 1.999 2.000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 1.998, 1.999 e até outubro 2.001
(Valores expressos em Reais)

-

5,00
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%

Pro-Labore Desp. Adm. PIS/COF/ISS Desp.Fin.

Despesa

Eme Factoing

1998

1999

2000

2001

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

ATIVO

   CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA -                            6,76                          47,16                             145,47                           

BANCOS 1.237,44                   1.780,97                   (70.472,54)                     (118.255,17)                   

APLICAÇÕES CURTO PRAZO DIVERSAS 238.817,55               227.000,00               135.754,85                    276.760,26                    

TOTAL 240.054,99               228.787,73               65.329,47                      158.650,56                    

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS DE RENDA FIXA -                            -                            -                                 -                                 

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -                            -                            -                                 -                                 

COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

(PROVISÕES P/ DESVALORIZAÇÕES) -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

OUTROS CRÉDITOS
RENDAS A RECEBER 79.305,54                 83.031,06                 284.933,71                    292.205,89                    

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO VALORES
DIVERSOS (18.483,00)                (29.186,08)                (29.186,08)                     (56.735,43)                     

TOTAL 60.822,54                 53.844,98                 255.747,63                    235.470,46                    

OUTROS VALORES E BENS

IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR 5.279,70                   9.368,77                   8.467,71                        18.050,03                      

TOTAL 5.279,70                   9.368,77                   8.467,71                        18.050,03                      

TOTAL DO CIRCULANTE 306.157,23               292.001,48               329.544,81                    412.171,05                    

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OUTROS VALORES E BENS -                               -                               -                                    -                                    
TOTAL -                               -                               -                                    -                                    

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS -                            -                            -                                 -                                 

INCENTIVOS FISCAIS -                            -                            793,15                           793,15                           

TOTAL -                            -                            793,15                           793,15                           

IMOBILIZADO
IMÓVEIS -                            -                            -                                 -                                 

VEÍCULOS -                            -                            -                                 -                                 

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 1.577,96                   1.577,96                   -  1.577,96                        1.577,96                        

(-) DEPRECIAÇÕES (45,00)                       (135,00)                     (225,00)                          (300,00)                          

TOTAL 1.532,96                   1.442,96                   1.352,96                        1.277,96                        

TOTAL DO PERMANENTE 1.532,96                   1.442,96                   2.146,11                        2.071,11                        

AMORTIZAÇÕES
GASTOS ORGANIZAÇÃO / EXPANSÃO -                            -                            -                                 -                                 

(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) -                            -                            -                                 -                                 , , , ,
COMPENSAÇÕES -                            -                            -                                 -                                 

DUPL. EM COBRANÇA 92.585,03                     88.772,04                     61.132,56                          58.939,16                          

TOTAL DO ATIVO 400.275,22               382.216,48               392.823,48                    473.181,32                    

EME FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)

1. 9 9  8

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO PATRIM ONIO  LIQUIDO

                                                                    DO  EXERCIC ÍO FINDO EM  31 DE DEZEM BRO DE 1.998

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em  

C ONTAS 31/12/1997 C orreçao Resultado do 31/12/1998

( Reais) TRA NFER ÊNCIA Monetaria Exercíc io ( Reais)

C APITAL 2,91                    -                      2 ,91                      

R ESERVAS DE CAPITAL -                        

R ESERVAS DE LU CR OS 28.115,26           28 .115,26            

LU CR OS AC U MULADOS -                      -                      71.542,90            71 .542,90            

PR EJU ÍZOS AC UM ULAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATR IM ÔN IO LÍQU ID O 28.118,17           -                      71.542,90            99 .661,07            

1 . 9 9  9

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO PATRIM ONIO  LIQUIDO

                                                                    DO  EXERCIC ÍO FINDO EM  31 DE DEZEM BRO DE 1.999

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em  

C ONTAS 31/12/1998 C orreçao Resultado do 31/12/1999

( Reais) TRA NFER ÊNCIA Monetaria Exercíc io ( Reais)

C APITAL 2,91                    2 ,91                      

R ESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

R ESERVAS DE LU CR OS 28.115,26           -                      28 .115,26            

LU CR OS AC U MULADOS 71.542,90           (71.542,90)          46.943,17            46 .943,17            

PR EJU ÍZOS AC UM ULAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATR IM ÔN IO LÍQU ID O 99.661,07           (71.542,90)          46.943,17            75 .061,34            

2 . 0 0  0

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO PATRIM ONIO  LIQUIDO

                                                                    DO  EXERCIC ÍO FINDO EM  31 DE DEZEM BRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em  

C ONTAS 31/12/1999 C orreçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRA NFER ÊNCIA Monetaria Exercíc io ( Reais)

C APITAL 2,91                    -                      2 ,91                      

R ESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

R ESERVAS DE LU CR OS 28.115,26           793,15                28 .908,41            

LU CR OS AC U MULADOS 46.943,17           (46.943,17)          44.801,60            44 .801,60            

PR EJU ÍZOS AC UM ULAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATR IM ÔN IO LÍQU ID O 75.061,34           (46.150,02)          44.801,60            73 .712,92            

2 . 0 0  1

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO  DO PATRIM ONIO  LIQUIDO

                                                                    DO  EXERCIC ÍO FINDO EM  31 DE DEZEM BRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em  

C ONTAS 31/12/1999 C orreçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRA NFER ÊNCIA Monetaria Exercíc io ( Reais)

C APITAL 2,91                    2 ,91                      

R ESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

R ESERVAS DE LU CR OS 28.908,41           28 .908,41            

LU CR OS AC U MULADOS 44.801,60           -                      78.171,00            122 .972,60          

PR EJU ÍZOS AC UM ULAD OS -                      -                        

TOTAL D O PATR IM ÔN IO LÍQU ID O 73.712,92           78.171,00            151 .883,92          

EM E FAC TORING FOM ENTO C OM ERC IAL LTD A
RU A BAR Ã O D E AR AC Y, 609 - 3o. Andar - sl. 31 - Araras - SP

C NPJ(M F):- 65.980.351/0001-51

                             DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

                                                 Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.000

DISCRIMINAÇÃO         (Valores expressos em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS

  Das operações

     Variação do Patrimônio Liquido 52.222,85        

     Depreciação e Amortização 255,00             

     Capital de Terceiros 54.329,12        

TOTAL DAS ORIGENS 106.806,97      

APLICAÇÕES DE RECURSOS

  Imobilizações

    Aquisição de Ativo Imobilizado -                   

    Investimentos 793,15             

TOTAL DAS IMOBILIZAÇÕES 793,15             

  Disponibilidades

    Caixa/Bancos (119.347,14)     

    Aplicações financeiras 37.942,71        

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (81.404,43)       

  Realizável a Curto Prazo

    Contas a Receber 174.647,92      

    Outras Aplicações -                   

    Outras Contas 12.770,33        

TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 187.418,25      

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -                   

TOTAL DAS APLICAÇÕES 106.806,97      

EME FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
RUA BARÃO DE ARACY, 609 - 3o. Andar - sl. 31 - Araras - SP

CNPJ(MF):- 65.980.351/0001-51

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS NO PAÍS -                            -                            -                                 -                                 

EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR -                            -                            -                                 -                                 

DUPLICATAS A PAGAR -                               -                               -                                    208,00                               
TOTAL -                            -                            -                                 208,00                           

OUTRAS OBRIGAÇÕES
VALORES PAGAR A SÓCIOS QUOTISTAS 828,00                      1.797,98                   1.794,25                        1.740,45                        

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 246,00                          202,02                          895,84                               376,10                               
OBRIGAÇÕES FISCAIS 192,51                      393,66                      795,39                           610,39                               
PROVISÃO PARA IRPJ 13.936,93                 9.425,60                   8.866,89                        -                                 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.433,03                       6.082,22                       5.444,09                            -                                    
NEGOCIAÇÃO / INTERM. VALORES -                            -                            -                                 -                                 

PROVISÕES P/ PAGTOS. A EFETUAR 203.928,77               215.545,17               253.273,25                    259.423,30                    

OBRIGS. P/AQUIS. DE BENS E DIREITOS -                            -                            -                                 -                                 

CREDORES DIVERSOS - PAÍS -                            -                            -                                 -                                 

DIFERENÇA DA PROVISÃO PARA IRPJ (13.936,93)                   (9.425,60)                     (8.866,89)                          -                                    
DIFERENÇA DA CONTR.SOCIAL (4.599,19)                     (5.637,95)                     (4.224,82)                          -                                    
TOTAL 208.029,12               218.383,10               257.978,00                    262.150,24                    

TOTAL DO CIRCULANTE 208.029,12                   218.383,10                   257.978,00                        262.358,24                        

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
MULTA DCTF -                            -                                 -                                 

CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO -                               -                                    
IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA -                            -                                 

IMP. RENDA RETIDO FONTE -                            -                                    
TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

EME FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)

3.1.4 – FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Av. Paulo Faccini, 503 - 1o.A. - sls. 3/4 Centro Guarulhos - SP 
CNPJ(MF):- 01.951.865/0001-04 
 
Com base na documentação apresentada pela empresa, elaboramos o 
relatório abaixo: 
 
OUTRAS EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS 
 
CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 450.000,00 
Participação da ACDC até 15.05.1.996 no Capital Social 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
       DE DOMICILIADOS NO PAÍS 2,91                          2,91                          2,91                               2,91                               

-                               -                            -                                    -                                    
TOTAL 2,91                          2,91                          2,91                               2,91                               

LUCROS
LUCROS / ( PREJUÍZOS) ACUMULADOS -                            71.542,90                 46.943,17                      44.801,60                      

LUCROS (PREJUÍZOS)DO EXERCÍCIO 71.542,90                 46.943,17                 44.801,60                      78.171,00                      

RESERVAS DE LUCROS 28.115,26                 28.115,26                     28.908,41                      28.908,41                      

(-) AUMENTO DE CAPITAL -                               -                            -                                    -                                    
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS (71.542,90)                   (46.943,17)                        -                                    
TOTAL LUCROS 99.658,16                 75.058,43                 73.710,01                      151.881,01                    

VALORES NÃO EXPLICADOS -                               -                            -                                    
99.661,07                 75.061,34                 73.712,92                      151.883,92                    

COMPENSAÇÕES
DUPL. EM COBRANÇA 92.585,03                 88.772,04                 61.132,56                      58.939,16                      

TOTAL DO PASSIVO 400.275,22               382.216,48               392.823,48                    473.181,32                    

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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ACDC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 1.500.000,00 
 
HDI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 400.000,00 
 
VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 900.000,00 

 
 
CAPITAL SOCIAL – CONTRATO SOCIAL 
 
• Conforme gráfico anexo, o capital social aumentou em 1.400 % de 

outubro de 1.997 a setembro de 2.001. 

FATURAMENTO 
 
• Crescimento da Factorização (Capital circulando) na ordem de 339 

% 

• Apesar do crescimento da factorização o deságio baixou de 7,88 % 

para 6,78.  

• A base para tributação declarada aumentou de 18,73 % para 

19,44%, enquanto da Lastro Factoring baixou de 28 % para 18 %. 

• Lembramos ainda que a taxa Selic do mesmo período avaliado teve 

como média 1,70 % 

 

ANÁLISE DO RESULTADO 
 

• Pis/Cofins/ISS: Percentuais de 3,64%, abaixo dos oficiais que 

somados totalizam 8,65 %. 

• CPMF: Não apresentou abertura desta conta, ficando assim 

prejudicado esta análise. 

• Provisão p/ Contribuição Social: Percentual inferior ao indicado 

pelo regulamento do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

• Provisão p/ I.R: Percentual inferior ao indicado pelo regulamento 

do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA 
 

1) – Última alteração de contrato social recebida. OK. 

2) – Carta não apresenta composição dos saldos a receber dos sócios, 

 
SUGERIMOS ENCAMINHAR NOVO OFÍCIO: 
 
Texto cabeçalho, normal enviado até agora. 

Abaixo: 

1) - Acusamos recebimento de carta enviada pelo escritório Santoreli 
Contabilidade SC Ltda., declarando não haver empréstimos dos 
sócios em nenhum Balanço em datas posteriores a 1.998, porém: 

 
a) – Consta Saldo a Pagar a sócios em 31.12.1.999 no valor de R$. 

28.805,10. 
 
b) - Consta Saldo a Pagar a sócios em 31.12.2.000 no valor de R$. 

70.956,39. 
 
Assim, favor encaminhar analítico informando nomes e valores 

atribuídos a cada sócios dos referidos saldos. 
 
2) – Encaminhar declarações de IRPF do ano base de 1.999 a 2.001 

dos sócios: 
c) – Vanda Lúcia M. L. Gonçalves 

d) - Antônio Arantes 

e) - Bráulio Ricardo Merino 

f) - Milton Valsirolli 

 
Evolução do Capital Social 

VALORES EM REAIS DATA HISTÓRICO MOEDA VALOR 
PARCS. INTEGR. AUMENTO SALDO 

03/02/1997 Constituição R$ 50.000,00 1,00 50.000,00  50.000,00 

09/10/1997 Aumento/ Moeda R$ 80.000,00 1,00 - 80.000,00 130.000,00 

30/11/1998 Aumento/ Lcs. Acs. R$ 50.000,00 1,00 - 50.000,00 180.000,00 

15/10/1999 Aumento/ Moeda R$ 220.000,00 1,00 - 220.000,00 400.000,00 

11/09/2001 moeda   130.000,00 -  130.000,00 530.000,00 

11/09/2001 lucros   170.000,00 -  170.000,00 700.000,00 

     - -   - - 

  Capital Próprio   - -   - 430.000,00 

  Lucros   - -   - 220.000,00 

      - - 

       - 
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Demonstração de Faturamento Bruto 

Período de Janeiro de 1998 a Outubro de 2.001 
 

ANOS /  Valores em Reais ISS  TAXA 

MESES Factorização % Deságio % Rec. S. Apur. % s/ Des. ISS 5% Cálculo % SELIC 

 
1.998          

Janeiro 237.988,30 1,00 20.381,87 8,56 2.988,48 14,66 149,42 5,00 2,67 

Fevereiro 193.912,71 0,81 14.821,84 7,64 2.863,30 19,32 143,17 5,00 2,13 

Março 255.693,51 1,07 18.175,94 7,11 4.397,97 24,20 219,90 5,00 2,20 

Abril 350.811,20 1,47 27.013,80 7,70 6.157,23 22,79 307,86 5,00 1,71 

Maio 235.215,60 0,99 18.286,60 7,77 3.713,00 20,30 185,65 5,00 1,63 

Junho 345.185,84 1,45 26.377,32 7,64 5.378,95 20,39 268,95 5,00 1,60 

Julho 330.381,23 1,39 26.228,52 7,94 5.271,81 20,10 263,59 5,00 1,70 

Agosto 263.078,85 1,11 19.739,76 7,50 3.690,96 18,70 184,55 5,00 1,48 

Setembro 287.709,20 1,21 26.246,63 9,12 4.354,40 16,59 217,72 5,00 2,49 

Outubro 327.625,85 1,38 25.012,02 7,63 3.884,30 15,53 194,22 5,00 2,94 

Novembro 310.296,64 1,30 26.402,42 8,51 4.441,74 16,82 222,09 5,00 2,63 

Dezembro 287.086,67 1,21 21.227,96 7,39 3.408,12 16,05 170,41 5,00 2,40 

TOTAL 3.424.985,60  269.914,68 7,88 50.550,26 18,73 2.527,51   

 
 
 
1.999          

Janeiro 278.302,34 1,17 17.528,60 6,30 2.486,01 14,18 124,30 5,00 2,18 

Fevereiro 422.388,62 1,77 26.708,34 6,32 4.685,47 17,54 234,27 5,00 2,38 

Março 530.716,10 2,23 42.510,85 8,01 8.681,19 20,42 434,06 5,00 3,33 

Abril 679.445,77 2,85 54.928,82 8,08 8.645,59 15,74 432,28 5,00 2,35 

Maio 475.011,41 2,00 37.119,56 7,81 6.449,89 17,38 322,49 5,00 2,02 

Junho 556.364,28 2,34 32.859,00 5,91 6.621,21 20,15 331,06 5,00 1,67 

Julho 662.467,14 2,78 45.866,67 6,92 10.137,38 22,10 506,87 5,00 1,66 

Agosto 648.383,72 2,72 43.463,37 6,70 10.270,04 23,63 513,50 5,00 1,57 

Setembro 657.256,77 2,76 45.487,26 6,92 10.022,30 22,03 501,12 5,00 1,49 

Outubro 630.552,64 2,65 41.630,81 6,60 9.487,74 22,79 474,39 5,00 1,38 

Novembro 681.456,94 2,86 42.536,15 6,24 11.395,94 26,79 569,80 5,00 1,39 

Dezembro 859.053,44 3,61 55.685,27 6,48 12.528,68 22,50 626,43 5,00 1,60 

TOTAL 7.081.399,17  486.324,70 6,87 101.411,44 20,85 5.070,57   

ANÁLISE DO BALANÇO 

 
• Empréstimos (1.999): Informar analítico no ano de 1.999 

empréstimos de R$. 28.805,10 a sócios. 

• Empréstimos (2.000): Informar analítico no ano de 2.000 

empréstimos de R$. 79.956,39 realizados junto a sócios.  

• Valores não Explicados: Diferença a menor na Demonstração do 

patrimônio Líquido de R$. 139.419,09 referente aos períodos de 

1.998 a 2.001. Possíveis Lucros distribuídos. 

• Provisões p/ IR e CSSL: Esclarecer diferença de valores lançados 

nas Demonstrações de Resultados e Balanço Patrimonial num 

montante de R$. 135.600,12. 

• Obrigações do Passivo Saldo credor: Esclarecer várias contas 

credoras do passivo circulante no ano de 2.001. 

 
 
ANÁLISE DO DOAR (Origens e Aplicações de Recursos) 

 
• Origens: Análise prejudicada, pois no passivo costa contas credoras. 
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2.000                

Janeiro      742.202,38    3,12      48.804,46    6,58       11.191,74        22,93       223,83          2,00    1,46  

Fevereiro      824.951,79    3,47      49.903,46    6,05       13.281,99        26,62       265,64          2,00    1,45  

Março      854.709,51    3,59      57.501,99    6,73       13.198,08        22,95       263,96          2,00    1,45  

Abril      766.167,38    3,22      54.447,79    7,11       11.992,72        22,03       239,85          2,00    1,30  

Maio      741.742,47    3,12      51.035,35    6,88       11.905,89        23,33       238,12          2,00    1,49  

Junho      747.143,29    3,14      50.919,43    6,82       11.819,99        23,21       236,40          2,00    1,39  

Julho      606.989,48    2,55      44.069,09    7,26         9.880,52        22,42       197,61          2,00    1,31  

Agosto      735.865,57    3,09      51.840,78    7,04       11.083,20        21,38       221,66          2,00    1,41  

Setembro      682.722,62    2,87      47.006,30    6,89       10.322,80        21,96       206,46          2,00    1,22  

Outubro      841.868,96    3,54      57.257,61    6,80       12.861,11        22,46       257,22          2,00    1,29  

Novembro      655.341,42    2,75      44.293,00    6,76         9.873,09        22,29       197,46          2,00    1,22  

Dezembro      787.306,41    3,31      53.291,93    6,77       10.611,20        19,91       212,22          2,00    1,20  

TOTAL   8.987.011,28      610.371,19    6,79     138.022,33        22,61    2.760,45      

 
 
 
2.001                

Janeiro      595.960,04    2,50      41.806,24    7,01         8.111,90        19,40      162,24         2,00    1,27  

Fevereiro      790.939,33    3,32      52.506,59    6,64         9.768,23        18,60      195,36         2,00    1,02  

Março      698.674,32    2,94      41.628,68    5,96         9.652,71        23,19      193,05         2,00    1,26  

Abril      922.535,83    3,88      52.048,00    5,64       11.260,31        21,63      225,21         2,00    1,19  

Maio   1.088.579,72    4,57      65.860,86    6,05       13.851,25        21,03      277,03         2,00    1,34  

Junho      809.982,92    3,40      50.232,24    6,20       10.585,97        21,07      211,72         2,00    1,27  

Julho      931.446,15    3,91      69.656,16    7,48       12.286,83        17,64      245,74         2,00    1,50  

Agosto   1.064.817,71    4,47      81.921,92    7,69       14.942,70        18,24      298,85         2,00    1,60  

Setembro      852.051,40    3,58      65.939,16    7,74       11.348,54        17,21      226,97         2,00    1,32  

Outubro      806.011,15    3,39      58.520,81    7,26       10.939,51        18,69      218,79         2,00    1,53  

TOTAL   8.560.998,57      580.120,66    6,78     112.747,95        19,44   2.254,96     

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

1.  RECEITAS OPERACIONAIS 320.464,94          594.362,03          770.357,63          711.726,89          

   Receita de Operação de Factoring 269.914,68          486.324,70          610.371,19          580.120,66          

   Resultado transação com títulos e vls. Mobiliários -                       -                       -                       

   Rendas de prestação de serviços 50.550,26            108.037,33          159.986,44          131.606,23          

   Rendas de participações em coligadas/controladas -                       -                       -                       -                       

   Reversão de Provisões -                       -                       -                       -                       

   Outras rendas operacionais -                       -                       -                       -                       

-                       

2. DESPESAS OPERACIONAIS 226.995,75          384.571,10          489.591,57          379.657,56          

(-) Resultado transação c/ títulos e vals. Mobiliários -                       -                       -                       -                       

(-) Despesas de honorários  -  Diretoria 70.501,00            115.002,50          143.000,00          120.000,00          

(-) Despesas Administrativas 79.889,54            124.699,76          172.395,33          137.737,50          

(-) Despesas Tributárias 10.773,36            21.360,05            37.419,93            37.186,24            

(-) Despesas de depreciação e amortização 1.432,11              2.720,58              3.052,66              2.911,28              

(-) Despesas com PIS, COFINS E ISS 11.036,95            20.923,40            30.881,48            25.401,92            

(-) Despesas Financeiras 26.464,48            19.883,01            11.119,32            6.554,48              

(-) Outras despesas operacionais 26.898,31            53.888,68            34.348,97            49.866,14            

(-) Despesas com remuneração do capital -                       26.093,12            57.373,88            -                       

3.  LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL (1 - 2) 93.469,19            209.790,93          280.766,06          332.069,33          

 NÃO OPERACIONAL

(+) Receitas Financeiras 9.915,32       44.771,28     98.192,53     64.234,45    

(+) Créditos e Despesas recuperadas -                1.430,07       42.621,65     162,00         

(-) Despesas Financeiras + Desp. Ñ oper.) -                9.915,32              179,74          46.381,09            2.341,86       143.156,04          -               64.396,45            
4.  LUCRO  (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 103.384,51          256.172,02          423.922,10          396.465,78          

(-) Provisão p/ Contrib. Social (8.370,41)      (28.327,69)    (39.453,26)    -               

(-) Provisão p/ Imposto de  Renda (15.694,52)    (24.064,93)           (41.081,63)    (69.409,32)           (82.749,30)    (122.202,56)         -               -                       

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO 79.319,58            186.762,70          301.719,54          396.465,78          

FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

2.0011.998 1.999 2.000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 1.998, 1.999 e até outubro 2.001
(Valores expressos em Reais)

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

% 

Pro-Labore Desp. Adm. Desp.Tribut. PIS/COF/ISS Desp.Fin. Outras desp.

Despesas

FOUR Factoring

1998

1999

2000

2001

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

ATIVO

   CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA 796,32                      128,70                      2.379,02                        3.044,93                        

BANCOS 28.259,01                 28.592,43                 91.203,76                      46.896,22                      

APLICAÇÕES CURTO PRAZO DIVERSAS -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL 29.055,33                 28.721,13                 93.582,78                      49.941,15                      

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS DE RENDA FIXA -                            -                            -                                 -                                 

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -                            -                            -                                 -                                 

COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

(PROVISÕES P/ DESVALORIZAÇÕES) -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

OUTROS CRÉDITOS
RENDAS A RECEBER 149.849,00               708.691,81               838.784,03                    1.155.775,47                 

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO VALORES
DIVERSOS 380,36                      675,73                      794,10                           3.929,24                        

TOTAL 150.229,36               709.367,54               839.578,13                    1.159.704,71                 

OUTROS VALORES E BENS

IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR 1.602,27                   742,35                      862,75                           60.958,49                      

TOTAL 1.602,27                   742,35                      862,75                           60.958,49                      

TOTAL DO CIRCULANTE 180.886,96               738.831,02               934.023,66                    1.270.604,35                 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OUTROS VALORES E BENS -                               -                               -                                    -                                    
TOTAL -                               -                               -                                    -                                    

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS -                            -                            -                                 -                                 

INCENTIVOS FISCAIS -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)

IMOBILIZADO
IMÓVEIS -                            -                            -                                 -                                 

VEÍCULOS -                            -                            -                                 -                                 

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 13.101,02                 18.733,02                 20.996,02                      31.500,02                      

(-) DEPRECIAÇÕES (1.432,11)                  (3.485,97)                  (6.038,59)                       (8.137,84)                       

TOTAL 11.668,91                 15.247,05                 14.957,43                      23.362,18                      

TOTAL DO PERMANENTE 11.668,91                 15.247,05                 14.957,43                      23.362,18                      

AMORTIZAÇÕES
GASTOS ORGANIZAÇÃO / EXPANSÃO -                            -                            -                                 -                                 

(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) -                            (666,72)                     (1.166,76)                       (1.978,79)                       , , , ,
-                            (666,72)                     (1.166,76)                       (1.978,79)                       

TOTAL DO ATIVO 192.555,87               753.411,35               947.814,33                    1.291.987,74                 

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS NO PAÍS -                            95.723,27                 -                                 (23.588,71)                     

EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR -                            -                            -                                 -                                 

DUPLICATAS A PAGAR 552,00                          525,00                          586,74                               1.756,16                            
TOTAL 552,00                      96.248,27                 586,74                           (21.832,55)                     

OUTRAS OBRIGAÇÕES
VALORES PAGAR A SÓCIOS QUOTISTAS 1.464,00                   28.805,10                 70.956,39                      63,00                             

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6.269,21                       7.615,61                       9.829,51                            17.999,77                          
OBRIGAÇÕES FISCAIS 823,26                      3.336,03                   2.971,46                        6,62                                   
PROVISÃO PARA IRPJ 15.694,52                 41.081,63                 82.749,30                      -                                 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 8.370,41                       28.327,69                     39.453,26                          -                                    
NEGOCIAÇÃO / INTERM. VALORES -                            -                            -                                 -                                 

PROVISÕES P/ PAGTOS. A EFETUAR 1.645,99                   7.483,70                   8.644,14                        (26.854,20)                     

OBRIGS. P/AQUIS. DE BENS E DIREITOS -                            -                            -                                 -                                 

CREDORES DIVERSOS - PAÍS -                            -                            -                                 -                                 

DIFERENÇA DA PROVISÃO PARA IRPJ (15.694,52)                   (32.321,81)                   (56.835,68)                        -                                    
DIFERENÇA DA CONTR.SOCIAL (3.645,17)                     (11.003,74)                   (16.099,20)                        -                                    
TOTAL 14.927,70                 73.324,21                 141.669,18                    (8.784,81)                       

TOTAL DO CIRCULANTE 15.479,70                     169.572,48                   142.255,92                        (30.617,36)                        

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
MULTA DCTF -                            -                                 -                                 

CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO -                               -                                    
IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA -                            -                                 

IMP. RENDA RETIDO FONTE -                            -                                    
TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
       DE DOMICILIADOS NO PAÍS 180.000,00               400.000,00               400.000,00                    700.000,00                    

-                               -                            -                                    -                                    
TOTAL 180.000,00               400.000,00               400.000,00                    700.000,00                    

LUCROS
LUCROS / ( PREJUÍZOS) ACUMULADOS (82.243,41)                (2.923,83)                  183.838,87                    405.558,41                    

LUCROS (PREJUÍZOS)DO EXERCÍCIO 79.319,58                 186.762,70               301.719,54                    396.465,78                    

RESERVAS DE LUCROS -                            -                               -                                 -                                 

(-) AUMENTO DE CAPITAL -                                    -                                    
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS (170.000,00)                      
TOTAL LUCROS (2.923,83)                  183.838,87               485.558,41                    632.024,19                    

VALORES NÃO EXPLICADOS -                               -                            (80.000,00)                        (9.419,09)                          
177.076,17               583.838,87               805.558,41                    1.322.605,10                 

TOTAL DO PASSIVO 192.555,87               753.411,35               947.814,33                    1.291.987,74                 

FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)

1. 9 9 8

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.998

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1997 Correçao Resultado do 31/12/1998

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 180.000,00         180.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS (82.243,41)          -                      79.319,58            (2.923,83)             

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 97.756,59           -                      79.319,58            177.076,17          

1. 9 9 9

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.999

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1998 Correçao Resultado do 31/12/1999

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 180.000,00         270.000,00         450.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS (2.923,83)            (50.000,00)          186.762,70          133.838,87          

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 177.076,17         220.000,00         186.762,70          583.838,87          

2. 0 0 0

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 450.000,00         -                      450.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 133.838,87         -                      301.719,54          435.558,41          

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 583.838,87         -                      301.719,54          885.558,41          

2. 0 0 1

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 450.000,00         300.000,00         750.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 435.558,41         (170.000,00)        396.465,78          662.024,19          

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 885.558,41         130.000,00         396.465,78          1.412.024,19       

FOUR FACTORING FOMENTO COM ERCIAL LTDA.
Av. Paulo Faccini, 503 - 1o.a.- sls. 3/4 Centro Guarulhos - São Paulo

CNPJ(M F):- 01.951.865/0001-04

                             DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

                                                 Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.000

DISCRIMINAÇÃO         (Valores expressos em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS

  Das operações

     Variação do Patrimônio Liquido 1.145.528,93   

     Depreciação e Amortização 6.705,73          

     Capital de Terceiros (46.097,06)       

TOTAL DAS ORIGENS 1.106.137,60   

FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Av. Paulo Faccini, 503 - 1o.a.- sls. 3/4 Centro Guarulhos - São Paulo

CNPJ(MF):- 01.951.865/0001-04

ANOS /  Valores em Reais ISS  TAXA 

MESES Factorização % Deságio % Rec. S. Apur. % s/ Des. ISS 5% Cálculo % SELIC 
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APLICAÇÕES DE RECURSOS

  Imobilizações

    Aquisição de Ativo Imobilizado 16.420,21        

    Investimentos -                   

TOTAL DAS IMOBILIZAÇÕES 16.420,21        

  Disponibilidades

    Caixa/Bancos 20.885,82        

    Aplicações financeiras -                   

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 20.885,82        

  Realizável a Curto Prazo

    Contas a Receber 1.009.475,35   

    Outras Aplicações -                   

    Outras Contas 59.356,22        

TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.068.831,57   

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -                   

TOTAL DAS APLICAÇÕES 1.106.137,60   

3.1.5 – HDI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Rua Cap. João José Macedo, 340 5o. A. salas 501/3/4 - Jacareí –SP 
CNPJ(MF):- 00.721.061/0001-48 
 
Com base na documentação apresentada pela empresa, elaboramos o 
relatório abaixo: 
 
OUTRAS EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS 
 

CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 450.000,00 
Participação da ACDC até 15.05.1.996 no Capital Social 
 

FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 400.000,00 
 

ACDC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 1.500.000,00 
 
VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Capital Social de R$. 900.000,00 

 
 
CAPITAL SOCIAL – CONTRATO SOCIAL 
 
• Conforme gráfico anexo, o capital social aumentou em 1.600% de

Julho de 1.995 a abril de 2.001 

 
FATURAMENTO 
 
• Não apresentou quadro de factorização. 

Evolução do Capital Social 
VALORES EM REAIS DATA HISTÓRICO MOEDA VALOR 

PARCS. INTEGR. AUMENTO SALDO 

03/07/1995 Constituição R$ 25.000,00 1,00 25.000,00  25.000,00 

27/12/1995 Moeda Corrente R$ 55.000,00 1,00 - 55.000,00 80.000,00 

18/11/1996 Lcs. Acumulados R$ 120.000,00 1,00 - 120.000,00 200.000,00

09/11/1998 Lcs. Acs.+Res.+Mo R$ 50.000,00 1,00 - 50.000,00 250.000,00

30/04/2001 Lcs. Acumulados R$ 150.000,00 1,00  150.000,00 400.000,00

      - 1.600,00 

      - - 

      - - 

      - - 

      - - 

       - 

-
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Datas

HDI

Capital

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

ATIVO

   CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA 417,22                      679,60                      722,09                           3.122,72                        

BANCOS 27.924,21                 51.616,33                 22.239,14                      (16.390,29)                     

APLICAÇÕES CURTO PRAZO DIVERSAS -                            -                            -                                 

TOTAL 28.341,43                 52.295,93                 22.961,23                      (13.267,57)                     

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS DE RENDA FIXA -                            -                            -                                 -                                 

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -                            -                            -                                 -                                 

COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

(PROVISÕES P/ DESVALORIZAÇÕES) -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

OUTROS CRÉDITOS
RENDAS A RECEBER 354.309,87               445.350,11               675.562,28                    676.240,92                    

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO VALORES
DIVERSOS 355,24                      -                            7.068,17                        5.306,88                        

TOTAL 354.665,11               445.350,11               682.630,45                    681.547,80                    

OUTROS VALORES E BENS

IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR 5.550,50                   1.169,91                   3.745,48                        36.433,90                      

TOTAL 5.550,50                   1.169,91                   3.745,48                        36.433,90                      

TOTAL DO CIRCULANTE 388.557,04               498.815,95               709.337,16                    704.714,13                    

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OUTROS VALORES E BENS -                               -                               -                                    -                                    
TOTAL -                               -                               -                                    -                                    

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS -                            -                            -                                 -                                 

INCENTIVOS FISCAIS -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

HDI - FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

1.  RECEITAS OPERACIONAIS 289.007,34          392.421,84          497.625,12          428.362,63          

   Receita de Operação de Factoring 289.007,34          324.442,63          398.027,51          333.608,05          

   Resultado transação com títulos e vls. Mobiliários -                       -                       -                       

   Rendas de prestação de serviços -                       67.979,21            99.597,61            94.754,58            

   Rendas de participações em coligadas/controladas -                       -                       -                       -                       

   Reversão de Provisões -                       -                       -                       -                       

   Outras rendas operacionais -                       -                       -                       -                       

-                       

2. DESPESAS OPERACIONAIS 295.715,12          277.958,37          427.075,18          304.897,44          

(-) Resultado transação c/ títulos e vals. Mobiliários -                       -                       -                       -                       

(-) Despesas de honorários  -  Diretoria 91.137,50            96.601,00            86.100,00            85.800,00            

(-) Despesas Administrativas 84.134,92            103.054,59          169.369,04          155.671,09          

(-) Despesas Tributárias 11.632,51            13.711,26            24.433,75            24.678,87            

(-) Despesas de depreciação e amortização -                       1.069,30              2.727,13              1.880,20              

(-) Despesas com PIS, COFINS E ISS 10.099,51            14.619,92            22.857,72            19.717,93            

(-) Despesas Financeiras 24.210,27            14.276,99            5.880,00              4.507,41              

(-) Outras despesas operacionais 74.500,41            367,69                 67.083,18            12.641,94            

(-) Despesas com remuneração do capital -                       34.257,62            48.624,36            -                       

3.  LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL (1 - 2) (6.707,78)             114.463,47          70.549,94            123.465,19          

 NÃO OPERACIONAL

(+) Receitas Financeiras 21.968,26    30.079,12     40.062,25     62.907,79    

(+) Créditos e Despesas recuperadas -               19,20            7.480,45       -               

(-) Despesas Financeiras + Desp. Ñ oper.) -               21.968,26            -                30.098,32            -                47.542,70            -               62.907,79            

4.  LUCRO  (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 15.260,48            144.561,79          118.092,64          186.372,98          

(-) Provisão p/ Contrib. Social (4.274,36)     (11.474,87)    (10.757,60)    -               

(-) Provisão p/ Imposto de  Renda (8.014,41)     (12.288,77)         (16.344,31)    (27.819,18)           (17.929,33)    (28.686,93)           -               -                      

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2.971,71              116.742,61          89.405,71            186.372,98          

2.0011.998 1.999 2.000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 1.998, 1.999 e até outubro 2.001
(Valores expressos em Reais)
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ANÁLISE DO RESULTADO 

 
• Pis/Cofins/ISS: Percentuais de 4,10%, abaixo dos oficiais que 

somados totalizam 8,65 %. 

• CPMF: Não temos o rol de faturamento para avaliar esta conta. 

• Provisão p/ Contribuição Social: Percentual inferior ao indicado 

pelo regulamento do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

• Provisão p/ I.R: Percentual inferior ao indicado pelo regulamento 

do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

• Perdas c/ Crédito: índice médio de 14 % 

ANÁLISE DO BALANÇO 

• Valores não Explicados: Diferença a menor na Demonstração do 

patrimônio Líquido de R$. 22.157,64 referente aos períodos de 

1.998 a 2.001. Possíveis Lucros distribuídos. 

• Provisões p/ IR e CSSL: Esclarecer diferença de valores lançados 

nas Demonstrações de Resultados e Balanço Patrimonial num 

montante de R$. 54.032,79. 

• Contas Transitórias: Apresenta intensa movimentação no ano de 

2.001. Código: 5.1.1.01.0001 – Apresentar razão analítico de 

janeiro a dezembro de 2.001 desta conta. 
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IMOBILIZADO
IMÓVEIS -                            -                            -                                 -                                 

VEÍCULOS -                            -                            -                                 -                                 

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 3.162,28                   12.352,28                 14.554,93                      18.510,23                      

(-) DEPRECIAÇÕES (598,89)                     (1.261,94)                  (2.832,82)                       (4.059,12)                       

TOTAL 2.563,39                   11.090,34                 11.722,11                      14.451,11                      

TOTAL DO PERMANENTE 2.563,39                   11.090,34                 11.722,11                      14.451,11                      

AMORTIZAÇÕES
GASTOS ORGANIZAÇÃO / EXPANSÃO -                            -                            -                                 -                                 

(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) -                            (406,25)                     (1.562,50)                       (2.216,40)                       , , , ,
-                            (406,25)                     (1.562,50)                       (2.216,40)                       

TOTAL DO ATIVO 391.120,43               509.500,04               719.496,77                    716.948,84                    

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS NO PAÍS 8.676,36                   10.835,05                 60.863,09                      -                                 

EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR -                            -                            -                                 -                                 

DUPLICATAS A PAGAR 501,17                          320,78                          6.844,28                            1.940,82                            
TOTAL 9.177,53                   11.155,83                 67.707,37                      1.940,82                        

OUTRAS OBRIGAÇÕES
VALORES PAGAR A SÓCIOS QUOTISTAS 5.297,50                   -                            67.293,80                      -                                 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.865,17                       6.452,77                       14.140,46                          19.036,55                          
OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.032,71                   1.512,52                   2.374,96                        2.455,83                            
PROVISÃO PARA IRPJ 8.014,41                   16.344,31                 17.929,33                      -                                 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 4.274,36                       11.474,87                     10.757,60                          -                                    
NEGOCIAÇÃO / INTERM. VALORES -                            -                            -                                 -                                 

PROVISÕES P/ PAGTOS. A EFETUAR 30,46                        49,63                        8.223,09                        330,08                           

OBRIGS. P/AQUIS. DE BENS E DIREITOS -                            -                            -                                 -                                 

CREDORES DIVERSOS - PAÍS -                            -                            -                                 -                                 

DIFERENÇA DA PROVISÃO PARA IRPJ (8.014,41)                     (11.387,41)                   (17.929,33)                        -                                    
DIFERENÇA DA CONTR.SOCIAL (3.379,20)                     (7.509,35)                     (5.813,09)                          -                                    
TOTAL 11.121,00                 16.937,34                 96.976,82                      21.822,46                      

TOTAL DO CIRCULANTE 20.298,53                     28.093,17                     164.684,19                        23.763,28                          

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
MULTA DCTF -                            -                                 -                                 

CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO -                               -                                    
IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA -                            -                                 

IMP. RENDA RETIDO FONTE -                            -                                    
TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
       DE DOMICILIADOS NO PAÍS 250.000,00               250.000,00               250.000,00                    400.000,00                    

-                               -                            -                                    -                                    
TOTAL 250.000,00               250.000,00               250.000,00                    400.000,00                    

LUCROS
LUCROS / ( PREJUÍZOS) ACUMULADOS 167.850,19               120.821,90               231.406,87                    304.812,58                    

LUCROS (PREJUÍZOS)DO EXERCÍCIO 2.971,71                   116.742,61               89.405,71                      186.372,98                    

RESERVAS DE LUCROS -                            -                               -                                 -                                 

(-) AUMENTO DE CAPITAL (50.000,00)                   -                            -                                    (150.000,00)                      
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS -                                    
TOTAL LUCROS 120.821,90               237.564,51               320.812,58                    341.185,56                    

VALORES NÃO EXPLICADOS (6.157,64)                  (16.000,00)                        
370.821,90               481.406,87               554.812,58                    741.185,56                    

167.850,19               

TOTAL DO PASSIVO 391.120,43               509.500,04               719.496,77                    764.948,84                    
#REF!

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HDI - FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)

Com base na documentação apresentada pela empresa, elaboramos o 
relatório abaixo: 
 
 
OUTRAS EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS 
 
CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 450.000,00 
Participação da ACDC até 15.05.1.996 no Capital Social 
Esta empresa não foi notificada a apresentar documentação. 
 
FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 400.000,00 
Esta empresa não foi notificada a apresentar documentação. 
 
HDI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 400.000,00 
 
ACDC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 

Capital Social de R$. 1.500.000,00 

CAPITAL SOCIAL – CONTRATO SOCIAL 
 
• Conforme gráfico anexo, o capital social aumentou em 2.250% de 

janeiro de 1.995 a novembro de 2.000 

• Os aumentos de capitais da 5a e 6a alterações (R$. 500.000,00) 

informam que foram utilizados Créditos de Empréstimos e Juros s 

/ Capitais Próprio, porém não informam a composição. 

 
FATURAMENTO 
 
• Crescimento da Factorização (Capital circulando) na ordem de 334 

% 

• Apesar do crescimento da factorização o deságio baixou de 8,04 % 

para 5,60. Seria talvez a concorrência de mercado? Verificamos 

que o deságio médio da Lastro Factoring, sempre foi de  4,5 %. 

• A base para tributação declarada aumentou de 15,42 % para 

23,52%, enquanto da Lastro Factoring baixou de 28 % para 18 %. 

• No ano de 1.999 o resultado apresenta uma receita menor que rol 

de faturamento de R$. 183.823,50. Solicitar explicações. 

• Lembramos ainda que a taxa Selic do mesmo período avaliado, 

teve como média 1,70 %. 

ANÁLISE DO RESULTADO 

 

• Pis/Cofins/ISS: Percentuais de 3,71%, abaixo dos oficiais que 

somados totalizam 8,65 %. 

• Provisão p/ Contribuição Social: Percentual inferior ao indicado 

pelo regulamento do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

• Provisão p/ I.R. : Percentual inferior ao indicado pelo regulamento 

do IR. Importante solicitar DIPJ para analise. 

 

ANÁLISE DO BALANÇO 
 
• Empréstimos (1.998 a 2.001): Valores acumulados com saldo em 

2.001 de R$. 285.980,00 – Safra SA. 

• Empréstimos (2.000): Esclarecer no ano de 2.000 empréstimos de 

R$. 220.932,30 realizados junto a sócios visto que foram realizados 

como despesas e existem possíveis lucros distribuídos.  

• Valores não Explicados: Diferença a menor na Demonstração do 

patrimônio Líquido de R$.581.826,88 referente aos períodos de 

1.998 a 2.001. Possíveis Lucros distribuídos. 

1. 9 9 8

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIM ONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.998

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1997 Correçao Resultado do 31/12/1998

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 200.000,00         50.000,00           250.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 167.850,19         (50.000,00)          2.971,71               120.821,90          

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 367.850,19         -                      2.971,71               370.821,90          

1. 9 9 9

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIM ONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.999

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1998 Correçao Resultado do 31/12/1999

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 250.000,00         250.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 120.821,90         -                      116.742,61          237.564,51          

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 370.821,90         116.742,61          487.564,51          

2. 0 0 0

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIM ONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 250.000,00         250.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 237.564,51         -                      89.405,71            326.970,22          

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 487.564,51         89.405,71            576.970,22          

2. 0 0 1

                                                                 DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIM ONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 250.000,00         150.000,00         400.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 326.970,22         (150.000,00)        186.372,98          363.343,20          

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIM ÔNIO LÍQUIDO 576.970,22         -                      186.372,98          763.343,20          

HDI - FACTORING FOM ENTO COMERCIAL LTDA.
Rua Cap. João José  M acedo, 340 5o. A. salas 501/3/4 - Jacareí -SP

CNPJ(MF):- 00.721.061/0001-48

                             DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

                                                 Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.000

DISCRIMINAÇÃO         (Valores expressos em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS

  Das operações

     Variação do Patrimônio Liquido 370.363,66      

     Depreciação e Amortização 3.460,23          

     Capital de Terceiros 3.464,75          

TOTAL DAS ORIGENS 377.288,64      

HDI - FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Rua Cap. João José  Macedo, 340 5o. A. salas 501/3/4 - Jacareí -SP

CNPJ(MF):- 00.721.061/0001-48

3.1.6 – VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Rua São Maurício, 98 - Vila Galvão - Guarulhos - São Paulo 
CNPJ(MF):- 00.472.260/0001-60 
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• Provisões p/ IR e CSSL: Esclarecer diferença de valores lançados 

nas Demonstrações de Resultados e Balanço Patrimonial num 

montante de R$. 242.346,42. 
 
ANÁLISE DO DOAR (Origens e Aplicações de Recursos) 

 
• Origens : 20 % do Capital mês em circulação no mercado vem de 

terceiros, sendo parte deste capital captado no mercado 

financeiro. 

Evolução do Capital Social 
VALORES EM REAIS DATA HISTÓRICO MOEDA VALOR 

PARCS. INTEGR AUMENTO SALDO 

02/01/1995 Constituição R$      40.000,00            1,00    40.000,00        40.000,00 

21/06/1995 Aumento / Moeda R$      60.000,00            1,00   60.000,00    100.000,00 

22/11/1996 Aumento/Lucs.Acs. R$    100.000,00            1,00   100.000,00    200.000,00 

15/12/1997 Aumento/Lucs.Acs. R$    100.000,00            1,00   100.000,00    300.000,00 

18/05/1999 Aumento/Lucs.Acs. R$    100.000,00            1,00   100.000,00    400.000,00 

05/06/2000 Aumento/Diversos R$    300.000,00            1,00   300.000,00    700.000,00 

27/11/2000 Aumento/Diversos R$    200.000,00            1,00   200.000,00    900.000,00 

     -                -     -        2.250,00 

     -                -     -                  -   

          -                  -   

                            -   

                              -   

-
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Datal

Vila Factoring

Capital

Demonstração de Faturamento Bruto 

Período de Janeiro de 1998 a Outubro de 2.001 
 

ANOS /  Valores em Reais ISS  TAXA 

MESES Factorização % Deságio % Rec.S. Apur. % s/ Des. ISS 5% Cálc. % SELIC 

 
1.998                   

Janeiro        602.233,22    1,00         49.013,88    8,14        6.910,40        14,10      345,52       5,00  2,67 

Fevereiro        478.894,22    0,80         38.368,92    8,01        6.029,28        15,71      301,46       5,00  2,13 

Março        406.806,15    0,68         32.398,17    7,96        5.181,53        15,99      259,08       5,00  2,20 

Abril        251.282,83    0,42         19.820,28    7,89        3.227,45        16,28      161,37       5,00  1,71 

Maio        443.037,13    0,74         34.911,55    7,88        5.753,53        16,48      287,68       5,00  1,63 

Junho        368.465,00    0,61         29.501,41    8,01        5.498,01        18,64      274,90       5,00  1,60 

Julho        320.320,10    0,53         25.351,67    7,91        4.358,76        17,19      217,94       5,00  1,70 

Agosto        548.767,75    0,91         41.040,34    7,48        7.296,25        17,78      364,81       5,00  1,48 

Setembro        486.301,60    0,81         45.300,42    9,32        5.292,28        11,68      264,61       5,00  2,49 

Outubro        537.767,46    0,89         41.603,36    7,74        5.769,40        13,87      288,47       5,00  2,94 

Novembro        536.439,80    0,89         46.547,26    8,68        6.600,47        14,18      330,02       5,00  2,63 

Dezembro        546.429,59    0,91         40.568,41    7,42        6.616,12        16,31      330,81       5,00  2,40 

TOTAL     5.526.744,85         444.425,67    8,04      68.533,48        15,42   3.426,67      

 
ANOS /  Valores em Reais ISS  TAXA 

MESES Factorização % Deságio % Rec.S. Apur. % s/ Des. ISS 5% Cálc. % SELIC 

 
2.000                

Janeiro     1.163.761,34    1,93         76.789,41    6,60      16.448,05        21,42      328,96       2,00  1,46 

Fevereiro     1.086.494,93    1,80         75.142,80    6,92      16.812,78        22,37      336,26       2,00  1,45 

Março     1.368.666,61    2,27         88.953,14    6,50      20.544,21        23,10      410,88       2,00  1,45 

Abril     1.173.655,80    1,95         79.456,72    6,77      17.364,65        21,85      347,29       2,00  1,30 

Maio     1.309.222,80    2,17         82.837,55    6,33      19.703,95        23,79      394,08       2,00  1,49 

Junho     1.295.569,65    2,15         79.580,37    6,14      18.266,06        22,95      365,32       2,00  1,39 

Julho     1.219.472,51    2,02         79.524,49    6,52      16.744,17        21,06      334,88       2,00  1,31 

Agosto     1.448.319,03    2,40         86.117,17    5,95      19.007,23        22,07      380,14       2,00  1,41 

Setembro     1.600.984,66    2,66         97.894,69    6,11      19.809,53        20,24      396,19       2,00  1,22 

Outubro     1.483.793,94    2,46         91.364,36    6,16      19.199,21        21,01      383,98       2,00  1,29 

Novembro     1.707.976,68    2,84         97.970,35    5,74      22.092,93        22,55      441,86       2,00  1,22 

Dezembro     1.634.264,25    2,71         95.582,45    5,85      21.152,50        22,13      423,05       2,00  1,20 

TOTAL   16.492.182,20      1.031.213,50    6,25    227.145,27        22,03   4.542,91     

ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR ANO ATUAL ANO ATUAL

1.998 1.999 2.000 2.001

PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS NO PAÍS 23.344,20                 57.670,76                 296.461,72                    285.980,00                    

EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR -                            -                            -                                 -                                 

DUPLICATAS A PAGAR 155,00                          2.974,38                       1.658,45                            -                                    
TOTAL 23.499,20                 60.645,14                 298.120,17                    285.980,00                    

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)

VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 
1.999                

Janeiro        564.417,59    0,94         49.268,47    8,73        7.255,14        14,73      362,76       5,00  2,18 

Fevereiro        452.669,52    0,75         36.880,74    8,15        5.851,20        15,87      292,56       5,00  2,38 

Março        591.891,74    0,98         47.818,66    8,08        8.574,07        17,93      428,70       5,00  3,33 

Abril        760.023,45    1,26         49.855,63    6,56        9.007,60        18,07      450,38       5,00  2,35 

Maio        969.200,24    1,61         71.510,52    7,38      11.760,09        16,45      588,00       5,00  2,02 

Junho        797.738,51    1,32         56.150,83    7,04      11.202,69        19,95      560,13       5,00  1,67 

Julho        730.517,40    1,21         51.083,79    6,99      11.190,66        21,91      559,53       5,00  1,66 

Agosto        932.791,96    1,55         65.609,13    7,03      14.103,00        21,50      705,15       5,00  1,57 

Setembro        946.180,45    1,57         66.435,43    7,02      14.881,27        22,40      744,06       5,00  1,49 

Outubro        939.198,74    1,56         66.200,78    7,05      15.989,84        24,15      799,49       5,00  1,38 

Novembro        967.882,59    1,61         60.304,25    6,23      14.885,10        24,68      744,26       5,00  1,39 

Dezembro     1.102.966,60    1,83         76.020,41    6,89      16.927,39        22,27      846,37       5,00  1,60 

TOTAL     9.755.478,79         697.138,64    7,15    141.628,05        20,32   7.081,40      

2.001               

Janeiro     1.584.613,64    2,63         97.963,42    6,18      20.713,74        21,14      414,27       2,00  1,27 

Fevereiro     1.608.227,12    2,67         85.118,46    5,29      21.224,09        24,93      424,48       2,00  1,02 

Março     1.853.573,62    3,08       103.324,90    5,57      24.700,70        23,91      494,01       2,00  1,26 

Abril     2.150.949,11    3,57       114.246,40    5,31      28.379,74        24,84      567,59       2,00  1,19 

Maio     2.530.892,47    4,20       141.230,89    5,58      32.734,36        23,18      654,69       2,00  1,34 

Junho     2.471.328,34    4,10       130.481,26    5,28      31.853,75        24,41      637,08       2,00  1,27 

Julho     1.982.027,69    3,29       113.528,43    5,73      25.955,29        22,86      519,11       2,00  1,50 

Agosto     2.115.618,88    3,51       119.502,75    5,65      28.088,67        23,50      561,77       2,00  1,60 

Setembro     2.252.154,03    3,74       128.188,47    5,69      30.435,32        23,74      608,71       2,00  1,32 

Outubro     2.615.647,19    4,34       151.513,99    5,79      34.649,40        22,87      692,99       2,00  1,53 

TOTAL   21.165.032,09      1.185.098,97    5,60    278.735,06        23,52   5.574,70      

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

1.  RECEITAS OPERACIONAIS 512.959,15          635.936,34          1.296.522,98           1.516.159,81           

   Receita de Operação de Factoring 444.425,67          513.315,14          1.031.213,50           1.185.098,97           

   Resultado transação com títulos e vls. Mobiliários -                       -                       -                          

   Rendas de prestação de serviços 68.533,48            122.621,20          265.309,48              331.060,84              

   Rendas de participações em coligadas/controladas -                       -                       -                          -                          

   Reversão de Provisões -                       -                       -                          -                          

   Outras rendas operacionais -                       -                       -                          -                          

-                          

2. DESPESAS OPERACIONAIS 467.099,21          488.676,81          770.987,42              700.407,12              

(-) Resultado transação c/ títulos e vals. Mobiliários -                       -                       -                          -                          

(-) Despesas de honorários  -  Diretoria 91.770,00            88.550,00            119.600,00              138.000,00              

(-) Despesas Administrativas 274.580,77          242.468,51          401.297,80              368.697,95              

(-) Despesas Tributárias 19.786,34            27.920,15            61.889,40                90.249,28                

(-) Despesas de depreciação e amortização 1.557,73              2.211,99              4.474,76                  4.086,53                  

(-) Despesas com PIS, COFINS E ISS 17.502,38            21.681,33            51.865,97                60.908,55                

(-) Despesas Financeiras 61.785,66            30.444,88            24.437,42                38.461,14                

(-) Outras despesas operacionais 116,33                 34.847,52            35.737,00                3,67                         

(-) Despesas com remuneração do capital -                       40.552,43            71.685,07                -                          

3.  LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL (1 - 2) 45.859,94            147.259,53          525.535,56              815.752,69              

 NÃO OPERACIONAL

(+) Receitas Financeiras 20.530,47     59.933,01     143.169,67     165.368,52    

(+) Créditos e Despesas recuperadas -                3.741,37       1.910,07         -                 

(-) Despesas Financeiras + Desp. Ñ oper.) -                20.530,47            17.185,54     80.859,92            10.516,80       155.596,54              -                 165.368,52              

4.  LUCRO  (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 66.390,41            228.119,45          681.132,10              981.121,21              

(-) Provisão p/ Contrib. Social (10.814,63)    (42.423,46)    (63.351,35)      -                 

(-) Provisão p/ Imposto de  Renda (20.277,44)    (31.092,07)           (72.494,15)    (114.917,61)         (148.238,93)    (211.590,28)            -                 -                          

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO 35.298,34            113.201,84          469.541,82              981.121,21              

VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
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ATIVO

   CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA 4.174,47                   312,93                      608,41                           925,48                           

BANCOS 19.389,27                 19.304,40                 95.586,75                      94.646,36                      

APLICAÇÕES CURTO PRAZO DIVERSAS 4.633,00                   -                            -                                 

TOTAL 28.196,74                 19.617,33                 96.195,16                      95.571,84                      

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS DE RENDA FIXA -                            -                            -                                 -                                 

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -                            -                            -                                 -                                 

COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

(PROVISÕES P/ DESVALORIZAÇÕES) -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

OUTROS CRÉDITOS
RENDAS A RECEBER 332.794,80               935.957,55               1.905.863,92                 2.767.896,04                 

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO VALORES -                                 

DIVERSOS -                            3.251,00                   1.535,00                        13.398,43                      

TOTAL 332.794,80               939.208,55               1.907.398,92                 2.781.294,47                 

OUTROS VALORES E BENS

IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR 8.475,93                   1.041,71                   725,65                           152.374,53                    

TOTAL 8.475,93                   1.041,71                   725,65                           152.374,53                    

TOTAL DO CIRCULANTE 369.467,47               959.867,59               2.004.319,73                 3.029.240,84                 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OUTROS VALORES E BENS -                               -                               -                                    -                                    
TOTAL -                               -                               -                                    -                                    

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS -                            -                            -                                 -                                 

PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS -                            -                            -                                 -                                 

INCENTIVOS FISCAIS -                            -                            -                                 -                                 

TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

IMOBILIZADO
IMÓVEIS -                            -                            -                                 -                                 

VEÍCULOS -                            -                            -                                 -                                 

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 17.246,39                 24.550,00                 32.322,00                      39.146,34                      

(-) DEPRECIAÇÕES (1.557,73)                  (5.203,00)                  (9.677,76)                       (13.764,30)                     

TOTAL 15.688,66                 19.347,00                 22.644,24                      25.382,04                      

TOTAL DO PERMANENTE 15.688,66                 19.347,00                 22.644,24                      25.382,04                      

AMORTIZAÇÕES
GASTOS ORGANIZAÇÃO / EXPANSÃO -                            -                            -                                 -                                 

(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) -                            -                            -                                 -                                 , , , ,
-                            -                            -                                 -                                 

TOTAL DO ATIVO 385.156,13               979.214,59               2.026.963,97                 3.054.622,88                 

VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE  1998, 1.999 e 2.000

(Valores expressos em  Reais)
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3.1.7 - PROCESSOS EM ANDAMENTO REQUERIDOS

POR CLIENTES DE EMPRESAS DE FACTORING 

* Com base no relatório demonstrando o Resultado da
Pesquisa 

Fonética na Área Cível, emitido em 10/05/2002, forne-
cido pelo Sistema de Gerenciamento de Certidões do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode-se cons-
tatar a configuração como Pólo Principal Passivo, isto é,
vários processos requeridos contra as empresas de
Factoring, conforme quadro demonstrativo abaixo:

OUTRAS OBRIGAÇÕES
VALORES PAGAR A SÓCIOS QUOTISTAS -                            82.110,21                 100.932,30                    220.932,30                    

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 16.148,80                     21.872,19                     26.786,17                          47.676,61                          
OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.614,81                   4.648,61                   5.212,58                        8.404,32                            
PROVISÃO PARA IRPJ 20.277,44                 72.494,15                 148.238,93                    -                                 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10.814,63                     42.423,46                     63.351,35                          -                                    
NEGOCIAÇÃO / INTERM. VALORES -                            -                            -                                 -                                 

PROVISÕES P/ PAGTOS. A EFETUAR 2.814,68                   198.838,65               13.147,32                      9.240,88                        

OBRIGS. P/AQUIS. DE BENS E DIREITOS -                            -                            -                                 -                                 

CREDORES DIVERSOS - PAÍS -                            -                            -                                 -                                 

DIFERENÇA DA PROVISÃO PARA IRPJ (20.195,27)                   (64.610,03)                   (105.011,18)                      -                                    
DIFERENÇA DA CONTR.SOCIAL (6.515,18)                     (20.933,53)                   (25.081,23)                        -                                    
TOTAL 24.959,91                 336.843,71               227.576,24                    286.254,11                    

TOTAL DO CIRCULANTE 48.459,11                     397.488,85                   525.696,41                        572.234,11                        

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
MULTA DCTF -                            -                                 -                                 

CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO -                               -                                    
IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA -                            -                                 

IMP. RENDA RETIDO FONTE -                            -                                    
TOTAL -                            -                            -                                 -                                 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
       DE DOMICILIADOS NO PAÍS 300.000,00               400.000,00               900.000,00                    900.000,00                    

-                               -                            -                                    -                                    
TOTAL 300.000,00               400.000,00               900.000,00                    900.000,00                    

LUCROS
LUCROS / ( PREJUÍZOS) ACUMULADOS 1.398,68                   36.697,02                 181.725,74                    601.267,56                    

LUCROS (PREJUÍZOS)DO EXERCÍCIO 35.298,34                 113.201,84               469.541,82                    981.121,21                    

RESERVAS DE LUCROS -                            -                               -                                 -                                 

(-) AUMENTO DE CAPITAL -                               (100.000,00)              (500.000,00)                      -                                    
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS -                                    
TOTAL LUCROS 36.697,02                 49.898,86                 151.267,56                    1.582.388,77                 

VALORES NÃO EXPLICADOS -                               131.826,88               450.000,00                        -                                    
336.697,02               581.725,74               1.501.267,56                 2.482.388,77                 

TOTAL DO PASSIVO 385.156,13               979.214,59               2.026.963,97                 3.054.622,88                 

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EMPRESA TOTAL
FORD Factoring e Fomento Comercial Ltda. 112
MAX Factoring Ltda. 47
SAIS Factoring Fomento Mercantil Ltda 28
PAULA Factoring Ltda. 24
VENUS Factoring Fomento Comercial Ltda 13
CREDIBEM Factoring Fomento Comercial Ltda 11
CREDIT EXPRESS Factoring Ltda 10
ASTER Factoring Ltda 10
FN  Factoring Fomento Comercial Ltda 9
BANKCASH Factoring Fomento Mercantil Ltda 8
CENTER Factoring Fomento Comercial Ltda 7
BAUER Factoring Fomento Comercial Ltda 7
RESOURCES Factoring Fomento Comercial Ltda 5
MDA Factoring Fomento Mercantil Ltda 5
VIRTUAL Factoring Fomento Comercial Ltda 5
SHINWA Factoring Fomento Cial Ltda 4
MAS Factoring Ltda. 4
PETRUZ Factoring Fomento Comercial Ltda 4
OESTE Factoring Fomento Mercantil Ltda 4
CHIARDI Factoring Fomento Comercial Ltda 4
PRISMA TRUST Factoring Fomento Comercial Ltda 3
MOR Factoring Fomento Comercial Ltda 3
GRANCRED Finanças Factoring e Fomento Merc. Lt. 3
TURBO Factoring Fomento Comercial Ltda 2
WEGA Factoring Fomento Mercantil Ltda 2
ALPHAWAY Factoring e Fomento Mercantil Ltda 2
SHILLING Factoring Sociedade Fomento Mercantil 1
UNION NATIONAL Factoring Ltda 1
BRASTÍTULO Factoring Fomento Mercantil Ltda 1
EMISSÃO Factoring Fomento Comercial Ltda 1
STRATUS Factoring Fomento Comercial Ltda 1
MICHELIN MATOS Consultoria Factoring e Fomentos 1

QUADRO DEMONSTRATIVO TOTAL PROCESSOS POR EMPRESA

RAZÃO SOCIAL No. Ofício Emissão Postagem Recebimento

ABL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 167/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

ABL FOMENTO MERCANTIL LTDA 168/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

AGAP FACTORING LTDA 169/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

AMERICAN BANK FACTORING FOM MERC LTDA 280/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

ATHENA FOMENTO MERCANTIL LTDA 171/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

BASSO FACTORING LTDA 032/2002 22/02/2002 04/03/2002 Dev. 07/03/2002 Mudou-se

BONFAC ADM FACTORING LTDA 177/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

CAPITAL FOMENTO COMERCIAL LTDA 127/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

CEBRARCOM FACTORING FOM MERCANTIL LTDA 182/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

CENTRAL CREDITO  FACTORING FOM MERC LTDA 185/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

CRISTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 192/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

CRUZEIRO FACTORING FOM. COML. LTDA. 010/2002 A 07/02/2002 14/02/2002 Dev. 18/02/2002 Mudou-se

FACBRAS FACTORING SOC FOMENTO COML LTDA 200/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 19/12/2001 Mudou-se

FAST FACTORING FOM. LTDA. 005/2002 A 07/02/2002 08/02/2002 Dev. 21/02/2002 Mudou-se

FLUXINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA 288/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

FOMENTUM FOMENTO MERCANTIL LTDA 210/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

GREEN FACTORING FOMENTO LTDA 290/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 20/12/2001 Mudou-se

HDI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 042/2002 27/02/2002 07/03/2002 Dev. 07/03/2002 Mudou-se

KING'S INVEST FOMENTO COMERCIAL LTDA 141/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

LIBRA FACTORIN FOMENTO MERCANTIL LTDA 144/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

LINEA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 145/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 20/12/2001 Mudou-se

MACRED COM. FACTORING LTDA 224/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 20/12/2001 Mudou-se

MEGA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 229/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

MTM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. 039/2002 22/02/2002 04/03/2002 Dev. 07/03/2002 Mudou-se

NEGOCIAL FACTORING FOMENTO CIAL. LTDA. 029/2002 22/02/2002 04/03/2002 Dev. 07/03/2002 Mudou-se

OFJ FACTORING SOC FOMENTO COML LTDA 237/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

PARATI FOMENTO MERCANTIL LTDA 238/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

PORT SOCIEDADE FOMENTO MERC. LTDA 243/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

PORTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 244/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

PORTIFÓLIO FOMENTO MERCANTIL PARTICIP LTDA 245/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

POTENCIAL FACTORING LTDA 122/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

POTENCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 123/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

PREMIER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 298/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

PROFINANCIA FACTORIN FOMENTO COML LTDA 246/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

REDFACTOR FACTORING FOM COMERCIAL LTDA 152/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

RHM FACTORING LTDA 250/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

RO FOMENTO MERCANTIL LTDA 153/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

SCALA FOMENTO COMERCIAL 158/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

SUPERBANK FACTORING TELEFONIA LTDA 260/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

TECPLAN FACTORING FOMENTO CIAL LTDA 035/2002 22/02/2002 04/03/2002 Dev. 11/03/2002 Mudou-se

TRIELLI FACTORING FOM MERCANTIL LTDA 161/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

TRUNFO FOMENTO MERCANTIL LTDA 162/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Mudou-se

UNITA FACTORING LTDA 271/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Mudou-se

WEST FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 277/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Mudou-se

Motivo Devol.

1. 9 9 8

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.998

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1997 Correçao Resultado do 31/12/1998

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 300.000,00         300.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 1.398,68             -                      35.298,34            36.697,02            

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 301.398,68         35.298,34            336.697,02          

1. 9 9 9

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.999

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1998 Correçao Resultado do 31/12/1999

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 300.000,00         100.000,00         400.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 36.697,02           (100.000,00)        113.201,84          49.898,86            

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 336.697,02         -                      113.201,84          449.898,86          

2. 0 0 0

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 400.000,00         500.000,00         900.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 49.898,86           (500.000,00)        469.541,82          19.440,68            

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 449.898,86         -                      469.541,82          919.440,68          

2. 0 0 1

                                                                 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

                                                                    DO EXERCICÍO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000

Saldo Anterior          VARIAÇÃO Saldo em 

CONTAS 31/12/1999 Correçao Resultado do 31/12/2000

( Reais) TRANFERÊNCIA Monetaria Exercício ( Reais)

CAPITAL 900.000,00         900.000,00          

RESERVAS DE CAPITAL -                      -                        

RESERVAS DE LUCROS -                      -                        

LUCROS ACUMULADOS 19.440,68           -                      981.121,21          1.000.561,89       

PREJUÍZOS ACUMULADOS -                      -                        

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 919.440,68         981.121,21          1.900.561,89       

VILA FACTORING FOMENTO COM ERCIAL LTDA
Rua São Maurício, 98 - Vila Galvão - Guarulhos - São Paulo

CNPJ(M F):- 00.472.260/0001-60

                             DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

                                                 Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.000

DISCRIMINAÇÃO         (Valores expressos em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS

  Das operações

     Variação do Patrimônio Liquido 2.145.691,75   

     Depreciação e Amortização 12.206,57        

     Capital de Terceiros 523.775,00      

TOTAL DAS ORIGENS 2.681.673,32   

APLICAÇÕES DE RECURSOS

  Imobilizações

    Aquisição de Ativo Imobilizado 21.899,95        

    Investimentos -                   

TOTAL DAS IMOBILIZAÇÕES 21.899,95        

  Disponibilidades

    Caixa/Bancos 72.008,10        

    Aplicações financeiras (4.633,00)         

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 67.375,10        

  Realizável a Curto Prazo

    Contas a Receber 2.448.499,67   

    Outras Aplicações -                   

    Outras Contas 143.898,60      

TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 2.592.398,27   

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -                   

TOTAL DAS APLICAÇÕES 2.681.673,32   

VILA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Rua São Maurício, 98 - Vila Galvão - Guarulhos - São Paulo

CNPJ(MF):- 00.472.260/0001-60

3.2 - Da Análise da Documentação Solicitada em Ofícios

Durante os trabalhos realizados por esta CPI, foram ofi-
ciadas 205 (duzentas e cinco) empresas, às quais foram
solicitados os documentos abaixo relacionados com o
intuito de proceder as análises de sua situação cadastral,
econômico-financeira e tributária, a fim de apurar a ocor-
rência de irregularidades quanto a atividade de empresa de
factoring, tudo dentro dos objetivos propostos por esta CPI.

Documentos solicitados:

1. Contrato Social e suas Alterações;
2. Qualificação, Formação e Profissão dos sócios;
3. Balanço Patrimonial e Demonstrativo anos 1998 a 2000;
4. Balancetes mensais de jan a out/2001;
5. Factorização de jan/1998 a out/2001;
6. Nome e endereço 10 maiores clientes;
7. Nome e endereço 10 maiores fornecedores;
8. Nome e endereço dos Bancos que opera;
9. Nome e endereço empresa de cobrança;

10. Nome e endereço Escritório Contábil;
11. Alvará de localização do estabelecimento;
12. Inscrição do CNPJ;
13. Cartão do C.C.M.;
14. Guias de recolhimento do ISS do últimos 12 meses;
15. Relação de clientes negativados do SPC.
Passamos a analisar todos os fatos ocorridos entre a

entrega e o recebimento dos ofícios, recepção da documen-
tação enviada e dos motivos pela não entrega dos mesmos.

O quadro abaixo apresenta as empresas que não rece-
beram os ofícios por motivo de mudança de endereço
44(quarenta e quatro) empresas; desconhecido no endere-
ço 07(sete) empresas; número do endereço inexistente
07(sete) empresas; o correio não informou o motivo da
devolução do ofício referente à empresa JJ Factoring
Fomento Comercial Ltda.; o ofício da empresa Profactoring
Fomento Mercantil Ltda., foi recusado o recebimento pela
Sra. Flávia alegando estar a empresa em férias.

3.2.1 - EMPRESAS NÃO OFICIADAS
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3.2.2 - EMPRESAS OFICIADAS E ASSOCIADAS A ANFAC

As empresas de factoring constante do quadro abaixo
são associadas da ANFAC - Associação Nacional de
Factoring, que instruiu seus associados a enviarem somen-
te os documentos com dados cadastrais, atendendo
somente os itens 1, 11, 12 e 13 dos ofícios.

Os demais documentos de caráter mais importante que
serviriam de base para análise econômico financeira e tribu-
tária, não foram enviados por nenhuma das empresas abai-
xo prejudicando assim o seguimento dos trabalhos da CPI.

A alegação feita pela ANFAC através do ofício OF.
PRESI-013/2002 de 01/fevereiro de 2002, diz que o não

envio dos demais documentos estariam amparadas pelo
seguinte fundamento:

a) a Lei Complementar No. 105, de 10.01.2001, permite,
excepcionalmente, que a quebra de sigilo possa ser feita
para atendimento de solicitação do PODER LEGISLATIVO
FEDERAL (Art. 4o., § 1o);

b) e, ainda, desde que haja fundamentada solicitação
para exibição desses documentos sigilosos(Art. 4o., § 2o); e

c) a quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas,
constitui crime e sujeita seus transgressores a sanções
penais e pecuniárias (Art.10).

Em 01/04/2002 data da entrega e recebimento da cor-
respondência, completou os documentos relativos aos
demais itens da empresa Santana Factoring Fomento Cial.
Ltda., enviando também contratos sociais, balanços patri-
moniais e balancetes de verificação das empresas de pro-
priedade dos sócios, CJJ Empreendimentos Imobiliários
Ltda e SHOPCRED Promotora de Vendas Ltda.

Isto conclui-se que somente após a convocação para
depor e, presenciando o depoimento dos sócios de outras
factorings, percebeu a seriedade com que a CPI vinha con-
duzindo seus trabalhos e que não haveria maiores implica-
ções quanto ao envio dos demais documentos, fundamen-
tais para elucidar quaisquer dúvidas surgidas.

A empresa TERCEX Fomento Mercantil Ltda., respon-
deu em 20/12/2001 ao ofício 265/2001 de 10/12/2001 recebi-
do em 17/12/2001, alegando ausência dos diretores até o
dia 15/01/2002, motivo pelo qual deixou de encaminhar a
documentação.

Em 30/01/2002 em correspondência endereçada a
ANFAC em atenção ao seu presidente, encaminhou Contrato
Social, Cartão do CNPJ e Cartão do CCM, os quais deveriam
serem anexados ao Mandato de Seguranga No. 84.488-0.

A empresa além de não atender o ofício, transferiu o
envio dos documentos para a ANFAC, em desrespeito até a
própria orientação da mesma, que era de encaminhar os
documentos cadastrais à CPI.

Re-oficiada sob o número 232/02 de 02/05/2002 recebi-
do em 10/05/2002, não houve por parte da empresa, qual-
quer satisfação ou pronunciamento.

Daí conclui-se que sendo associada da ANFAC, a
empresa entendeu que não haveria necessidade de se
reportar ou dar satisfações à Presidencia de uma CPI legal-
mente constituida.

A empresa BAY Fomento Comercial Ltda., oficiada sob
número175/2001 de 10/12/2001 com recebimento em
15/12/2001, apresentou correspondencia datada de
21/12/2001, e recebida na mesma data informou que só
atenderia a notificação em 01/Fevereiro/2002. Em corres-
pondência datada 31/01/2002 encaminhou documentos
cadastrais relativos aos itens 1, 11, 12 e 13 do ofício.

Em 06/03/2002 convocada para depor e prestar esclare-
cimentos, data em que até então não havia enviado os
demais documentos, foi ouvido em oitiva o Sr. Roberto
Miguel Postel diretor executivo da empresa, cujo depoi-
mento na íntegra se encontra no Ïtem 2.7 dos depoimentos.
Mencionou o diretor a empresa Bay Fomento Comercial
Ltda ser associada da ANFAC, e ter recebido orientação da
mesma, para só enviar os documentos cadastrais.

Em decorrência dos questionamentos foi perguntado
ao Sr. Roberto se ele entregaria a documentação, agora
através da re-notificação ou continuaria seguindo orienta-
ção da ANFAC, ocasião em que o mesmo respondeu: Eu
não vou fazer nada que me possa prejudicar, vou tentar
satisfazer as necessidades desta comissão. Na mesma data
foi renotificado a apresentar o restante da documentação.

No dia 11/03/2002 enviou documentos que atendiam os
itens 1, 2, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 e 15; alegou que o item 6 -
Nome dos 10 maiores clientes, era de caráter sigiloso e não
informaria, e que os demais encaminharia no prazo máxi-
mo de 72 horas.

Em 14/03/2002 complementou a entrega dos documen-
tos referentes aos itens 3, 4 e 5 do ofício.

Por lapso ocorrido foi re-oficiado sob número 156/02
de 02/05/02, a apresentar novamente a documentação,
enviando carta resposta mencionando a já entrega feita
dos mesmos, tendo havido o reconhecimento por esta CPI.

A empresa KAPITAL Factoring Sociedade de Fomento

Cial Ltda., oficiada sob número 121/2001 de 10/12/2001,
recebido em 13/12/2001, enviou através de carta resposta
datada de 18/dezembro/2001, completos os documentos
relativos aos itens 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quanto
aos demais itens apresentou as seguintes justificativas:
item 2, alegou constar dos contratos sociais; item 5, infor-
mou estar descritas nos balanços, não atendeu a este item
pois houve a discriminação mês a mês, assim como o des-
membramento dos dados em factorização, deságio, Receita
s/ Serviços, ISS, embora houvesse no ofício a formatação
para apresentação destes dados; item 6, alegou ser infor-
mação sigilosa protegida pela Constituição Federal; item 8,

informou que os bancos com os quais opera constam em
balanço, portanto também não atendeu este item pois, dei-
xou de informar o endereço e agencia dos bancos.

Re-oficiada pelo oficio de número 195/02 de 02/05/2002
recebido em 09/05/2002, respostou em 14/05/2002 infor-
mando que toda documentação e respostas aos itens
requeridos haviam sido atendidos tempestivamente em
18/12/2001 conforme carta resposta da mesma data.

A empresa ACDC Factoring Fomento Comercial Ltda. ,

somente não apresentou as guias de recolhimento do ISS
dos ultimos doze meses conforme período mencionado no
item 14 do ofício número 124/2001 de 10/12/2001, recebido
em 17/12/2001, tendo sido sua documentação totalmente
analisada com relatórios e gráficos, porém deixamos de os
incluir em ítem específico, face a liminar impetrada pela
ANFAC, que entedemos bloqueia a apresentação dos mes-
mos. Foram convocados os seus sócios a depor, tendo sido
representada e ouvida através de seu sócio Sr. Daniel
Gonçalves em 06/março/2002, cujo depoimento na íntegra
consta deste do Item 2.6 dos Depoimentos.

A empresa HOPE Fomento Mercantil Ltda., cumpriu a
entrega de todos os documentos solicitados em ofício
número 120/2001 de 10/12/2001 recebido em 13/12/2001,
tendo sido analisados e relatoriados, com relatório e gráfi-
cos, porém deixamos de os incluir em ítem específico, face
a liminar impetrada pela ANFAC, que entedemos bloqueia
a apresentação dos mesmos. Foram convocados os sócios
a depor, tendo sido representada e ouvida através do seu
sócio Sr. Ricardo Hara em 27/03/02, cujo depoimento na
íntegra consta deste no Item 2.12 dos Depoimentos.

A empresa LASTRO Factoring Fomento Comercial Ltda.,

cumpriu a entrega de todos os documentos solicitados em
ofício número 294/2001 de 10/12/2001 recebido em
17/12/2001, tendo sido todos analisados e relatoriados, com
relatório e gráficos, porém deixamos de os incluir em ítem
específico, face a liminar impetrada pela ANFAC, que entede-
mos bloqueia a apresentação dos mesmos. Não houve para
esta empresa a convocação dos seus sócios para depor.

A empresa LÁZARO Factoring Fomento Comercial

Ltda., oficiada sob número 295/2001 de 10/12/2001, recebi-
do em 17/12/2001, enviou 5a alteração do contrato social,
documento ref. a taxa de funcionamento de Prefeitura do
Município de Bragança Paulista, copia do CNPJ e cópia do
documento de inscrição municipal, não prestando esclare-
cimento de quando enviaria os demais documentos.
Convocada para depor em 06/03/2002, foi representada
pelo sócio Sr. Lázaro Oliveira Leite, o qual na ocasião não
soube prestar claramente qualquer esclarecimento (Ver
depoimento na íntegra Item 2.8 dos Depoimentos), ficando
portanto necessária a convocação de outro sócio. Quando
indagado do restante dos documentos, o mesmo alegou
ter um departamento jurídico que cuidaria do envio dos
documentos que julga-se correto. Foi notificado através do
ofício 0049/2002 a apresentar o restante da documentação,
o qual foi atendido em 11/03/2002, restando apenas o rela-
tório de factorização solicitada no item 5. Neste ofício foi
solicitado também a entrega de dados das empresas onde
os sócios tinham participação, o que foi atendido em
11/04/2002, com a entrega dos contratos sociais, balanços
patrimoniais e demonstração de resultados, balancetes
analíticos das empresas BRAG TUR Cambio e Turismo
Ltda., e LÁZARO Pneus Ltda., havendo também o comple-
mento do ofício anterior com a entrega do relatório de fac-
torização item 5.

Em 24/04/2002 enviou sem qualquer solicitação corres-
pondência com um elenco de documentos acessórios,
diversas certidões, alegando os mesmos provar a idoneida-
de da empresa.

Em 31/07/2002 enviou correspondência anexando certi-
ficado de fliação à ANFAC, informando estar amparando
pela liminar MS 84488-0/0 do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, estando liberada do cumprimento das
demais solicitações do ofício de número 0281/2002.

A empresa SOROCRED Factoring Fomento Comercial

Ltda., oficiada através do primeiro ofício de número
086/2001 de 28 de novembro de 2001, apresentou docu-
mentação solicitada em 05/dezembro/2001, encadernada.
Oficiada novamente com ofício de número 048/2002 de
13/03/2002 recebido pela mesma em 18/03/2002, enviou
correspondência datada de 19/03/2002, requerendo a con-
cessão de 60(sessenta) dias de prazo para apresenrtação
dos documentos solicitados no ofício, alegando que o
levantamento seria minucioso para elaborar os relatórios
de todas as transações realizadas do ano de 1.998 a outu-
bro de 2001, e, principalmente, diante da complexidade da
elaboração de balanço patrimonial e balancetes analíticos
de todas as empresas solicitadas nos itens 3 e 4 do ofício. 

Em 10 de Abril de 2002, a empresa enviou ao Dr.
Carlos Alberto Ergas, alegando contatos telefônicas entre a
empresa e ele, balanço patrimonial encerrado em 31 de
dezembro de 2000, balancetes analíticos de janeiro a
dezembro de 2001 e balanço patrimonial encerrado em 31
de dezembro de 2001.

Em 30 de abril de 2002 o Dr. Carlos Alberto Ergas
enviou correspondência à CPI, infomando que o represen-
tante lega da Sorocred havia comparecido a CPI em data
aprazada e também havia entregue todos os documentos
que lhe foram solicitados pelo ofício de número 086/2001, e
que até àquela data não ter recebido nenhum posiciona-
mento oficial da CPI quanto a análise e apreciação dos
documentos, requerendo resposta com informações e posi-
cionamento da CPI.

A empresa AGENTE Participações e Fomento Comer-

cial S/A., oficiada com ofício de número 170/2001 de
10/12/2001, recebido em 17/12/2001, enviou através de
carta resposta de 20/12/2001, atendendo parte da documen-
tação solicitada, pedindo prazo de 30(trinta) dias para apre-
sentar os demais documentos. Convocado seus sócios a
depor na data de 12/03/2002, apresentou atestado médico,
justificando problemas de saúde, não comparecendo à oiti-
va, tendo sido representado pelo seu contador que entre-
gou os balancetes de janeiro a outubro/2001, completando
a documentação solicitada.

Convocada a depor pela segunda vez, compareceu no
dia 27/03/2002, representada pelo sócio Sr. Aluizio Liuzzi
(Ver depoimento na íntegra Item 2.13 dos Depoimentos).
Face a diversos pontos pouco esclarecidos pelo depoente
com relação a fatos apurados na análise dos documentos,
que deixamos de incluir em ítem específico, face a liminar
impetrada pela ANFAC, que entedemos bloqueia a apre-
sentação dos mesmos, houve por bem convocar o Sr.
Fernando Janine Ribeiro, também sócio da empresa.

Em 03/04/2002 compareceu à oitiva o Sr. Fernando
Janine Ribeiro (Ver depoimento na íntegra Item 2.14 dos
Depoimentos). No decorrer do depoimento houve também
por parte do depoente informação vagas e pouco esclareci-
mento quanto aos fatos apurados na análise da documenta-
ção, tendo sido solicitado à empresa através dos ofícios
100/2002 de 27/03/2002 e 102/2002 de 03/04/2002 a prestação
de esclarecimento e o respectivo envio de documentos com-
plementares a fim de se checar os dados analisados com os
apresentados na nova documentação de cunho fiscal.

A empresa apresentou carta resposta em 05/04/2002,
sobre os itens I - RENDAS A RECEBER E II - CONTRATO DE
OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO EXTERIOR. Em 10/04/2002
respostou o ofício 102/2002 e apresentou os documentos
solicitados no mesmo. Em 30/04/2002 apresentou correspon-
dência esclarecendo o item 7 do ofício 102/2002.

RAZÃO SOCIAL No. Ofício Emissão Postagem Recebimento

CSA FOMENTO COMERCIAL LTDA 131/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 19/12/2001 Desconhecido

FIX FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 208/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Desconhecido

GRENNER FACTORING FOM MERCANTIL LTDA 135/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 19/12/2001 Desconhecido

INTEGRAÇÃO FOMENTO COMERCIAL LTDA 136/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 20/12/2001 Desconhecido

JB FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 215/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Desconhecido

PRIVATE BUSINES FACTORING FOMENTO LTDA 299/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 19/12/2001 Desconhecido

SAVANAH FACTORING FOM MERCANTIL LTDA 157/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 17/12/2001 Desconhecido

UNIÃO LPB FOMENTO MERCANTIL LTDA 269/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Falta o número da sala

JJ FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 139/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dt. Não Inform. Motivo não Informado

AHESA FACTORIN FOMENTO COMERCIAL LTDA 279/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 16/12/2001 Não existe o No. Indicado

AVANT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 172/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Não existe o No. Indicado

BPC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 284/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 17/12/2001 Não existe o No. Indicado

INTEREST FACTORING LTDA 137/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 15/12/2001 Não existe o No. Indicado

LIDER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 222/2001 10/12/2001 14/12/2001 Dev. 18/12/2001 Não existe o No. Indicado

PHYNADESC FOMENTO MERCANTIL LTDA 240/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 16/12/2001 Não existe o No. Indicado

JP FOMENTO MERCANTIL LTDA 218/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 21/01/2002 Não procurado

PROFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 151/2001 10/12/2001 13/12/2001 Dev. 17/12/2001 Recusado p/ Flávia / férias

Motivo Devol.

EMPRESAS ASSOCIADAS DA ANFAC 1 11 12 13

Contrs. Scs. Alvará Loc. Cartão do Cartão do

RAZÃO SOCIAL e Alterações Estabelec. CNPJ C.C.M.

ALLINVEST FACTORING LTDA Con+Alts. X X X

CAMPINAS FACTORING LTDA X X X X

CHECK FOMENTO COMERCIAL LTDA. Cont.+Alts X X X

COBERTURA FOMENTO MERCANTIL LTDA X IPTU X X

CREDERE CONSULTORIA FOM MERCANTIL LTDA X TFLIF X X

CREDPRI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA X TFLIF X X

CROSS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA X X X X

DANIELE BANCO DE FOMENTO COML PART LTDA X TFLIF X X

FACTOTUM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA X X X

FC FACTORING LTDA X TFLIF X X

FRM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA X TFLIF X X

GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA Ult. Alt. - X X

JOMAC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA X TFLIF X X

JSF FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA X TFLIF X X

KRYPTON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA X TFLIF X X

LYCARION FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA X - X X

MARAJÓ FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA Ult. Alt. TFLIF X X

MEGATRUST BANCO DE FOMENTO COML LTDA X - X X

MONACO FOMENTO MERCANTIL LTDA X TFLIF X X

MULTIPLA FOMENTO MERCANTIL LTDA Ult. Alt. TFLIF X X

NATA FOMENTO MERCANTIL LTDA Ult. Alt. X X X

NEW PROGRESS FACTORING FOMENTO CIAL LT. Ult. Alt. X X

NIC FOMENTO MERCANTIL LTDA Só Cont. TFLIF X X

NORINVEST FACTORING SOC. FOM. COML. Ult. Alt. X X X

POLICRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA Ult. Alt. - X X

PRE FIX FOMENTO MERCANTIL LTDA Ult. Alt. TFLIF X X

QUALITY FOMENTO MERCANTIL LTDA X TFLIF X X

RR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA X TFLIF X X

SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA Ult. Alt. X X X

SERFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA X TFLIF X X

SIMFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA Ult. Alt. TFLIF X X

TAUVA FOMENTO COMERCIAL LTDA Ult. Alt. TFLIF X X

VBM FOMENTO MERCANTIL LTDA Con+Ut.At. TFLIF X X

ZONOESTE FACTORING FOM MERCANTIL LTDA Ult. Alt. - Vc. 2001 X

3.2.3 – EMPRESAS OFICIADAS E NÃO 
ASSOCIADAS ANFAC 

O quadro abaixo representam as empresas não associadas à ANFAC que 

apresentaram a documentação completa: 

C.P.I.  DAS  FINANCEIRAS
EM PRESAS DE FACTO RING  DO CUM ENTAÇÃO  CO M PLETA

RAZÃO  SO CIAL
AMITAF FO MENTO  CO MERCIAL LTDA
C U MBIC A FACTO RING  FO M EN TO  C O M ER CIAL LTDA.
EME FACTO RING  FO M. CO ML. LTDA.
FO UR FACTO RING  FO M . C IAL LTDA.
HDI FACTO RING  FO MENTO  CO MERCIAL LTDA 
VILLA FACTO RING  FO MENTO  CO MERCIAL LTDA

C C O G O O CO C

As empresas abaixo, também filiadas a ANFAC, envia-
ram os documentos cadastrais atendendo os itens 1, 11, 12
e 13, e apresentaram correspondências com outras infor-
mações e solicitações de prazo, como segue:

A empresa FACMASTER Fomento Mercantil Ltda., ofi-
ciada através do ofício número 201/2001 de 10/12/2001 com
recebimento em 15/12/2001, informou o não envio dos
documentos em função do recesso parlamentar, que não
haveria contagem de prazo. Porém mesmo depois do reces-
so não enviou os documentos e também não apresentou
qualquer justificativa, tendo sido portanto re-oficiada atra-
vés do ofício 178/02 de 02/05/2002, recebido em 09/05/2002,
tendo atendido integralmente este segundo ofício através
da correspondência recepcionada em 14/05/2002.

A empresa GLENCORMAC Fomento Mercantil Ltda.,

foi oficiada so número 212/2001 de 10/12/2001, recebido em
17/12/2001, enviou documentos cadastrais referentes aos
itens 1, 11, 12 e 13 e carta resposta para o primeiro ofício
informando que o escritório contábil que presta serviços a
empresa estava em férias coletivas. 

Ficou claro a não intenção da empresa de enviar a
documentação solicitada, pois quando do 2o ofício de
número 187/02 de 02/05/2002, recebido em 09/05/02, a
empresa enviou carta resposta datada de 14/05/2002,
recepcionada na mesma data, alegando complexidade em
obter as informações pois demandariam prazo e pesquisas,
solicitando prorrogação de prazo sem período definido.

Entendemos neste caso que a empresa orientada pela
ANFAC, protelou a entrega da documentação aguardando
a liminar a ser impetrada pela ANFAC, a fim de bloquear os
trabalhos desta CPI.

A empresa INTERCASH Fomento Mercantil Ltda.,

quando do primeiro ofício de 214/2001 de 10/12/2001, rece-
bido em 15/12/2001, solicitou prorrogação de prazo por
60(sessenta) dias a partir de 21/12/2001, enviando so docu-
mentos cadastrais dos itens 1, 11, 12 e 13. Após o prazo
solicitado não enviou nem se manifestou quanto aos docu-
mentos dos demais itens, tendo sido oficiada novamente
através do ofício de número 189/2002 de 02/05/2002, recebi-
do em 09/05/2002, atendido em sua totalidade com o envio
de todos os documentos em 14/05/2002.

A empresa JOBINVEST Factoring Ltda.; em atendi-
mento ao ofício número 140/2001 de 10/12/2001 recebido
em 17/12/2001, enviou carta resposta datada de 21/12/2001,
informando o não atendimento em função de período de
férias de seus funcionários, e pleiteou prorrogação de
prazo por 30(trinta) dias.

Em 30 de janeiro de 2002 enviou nova correspondên-
cia, informando que por recomendação da Associação
Nacional de Factoring, estava encaminhando os documen-
tos em anexo.

Mais uma vez observamos que a ANFAC, orientou
todos os seus associados a não apresentar a documentação
que permitisse a análise econômico financeira e tributária,
pois esta empresa também enviou somente os documentos
cadastrais, correspondentes aos itens 1, 11, 12 e 13.

Oficiada pela segunda vez com o ofício número 191/02
de 02/05/2002, recebido em 09/05/2002, não houve qualquer
satisfação por parte da empresa.

A empresa SANTANA Factoring Fomento Cial. Ltda.,
foi oficiada sob número 155/2001 de 10/12/2001 tendo rece-
bido o ofício em 15/12/2001.

Enviou carta resposta solicitando prorrogação de prazo
de 20(vinte) dias, recebida em 21/12/2001. Em 10/01/2002
alegando falta de documentos e o recesso parlamentar,
pediu nova prorrogação por mais 20(vinte) dias; em
29/01/2002 enviou correspondência informando ser asso-
ciado da ANFAC e que os documentos estavam sendo
encaminhados através da mesma; em 30/01/2002 apresen-
tou correspondência dizendo que atendendo recomenda-
ção da ANFAC estava anexando documentos os quais
foram recebidos relativos aos itens 1, 11, 12 e 13 das
empresas SANTANA Factoring Fomento Cial Ltda e CJJ
Empreendimentos Imobiliários Ltda (Controladora).

Foram convocados para depor e prestar esclarecimen-
tos os sócios da empresa em 27/03/2002 no plenário José
Bonifácio, sendo que até àquela data não havia enviado
qualquer outro documento relativos aos demais itens do
ofício. Na mesma data foram ouvidos sócios de outras
empresas de factoring e, por decisão dos sub-relatores da
CPI, o depoimento do Sr. João dos Santos Caritá seria
transferido para a semana seguinte, tendo sido o mesmo
informado que deveria completar a entrega dos documen-
tos faltantes.
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CONCLUSÕES

4.1 - Conclusões

Os trabalhos desta CPI desde seu início, vem sofrendo
represálias por parte das instituições financeiras e suas
associações. Foram vários mandados de segurança impe-
trados, na tentativa de bloquear e paralizar os trabalhos.

O presidente da ANFAC Associação Nacional das
Empresas de Factoring, o Sr. Luiz Lemos Leite, convidado
que foi a prestar esclarecimento em 08/05/2002, não pode
comparecer conforme correspondência datada de 13 de
maio de 2002 acompanhada do correspondente atestado
que justificou sua ausência. Em 14 de maio de 2002 esta
CPI recebeu via fax No. 389/2002 do Tribunal de Justiça de
São Paulo, cópia de Mandado de Segurança sob número
84.488-0/0, com concessão de liminar, impetrado pela
ACREFI - Associação Nacional das Instituições de Crédito,
Financiamento e Investimento e Outras, no qual está inclu-
so a ANFAC - Associação Nacional das Empresas de
Factorings. Embora o presidente não pudesse comparecer
pessoalmente, para fazer uma ampla e detalhada explana-
ção sobre os fundamentos jurídicos, operacionais, econô-
micos e sociais do fomento mercantil e sobre as duas déca-
das de atuação, fê-lo através da correspondência data de
13/05/2002. Com isto colocou-se ao lado dessa Comissão,
que desde o princípio mostrou-se não contrária as ativida-
des de Factoring’s, porém com firme intenção de separar o
“Joio” do “Trigo”, estimulando desta forma aquelas
empresas que efetivamente buscam auxiliar o mercado na
atividade de fomento de negócios, saudável para a econo-
mia de nosso estado e país. 

Várias das empresas não afiliadas a ANFAC, investiga-
das por essa comissão, apresentaram fortes indícios de
gestão abusiva de seus negócios, cobrando deságios mui-
tíssimos superiores ao praticado pelo mercado, sonegação
de impostos com taxas de serviços definidas por eles pró-
prios, levando pequenos e até mesmo médios empresários
e suas famílias a falência e perda de patrimônio com exi-
gências de duplicidades de garantias.

Relatórios adicionais solicitados por esta CPI, depoimen-
tos e busca em fóruns e imprensa, após minuciosa análise e
testes de consistências, mostraram uma circulação muito
maior de numerário do que os declarados em seus balanços
e demonstrações de resultados, além de uma clara demons-
tração de atividades financeiras e não de fomento.

Em muitos casos, o capital circulante destas factoring’s é
de terceiros (sócios ou agentes financeiros) que acobertados
pela atividade não fiscalizada por nenhum órgão econômico
ou financeiro abusam desta liberdade, realizando lucros
estratosféricos não tributados e uma geração de riqueza não
voltada à produção de bens, serviços e empregos. 

Outras empresas operando com cartões de crédito jun-
tamente com as operações de factoring, desvirtuando total-
mente a atividade de fomento mercantil. Este Fato consta-
tado acreditamos que nem a ANFAC, e nem a Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, talvez tenha
conhecimento destes fatos. O presidente da ANFAC infor-
mou em correspondência enviada a esta CPI, que mantém
acordo entre a ANFAC e a Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça, ambos tem o objetivo de: a) pre-
servar o instituto do fomento mercantil como mecanismo
de apoio e alavancagem às atividades produtivas, sua
vocação histórica; b) proteger as sociedades de fomento
mercantil filiadas, que atuam de acordo com as normas
corporativas emanadas da ANFAC, amparadas no direito
positivo legislado no País e; c) estabelecer sistemática de
cooperação técnica visando a adoção de medidas preventi-
vas e repressivas contra operações onzenárias dissimula-
das no fomento mercantil. Informa ainda que o Acordo,
muito tem contribuido para desestimular operações irregu-
lares de usura, objetivo principal da Secretaria e da ANFAC,
que é a moralização dos negócios de factoring no Brasil. 

Esta CPI produziu um vasto material de análise e pes-
quisa da atividade de Factoring podendo contribuir e muito
com os órgãos, Receita Federal, Prefeituras, Entidades de
Defesa do Consumidor.

Apesar de ser tolhida pelo judiciário de dar prossegui-
mento adequado no processo investigatório, acreditamos
que o Ministério Público, a Secretaria da Receita Federal e
as Prefeituras Municipais deverão dar continuidade nos
processos investigatórios, buscando eliminar sonegação de
impostos e abusos destas empresas que atuam no merca-
do como agentes financeiros e não fomento de negócios.

Não consideramos nossa missão cumprida, mas plan-
tamos uma semente para germinar safras futuras na regu-
lamentação desta atividade.

RECOMENDAÇÕES

5.1 - Recomendações

Diante de todo o quadro exposto, são apresentadas as
seguintes recomendações, que certamente resultarão em
“fato determinado”, face aos acontecimentos narrados:

a) Considerando que a atividade de Factoring, é uma
atividade que não possui legislação específica, tendo como
base uma ação normatizadora da ANFAC, que faz uma
coletânea de informações que reúne fundamentos legais à
luz do direito brasileiro.

b) Considerando que é necessário a constatação de pelo
menos um fato determinado (no singular), para que se possa
requerer a instauração de uma CPI ( Constituição do Estado
de São Paulo, art. 13, § 2o ), são vários os apresentados;

c) Considerando que FACTORING NÃO É AGIOTAGEM;

d) Considerando que o FACTORING não é nem pode
ser operação de mútuo ou financiamento, nem assimilável
a qualquer operação legalmente privativa de instituição
financeira definida na Lei 4595, de 31.12.1964(Circular-BC
No. 1359/88 e Resolução-CMN No.2144/95 e Lei Nos.
4.595/84 e 7.492/86). É ao contrário, uma transação mercan-
til mista que se compõe de serviços de apoio às pequenas
e médias empresas (Art. 1.216 do Código Civil) mais a com-
pra de direitos resultantes de suas vendas mercantis
(Artigos 191 a 220 do Código Comercial), excluídas as tran-
sações de consumo;

e) Considerando ainda que as sociedades de fomento
mercantil “FATORING”, vem sendo praticado há vinte anos
no Brasil, sem regulamentação de qualquer órgão fiscaliza-
dor governamental, específico desta atividade;

f) Considerando que são em torno de 70.000 empresas-
clientes das sociedades de fomento mercantil somente das
filiadas a ANFAC em todo o Brasil (dados fornecidos pela
ANFAC em fev/2002);

g) Considerando os fortes indícios de sonegação fiscal
aqui apresentados, que lesam as Prefeituras Municipais no
tocante ao recolhimento do ISS.Q.N.(Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza), trazendo com isto prejuí-
zos para o Estado de São Paulo, e ao nosso país quanto ao
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Contribuição Social, Pis e Cofins sobre faturamento.

Recomendamos face às considerações acima, o envio
deste relatório a: 

Secretaria da Receita Federal;
Polícia Federal e ao
Ministério Público Estadual e Federal

CARTÕES DE CRÉDITO

6.1 - ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO
6.1.1 - DEFINIÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO
Com o intuito de trazer agilidade nas transações bancá-

rias, bem como maior segurança nas operações comerciais,
foi criado o cartão de crédito e, posteriormente o cartão de
debito, conhecidos também no mercado financeiro como
“dinheiro de plástico”. O principio do funcionamento do
cartão de crédito, seria o de uma administradora, que não é
uma instituição financeira e por tanto não possui fiscaliza-
ção do Banco Central, conferir aos seus clientes, um cartão
magnético individualizado que lhe dá direito a pagar suas
compras até um determinado limite pré-estabelecido. As
despesas realizadas durante o mês são centralizadas e
cobradas em um dia do mês previamente combinado e por
tal serviço essa administradora é remunerada com uma
anuidade paga pelo usuário, e pelo deságio que a mesma
aplica aos valores que repassa as empresas conveniadas
para operar o cartão, margem essa que varia de 2,5% a 6%.
Com esse funcionamento o cartão já passou a ser visto
como forma de substituir os talonários de cheques que tra-
zem custos adicionais aos bancos. Não bastasse essa redu-
ção de despesa com talonários, a receita de anuidades e os
deságios nas operações comerciais, iniciou-se no Brasil um
processo de deformação que transformou meras empresas
administradoras em instituições de crédito e com a inserção
de engenhosa cláusula contratual conhecida como cláusula
mandato, permitiu-se que essas administradoras cobras-
sem juros de até 15% ao mês capitalizados ou cerca de
360% ao ano em um país com inflação de apenas um digito.

Não bastasse isso, o cartão de crédito, de forma total-
mente ilegal, passou a ser um instrumento para operações
de empréstimo pessoal, pois através dele possibilitou-se
saques em dinheiro lançados em conta débito, aplicando-
se os valores relativos a juros e taxas totalmente incompa-
tíveis com os ganhos de qualquer cidadão brasileiro. 

O interesse econômico das instituições financeiras
somadas a uma população de cultura consumista e, milioná-
rias campanhas publicitárias com apelos até enganosos, fize-
ram o sistema crescer de forma vertiginosa. Para se ter idéia
desse crescimento, em levantamento, ocorrido em 2001,
cerca de trinta milhões de pessoas já possuíam cartões e
realizavam compras e pagamentos através dos mesmos,
movimentando cerca de cinqüenta e cinco bilhões de reais. 

6.1.2 - FATOS DETERMINADOS QUE MOTIVARAM A
INVESTIGAÇÃO.

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do
Estado de São Paulo, através do PROCON, recebeu somente
no período de 01/01/2001 a 28/12/2001, 527 reclamações
referentes a Cartões de Crédito. Mas no ano de 2002 o qua-
dro foi ainda mais preocupante. No período de 01/01/2002 a
28/10/2002, portanto em 10 meses já foram registradas pelo
mesmo órgão 609 reclamações, portanto um aumento de
cerca de 40% e que somados aqueles que procuram outros
órgãos e associações de defesa ao consumidor podem che-
gar no período a mais de 1.000, fator que demonstra consi-
derável aumento de práticas abusivas em detrimento ao
consumidor. Importante também registrar que inúmeros
usuários que, por falta de condições financeiras e/ou psico-
lógicas de negociar seus débitos ou até por desconhecimen-
to, não procuram seus direitos. Todos esses fatores têm
ocasionado, verdadeira legião de inadimplentes, milhares
de pessoas que são negativadas, por organismos de consul-
ta de crédito mantidos e utilizados pelas próprias institui-
ções financeiras e conseqüentemente por toda atividade
comercial do país, como SERASA e SPC, e impossibilitadas
de exercer sua cidadania. O mais curioso nas investigações
e estudos realizados por essa Comissão Parlamentar de
Inquérito, é que a maioria absoluta das vezes, a inadimplên-
cia é ocasionada pelos altos juros e taxas cobrados.
Houvesse taxas mais compatíveis com uma lucratividade
compatível com quaisquer outros setores da economia, não
existiriam tantos inadimplentes, fazendo-se supor que essa
situação é um alto negócio, pois as instituições recebem o
previsível para o retorno do capital com lucro, e lançam os
valores de cálculos estratosféricos como prejuízo, gerando,
tecnicamente, um prejuízo que possibilita um menor reco-
lhimento de tributos quando do fechamento dos balanços.
Ressalte-se que o índice de inadimplência faz parte da com-
posição do calculo das taxas cobradas. Esse fato pode ser
facilmente constatado pelos lucros e crescimento de patri-
mônio que alcançam índices invejáveis em todo o planeta.

Fatos que serão demonstrados nesse relatório retratará
os abusos, descaso, desprezo e fragilidade na segurança
do funcionamento dos Cartões de Crédito que foram inves-
tigados e analisados por esta Comissão Parlamentar de
Inquérito e se constituíram em fatos determinados que jus-
tificaram sua existência. As conclusões apresentadas
demonstrarão a necessidade urgente da instituição de nor-
mas rígidas para controle e defesa do consumidor para as
empresas administradoras de cartões de credito, hoje sem
qualquer fiscalização em suas atividades uma vez que con-
forme informações do próprio Banco Central do Brasil, em
ofício à esta CPI, por não ser as mesmas instituições finan-
ceiras, não cabe ao órgão esse mister. Por parte do estado,
essas empresas sequer são cadastradas junto a Secretaria
da Fazenda e, portanto suas atividades só são reguladas
pela Receita Federal no que tange ao IRPJ e pelas
Prefeituras no que se refere à autorização de localização e
funcionamento. Não constatamos os recolhimentos devi-
dos correspondentes ao Imposto sobre Serviços de compe-
tência municipal, o que talvez ensejasse uma ação fiscaliza-
dora para apuração de eventuais competências, por parte
das municipalidades. A suposição de que as atividades das
administradoras de cartões de crédito são fiscalizadas pelo
Governo Federal através do Banco Central, assim como
são os bancos, provavelmente provoca a inércia na procura
de créditos tributários por parte das Prefeituras.

6.2 - DEPOIMENTOS NA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO. 

23/08/2001
Dr. Marco António Zanelatto, membro do Ministério

Público Paulista e Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Havendo
número regimental declaro abertos os trabalhos da 2ª
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
com a finalidade de apurar, com base na competência con-
corrente contida no artigo 24, inciso 5º da Constituição
Federal e nos artigos 55 e 105 do Código de Defesa do
Consumidor, graves práticas abusivas contra o consumidor
cometidas no fornecimento de serviços nos moldes do arti-
go 3º do Código de Defesa do Consumidor, tais como,
falhas bancárias em detrimento do cliente, contratos não
cumpridos, falta de segurança na utilização dos cartões de
créditos, clonagem e uso indevido e irregular do número
do cartão, alterações contratuais indevidas, cobranças
indevidas de valores e taxas diversas, cobrança de juros
abusivos, negativação indevida de consumidores nos servi-
ços de proteção ao crédito, serviços irregulares, envio de
produtos ou serviços bancários ou creditícios sem prévia
solicitação por bancos, instituições de crédito financeiro,
empresas factoryng, empresas varejistas, administradoras
de cartões de crédito e empresas correlatas, práticas essas,
inclusive, já detectadas, discriminadas e quantificadas pela
Fundação Procon/SP no cadastro de reclamações funda-
mentadas no período do ano 2000, bem como registros
existentes em associações de defesa do consumidor e
órgãos públicos como o Ministério Público, Divisão de
Crimes Contra a Fazenda e Poder Judiciário.

BCR FACTO RING  FO MENTO  CO MERCIAL LTDA
CD FACTO RING  FO MENTO  MERCANTIL LTDA
CHIARDI FACTO RING  FO M. MERCANTIL LTDA.
CLS FACTO RING  FO MENTO  MERCANTIL LTDA
CREDIBEM  FACTO RING  FO M MERCANTIL LTDA
D &MA FACTO RING  FO M EN TO  M ER CANTIL LTD A
FACTO RINVEST SO C. FO MENTO  CO MERCIAL LTDA
FINANSUL FO MENTO  MERCANTIL LTDA
FN FACTO RING  FO M EN TO  C O M ER CIAL LTDA
G EMIN I FO MENTO  MERCANTIL LTDA
LUSINVEST ADMIN ISTRAÇÃO  E FACTO RING  LTDA
MATUIRITY FO MENTO  MERCANTIL LTDA
MAX FACTO RING  LTDA
MDA FACTO RING  FO M ENTO  MERCANTIL LTDA
O ESTE FO MENTO  MERCANTIL LTDA
PETRUZ FACTO RING  LTDA
PO LICARPO  CO NSULTO RIA FO MENTO  MERCANTIL
PRISMA TRUST FACTO RING  FO M CO MERCIAL LTDA
R. MANSUR FACTO RING  FO M MERCANTIL LTDA
SAV FAC TO RIN  FO MENTO  CO MERCIAL SERV LTD A
SHINW A FACTO RING  FO M CO MERCIAL LTDA
SO LUÇÃO  FACTO RING  LTDA
STAR FACTO RING  LTDA.
STRATUS FACTO RING  FO MENTO  CO ML LTDA
SYNCRO  FO MENTO  CO MERCIAL REPRES LTDA

O quadro abaixo representam as empresas não associadas à 

ANFAC que não apresentaram a documentação alguma: 

 

 
C .P . I .   D A S   F IN A N C E IR A S
E M P R E S A S  D E  F A C T O R IN G  N Â O  E N T R E G A R A M  D O C S .

R A Z Ã O  S O C IA L
A G E F A C  F A C T O R IN G  F O M E N T O  C O M E R C IA L  L T D A
A L P H A W A Y  F A C T O R IN G  F O M E N T O  C IA L  L T D A .
A Q U A R IU S  F A C T O R IN G  F O M  C O M E R C IA L  L T D A
A S T E R  F A C T O R IN G  L T D A
B A N K C A S H  F A C T O R IN G  F O M E N T O  M E R C  L T D A
B A N P A R  F O M E N T O  C O M E R C IA L  S E R V IÇ O S  L T D A
C A M B U Í  F IN A N Ç A S  F A C T O R IN G  F O M E N T O  L T D A
C E N T E R  F A C T O R IN G  F O M E N T O  C O M E R C IA L  L T D A
C O B R A N Ç A  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
C R E D C O R P  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
C R E D IT  E X P R E S S  F A C T O R IN G  L T D A
D E N Y  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
D IG IF A C T O R IN  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
E B S  C A P IT A L  F A C T O R IN G  E  F O M E N T O  L T D A
F A C T O R Y  F M D  L T D A
F IN A N C E N T R O  F A C T O R IN G  S O C  F O M  C O M L  L T D A
F IN A N Z IA R IA  F A C T O R IN G  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
F O R D  F A C T O R IN G  F O M E N T O  C IA L  L T D A .
G R A N C R E D  F IN A N Ç A S  F A C T O R IN G  F IN  M E R C  L T D A
IN D IA N A  F A C T O R IN G  F O M E N T O  L T D A
K IM  F A C T O R IN G  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
L A R T Y  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
L U S O  B R A S IL E IR A  F O M .  M E R C A N T IL  L T D A .
M A S T R E  F O M E N T O  L T D A
M O R  F A C T O R IN G  F O M E N T O  C O M E R C IA L  L T D A
M U L T T I  F O M E N T O  C O M E R C IA L  L T D A
N T F  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
O P E R A C IO N A L  A S S .  F IN .  F O M .  M E R C .  L T D A .
R E S O U R C E S  F A C T O R IN G  F O M  C O M E R C IA L  L T D A
S A E  F A C T O R IN G  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
S A F E L O A N  F O M E N T O  C O M E R C IA L  L T D A
S H IL L IN G  F A C T O R IN G  S O C  F O M  M E R C A N T IL  L T D A
S P E E D  F A C T O R IN G  L T D A
T E L L E R  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
T O V  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
T R A D E  &  M A R K E T IN G  F A C T O R IN G  R E P R  C O M  L T D A
T U R B O  F A C T O R IN G  F O M E N T O  C O M E R C IA L  L T D A
V IR T U A L  F A C T O R IN G  F O M E N T O  C O M E R C IA L  L T D A
W E G A  F A C T O R IN G  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A
W P R  F O M E N T O  M E R C A N T IL  L T D A

    O quadro abaixo representam as empresas não associadas à 

ANFAC que apresentaram documentação parcial, solicitaram prazos, 

encerraram atividades e fizeram justificativas pela não entrega de 

alguns documentos: 
C.P.I.  DAS  FINANCEIRAS
EMPRESAS DE FACTORING

RAZÃO SOCIAL

BAUER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA FALTOU FACTORIZAÇÃO

BRASTÍTULO FACTORING FOM MERCANTIL LTDA FALTOU BALANCETES JAN/98 A OUT/01, ITENS 6 A 10 E ITEM 15

EMERALD FOMENTO LTDA FALTOU BALANCETES JAN/98 A OUT/01, ITENS 11 E 14 

EMISSÃO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA FALTOU BALANCOS 98 A 2000, ITENS 11 E 15

FACTOP FOMENTO MERCANTIL LTDA FALTOU BALANCOS 98 A 2000, FATORIZAÇÃO FOI PARCIAL

MAS FACTORING LTDA FALTOU BALANCOS 98 A 2000, ITENS 11,14 E 15

SVR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA FALTOU BALANCETES JAN/98 A OUT/01, ITENS 09 E 11 

BFC BANCO DE FOMENTO COMERCIAL LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO  POR 30 DIAS 21/12/2001

CEM FACTORING LTDA CNPJ BAIXADO EM 07/1997 CFE. PESQUISA  RECEITA FEDERAL

CONEXÃO FACTORING CONS PLANEJ LTDA INATIVIDADE DESDE JANEIRO/98, SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL

CREDIBEL FACTORING FOM COMERCIAL LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO  POR 30 DIAS EM 21/12/2001

DREAMSBYTE FOMENTO COMERCIAL LTDA EMPRESA INFORMA NÃO SE TRATAR DE EMPRESA DE FACTOR

JAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 30 DIAS 

JOINFACTOR FACTORING FOMENTO COML LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO  POR 60 DIAS EM 21/12/2001

MAGNA FACTORING ASSESSORIA NEGOCIOS LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 28/02/02

MARCAP FOMENTO MERCANTIL LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO  POR 30 DIAS EM 21/12/2001

MICHIELIN E MATOS CONS.FACTORING FOM.MERC ENCERROU ATIVIDADES EM 1998 C/ BAIXA NA JUCESP EM 1999

NOR FARK FACTORING FOMENTO COML LTDA MUDANÇA DE OBJETO SOCIAL, ATUOU NO RAMO ATÉ JUNHO/2000

NOVA CAMPINAS FACTORING FOMENTO LTDA NÃO VAI INFORMAR, ENTENDE SER INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PAULA FACTORING LTDA. EMPRESA ESTÁ ENCERRADA APRESENTOU PEDIDO BAIXA DE 26.03.99

RENOVAÇÃO FACTORING FOM MERCANTIL LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO  POR 30 DIAS EM 21/12/2001

TEOREMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA ESCRITÓRIO CONTÁBIL ESTAVA EM FÉRIAS COLETIVAS

UNION NATIONAL FACTORING LTDA EMPRESA ESTÁ INATIVA, APRESENTOU RECIBOS ENTREGA DIRPJ

UREBE FOMENTO MERCANTIL LTDA SOLICITOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO  POR 30 DIAS EM 19/12/2001

VENUS FACTORING FOM COMERCIAL LTDA NÃO OPERA DESDE 16/10/2000, E SÓ RECEBE SEUS HAVERES 

VIDIGAL FACTORING SOC FOMENTO COML LTDA EMPRESA ESTÁ INATIVA DESDE 1997

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
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Registro com prazer as presenças dos nobres Deputados
Aldo Demarchi, Henrique Pacheco, Salvador Khuriyeh, José
Carlos Stangarlini, Rodoldo Costa e Silva e José Augusto.

Solicito a Sra. Secretária a leitura da ata da reunião
anterior.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI (Pela ordem) -
Senhor Presidente, Solicito a dispensa da leitura da ata da
reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em dis-
cussão a solicitação do Deputado José Carlos Stangarlini.
(Pausa). Não havendo manifestação, está em votação.
(Pausa). Aprovada. 

Está entre nós aqui e convidado desta comissão o Dr.
Marco Antônio Zanelatto que, representando o Ministério
Público por solicitação desta CPI, está presente e nos trará
o seu conhecimento, a sua experiência com relação ao
assunto e, sem dúvida alguma, vai contribuir bastante para
o andamento dos trabalhos desta CPI. 

Eu convido, portanto, o Dr. Zanelatto, para que tome
assento à Mesa.

Antes de passar a palavra ao Dr. Zanelatto eu faço a
leitura de um ofício com uma solicitação do nobre
Deputado Aldo Demarchi, que é o relator, que passo à lei-
tura e em seguida à deliberação.

Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos,
dirijo-me a V. Exa. para submeter à vossa apreciação e con-
sultá-lo, bem como os nobres Deputados membros dessa
comissão, sobre a possibilidade de ser convocado para dar
seu depoimento o Dr. Marcelo Augusto Luz, Presidente da
Associação Nacional dos Mutuários, Praça da República,
146 - 1º andar - SP. Considero de extrema importância para
o trabalho desta CPI o comparecimento desse senhor a fim
de que possamos esclarecer dúvidas, bem como tomar
conhecimento dos problemas enfrentados por milhares de
mutuários que mantém financiamentos com construtoras e
instituições financeiras em geral. 

Em discussão a proposta do nobre Deputado Aldo
Demarchi. (Pausa). Não havendo manifestação, está em
votação. (Pausa). Aprovada.

Portanto, nós faremos o convite e agendaremos uma
data para a vinda do convidado a esta CPI.

Antes de passar a palavra ao Dr. Marco Antônio
Zanelatto, como nós estamos numa reunião informal, eu
gostaria de propor o seguinte: o Dr. Marco Antônio faz uma
introdução, em seguida nós deixamos à vontade para que
os Srs. Deputados possam perguntar e interagir junto com
nosso convidado. Quero também registrar a presença do
nobre Deputado Geraldo Vinholi.

Tem a palavra o Dr. Marco Antônio Zanelatto.
O SR. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - Senhores

Deputados, senhores ouvintes, é com grande satisfação
que compareço hoje mais uma vez aqui a mais uma das
reuniões desta CPI a fim de poder não só acompanhar os
trabalhos, como também emprestar um pouco dos conhe-
cimentos que adquiri ao longo desses últimos quinze anos
na defesa do consumidor.

Essa CPI tem um grande alcance, então pensei no que
poderia falar hoje para os senhores, e entendi que como os
senhores irão me fazer perguntas posteriormente seria
interessante eu dar uma idéia de como funciona essa ques-
tão à luz da lei do Código do Consumidor, a cobrança dos
juros pelas instituições financeiras e bancos.

Os senhores já tiveram oportunidade de ouvir vários
depoimentos, inclusive, exposição do Dr. Pitton, da Andif,
então já estão bem a par do assunto, então pouco do que
vou dizer aqui acrescentará ao conhecimento que os
senhores já adquiriram ao longo dessa CPI que acabou
sendo suspensa por uma decisão judicial e outra foi instau-
rada, mas o conteúdo não deixa de ser semelhante.

Aqui no nosso País cobrar juros a taxa superior a doze por
cento ao ano é considerada usura pecuniária. Existem dois
tipos de usura, a usura pecuniária que consiste em cobrar
juros superiores a doze por cento ao ano, existe um decreto
antigo da década de vinte ou trinta que estabelece esse limite.

No passado, principalmente a partir do Estado Novo
houve uma preocupação muito grande em se proteger a
economia popular, a economia do povo. Na época foi ela-
borado um projeto de lei por Nelson Hungria, que é um
dos grandes penalistas desse País, já falecido, por muitos é
considerado o maior. Ele elaborou um projeto e nesse pro-
jeto incluía uma série de condutas que violavam a econo-
mia popular e tipificou essas condutas como crime. E uma
delas é justamente a prática da usura. Ele dividiu a usura
em pecuniária e real. A usura pecuniária consiste em
cobrar juros superiores a uma taxa fixada pela lei, no nosso
País a taxa fixada é de doze por cento ao ano. 

Então a simples cobrança de juros superior a essa taxa
já caracteriza a usura pecuniária. Todavia, os bancos e as
instituições financeiras, por força da lei que regula o siste-
ma financeiro brasileiro, que é de 1965, salvo engano, eles
estão excluídos, vamos dizer assim, dessa obrigação de
limitar os juros a doze por cento. 

Isso foi feito porque se entendeu que um banco não
pode ficar engessado, uma instituição financeira não pode
cobrar juros limitados a um percentual. Aliás, esse foi o
mesmo argumento usado em relação ao dispositivo da
Constituição de 1988 que fixa os juros em doze por cento
ao ano. A argumentação de que não é alto aplicável foi
realmente o pretexto aplicado para evitar-se que os bancos
ficassem engessados, cobrassem doze por cento ao ano.

E realmente isso não é possível, embora nós censure-
mos as taxas abusivas cobradas pelos bancos, não é possí-
vel estabelecer um limite assim de dez, doze, cinco por
cento ao ano aos bancos e eu trago como exemplo o direi-
to comparado, na França, por exemplo, que é um dos pai-
ses europeus mais preocupados com a questão do endivi-
damento das pessoas porque o que aflige muito a Europa
hoje é o chamado o superendividamento das pessoas e a
Europa tem adotado vários mecanismos para que as pes-
soas continuem se endividando.

Na França, especificamente, eles têm um código de
consumo. Esse código de consumo francês, aqui nós cha-
mamos de código do consumidor, na França eles a expres-
são consumo, não só na França, como na Europa toda. Eles
têm um código de consumo recente, esse código é de
1998, ele reuniu todas as leis de defesa do consumidor que
existiam na França num único diploma que ficou conhecido
como código de consumo. E lá existe um dispositivo que
trata da usura, define o que é a usura e também pune a
usura tanto no âmbito civil, penal, como administrativo.

Eu vou ler para os senhores o conceito de empréstimo
usurário no código civil francês, é mais para os senhores
terem um subsídio para tentarem, em termos de futuro insti-
tuir isso aqui no nosso direito porque acho que isso aqui limi-
taria esses juros bancários, não engessaria os bancos, mas
também impediria que eles cobrassem juros exorbitantes.

Então o artigo 313-3 do Código de Consumo Francês diz
assim: “Constitui um empréstimo usurário todo empréstimo
convencional, quer dizer contratual, concedido a uma taxa
efetiva global que exceda no momento em que é concedido
mais de um terço da taxa efetiva média praticada ao longo
do trimestre anterior pelos estabelecimentos de crédito para
operações da mesma natureza e com riscos equivalentes”.

Então vejam: há um parâmetro, os juros não são limi-
tados a um percentual, mas há um parâmetro. E qual é
esse parâmetro? A taxa efetiva média praticada ao longo
do trimestre anterior pelos estabelecimentos de crédito
para operações da mesma natureza e com riscos equiva-
lentes. E quem fixa esse parâmetro? É uma autoridade
administrativa, seria o equivalente ao nosso Banco Central
aqui, após o parecer do Conselho Nacional de Crédito.

Então vejam que essa questão dos juros exige uma
postura do Governo a respeito. Nós não vamos conseguir
resolver essa questão da cobrança de juros extorsivos judi-
cialmente. Uma CPI eu acho que é importante para propor
um caminho a ser seguido para se evitar esses abusos.
Daqui, por exemplo, poderá nascer um projeto de lei, um
deputado federal poderá apresentar um projeto de lei regu-
lando isso.

Hoje, eu tenho observado, os Srs. Deputados Federais,
os Srs. Senadores estão muito preocupados com essas
questões novas. Lá no Ministério Público eu venho acom-
panhando todas essas questões que têm a ver com a
modernidade como, por exemplo, a internet. Há vários pro-
jetos lá buscando regular pontos específicos, projetos
muito importantes. 

Ainda ontem tomei conhecimento do Senador, agora
não me lembro do nome do Senador, tipificando penal-
mente condutas ilícitas na internet. Então o que me causa
espécie é a falta de preocupação em se estabelecer na lei
um parâmetro, não estou dizendo um limite, um limite em
termos percentual para essa questão dos juros.

Então nós poderíamos aqui no nosso País adotar esse
exemplo do direito comparado. Vou ler mais um trecho
para os senhores do conceito de usura lá no direito francês.

“Ela consiste para o mutuante em fixar uma taxa de
juros que ultrapasse uma taxa máxima estabelecida pela
lei”. É como aqui, só que essa taxa máxima estabelecida
pela lei não é um percentual, como já disse aos senhores, é
um parâmetro flexível.

Então a autoridade monetária acompanhando o merca-
do ela vai fixar um parâmetro, por exemplo: não pode ser
doze por cento ao ano, mas não pode ser dez por cento ao
mês também. Então, no mercado atual, levando em conta
os riscos que os bancos têm, risco de inadimplência, despe-
sas fiscais, seria justo então que eles cobrassem nesse tri-
mestre de quanto? Cinco por cento ao mês, três por cento
ao mês. E com isso, evidentemente, nós impediríamos os
juros extorsivos, sem limite, porque aqui o céu é o limite. 

E hoje o Judiciário tem-se mostrado muito sensível a
essas questões em ações individuais, pessoas têm consegui-
do reduzir, da dívida, valores expressivos com o argumento
de que as taxas são extorsivas, são abusivas, exageradas. E
nós temos o Código de Defesa do Consumidor que permite
hoje, que dá uma fundamentação a essas ações. Por exem-
plo, o nosso código é um código que eu costumo dizer que é
antropocêntrico, vamos dizer assim. O sistema bancário, o
sistema financeiro brasileiro tem no centro a empresa, o
importante é o lucro da empresa. O Código do Consumidor
inverteu isso, o importante é proteger a pessoa do consumi-
dor, o cidadão consumidor, é um código voltado para a pro-
teção da pessoa. Então ele é baseado em princípios que anti-
gamente estava implícito no ordenamento jurídico e hoje
estão positivados no Código de Defesa do Consumidor. 

É muito importante a normatização do princípio por-
que o nosso sistema é um sistema que o juiz julga com
base na lei, no que está na lei. Não estando na lei existe o
risco de se julgar fora dela ou contra ela. E como esses
princípios estão positivados no código fica fácil para o juiz
decidir um caso como esse, por exemplo, de um emprésti-
mo com juros elevados.

O código tem, por exemplo, o princípio da equidade
como um dos seus pilares. O juiz pode decidir com base na
equidade, então no caso concreto o juiz fala: esse emprésti-
mo aqui resultou num valor exagerado, então seria inócuo
exigir do devedor o pagamento desse valor, então eu vou
deduzir desse montante aquilo que eu acho que é exagerado.

Então o juiz tem esse poder hoje, o código criou jane-
las para o juiz que faz com que o juiz seja flexível, ele não
fica amarrado a dogmas que antes do Código do Consu-
midor impediam que o juiz tivesse essa liberdade de deci-
dir de acordo com a equidade.

Existe um outro princípio no Código de Defesa do
Consumidor que é o princípio da boa fé objetiva. Esse é um
princípio muito interessante. Não sei se todos os senhores
são bacharéis em Direito, talvez alguns o sejam. Quando
nós falamos em boa fé nós pensamos sempre na boa fé
crença, a pessoa que é enganada, vamos dizer assim, então
a boa fé possessória, a boa fé confiança, boa fé no casa-
mento, aquele que realiza um casamento nulo com boa fé,
mas não é dessa boa fé que o Código do Consumidor trata,
ele trata de uma boa fé que foi introduzida no Código Civil
Alemão, lá no parágrafo 242 do Código Civil Alemão. 

É uma boa fé tida como uma norma de conduta ético-
jurídica. Então, agir de boa fé nas contratações é agir de
forma ética. Esse comportamento ético está baseado em
vários deveres, quando alguém contrata, desse contrato
resultam deveres, obrigações e direitos, mas além dessas
obrigações que resultam do acordo de vontades ou da ade-
são a um contrato, porque nós sabemos que a maioria dos
contratos são de adesão, existem alguns deveres que tem
de ser cumpridos pelas partes contratantes e que resultam
dessa boa fé.

Então, quais são esses deveres? Dever de lealdade, dever
de não abusar da parte contrária, dever de não prejudicar a
parte contrária, dever de corresponder à expectativa criada na
parte contrária, a oferta desperta no consumidor uma confian-
ça e essa confiança tem de ser atendida pelo ofertante.

Esses contratos bancários normalmente, em razão da
oferta que é feita pela mídia ou por promoções de venda,
acabam despertando no consumidor o interesse de tomar
dinheiro emprestado com a possibilidade de conseguir
honrar o pagamento desses empréstimos e posteriormente
ele verifica que não terá condições de pagar esse emprésti-
mo. O Dr. Pitton explicou muito bem essa questão aqui
quando fez suas exposições nessa CPI.

Existem vários expedientes que as instituições finan-
ceiras utilizam ou então empresas que não são instituições
financeiras, mas agem a serviço delas, cujos nomes foram,
inclusive, declinados e cujos representantes os senhores já
chegaram a ouvir e ainda ouvirão.

No momento do empréstimo não há uma clareza, uma
transparência, como nós dizemos, no que diz respeito às
informações. Aliás, este é o outro princípio que o código
introduziu no nosso direito, antes do código não havia esse
princípio no nosso ordenamento jurídico, que é o princípio
da transparência pela informação eficiente, completa.

Recentemente o Banco Central fez publicar uma resolu-
ção que eles estão chamando de código do consumidor
dos clientes bancários. Essa resolução disciplina o relacio-
namento dos bancos com os clientes e, ao meu ver, é um
grande avanço.

Essas pressões populares ou pressões de grupo de
pressões como Procon, Idec etc. e também a própria pressão

que decorre de uma CPI como esta acabam influindo na
mudança da realidade. Mesmo que não se consiga, com
uma CPI como esta, o resultado desejado, com certeza, com
esse comportamento, os senhores estarão contribuindo para
a mudança de uma realidade e podem ter certeza disso.

Essa resolução do Banco Central há dez anos, quando
o código entrou em vigor, era inimaginável. Jamais o
Banco Central baixaria uma resolução disciplinando a con-
duta dos bancos da forma como está nessa resolução.

Essa resolução reflete muitas disposições do código do
consumidor. Eu pediria que os senhores lessem essa reso-
lução. Depois eu posso encaminhá-la por e-mail para a
Denise e os senhores terão a oportunidade de observá-la.

Então, o grande problema não é só a taxa de juros abu-
siva, o problema está na informação, não só com relação a
essas taxas como também com relação a outros aspectos
do contrato. No momento da contratação, o banco ou a ins-
tituição financeira só diz para o consumidor aquilo que
interessa para ela e não para ele. Essa resolução obriga os
bancos a informar e de forma detalhada, por exemplo,
sobre as taxas de juros, sobre os encargos. Porque mesmo
sendo elevadas as taxas, como eles não informam que
existem outros encargos essa taxa acaba ficando maior
ainda posteriormente, e o consumidor se surpreende.

Então eles são obrigados a explicar o que é uma
comissão de permanência, nós não sabemos o que é uma
comissão de permanência, detalhar as taxas, porque nor-
malmente eles falam: a taxa é de 2,5% ao mês, mas não
explicam que elas serão capitalizadas, aliás, a capitalização
sempre foi proibida legalmente no nosso País, há até
súmula do Supremo Tribunal Federal a respeito, mas as
instituições financeiras e os bancos, com o devido respeito,
nunca deixaram de aplicar juros capitalizados.

E agora, os senhores vejam, eu estava falando que é
importante que o Governo adote uma postura francamente
favorável aos mais fracos nessas relações sem inviabilizar
a atuação dos bancos e instituições financeiras para que
isso melhore, para que as pessoas possam conseguir hon-
rar os seus empréstimos.

Ao contrário disso têm surgido algumas medidas que
são contra os interesses do consumidor e a favor dos inte-
resses dos bancos e das instituições financeiras, por exem-
plo, uma medida provisória que vinha sendo reeditada
como só ia acontecer, Medida Provisória 1163, na reedição
de 27 de abril de 2000 introduziu, vejam, é uma medida
provisória que não tem nada a ver com o sistema financei-
ro. Ela dispõe sobre a administração dos recursos de caixa
do Tesouro Nacional, consolida e atualiza a legislação per-
tinente ao assunto e dá outras providências, quer dizer,
nada a ver com instituições financeiras, e ela introduziu um
dispositivo que é o artigo 5º estabelecendo: nas operações
realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional é admissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Quer dizer, isso aqui
vem na contra-mão, a lei proibia, o Supremo Tribunal
Federal já tinha súmula estabelecendo que os juros não
poderiam ser capitalizados, os juizes já vinham decidindo
com base nessa jurisprudência e vinham expurgando des-
sas dívidas aquilo que tinha sido cobrado a título de capita-
lização e de repente entra um dispositivo desses numa
medida provisória.

Então os senhores vejam que a postura do Governo
não é clara, transparente, ora o Governo protege, ora des-
protege, e aqui, os senhores estão vendo, que está despro-
tegendo. E essa medida provisória vai se transformar em
lei brevemente porque com a aprovação da emenda no
Congresso Nacional todas as medidas provisórias, essa
emenda que vai limitar o uso de medidas provisórias,
todas as medidas provisórias que forem editadas antes
dela se transformarão em lei.

Mas, vejam, acho que nós não devemos desanimar,
devemos continuar lutando para tentarmos alterar essa
realidade. Vejam aqui, naquela questão da usura como eu
vinha falando, além da pena que é de dois meses a dois
anos e/ou multa de dois mil a trezentos mil francos, compe-
te a Imprensa a decisão condenatória. O nosso código per-
mite isso também, no que diz respeito aos crimes previstos
contra o consumidor. E vejam, ainda o juiz pode determi-
nar a interdição provisória ou definitiva da empresa cujos
dirigentes foram condenados, quer dizer, a coisa é real-
mente encarada com o devido rigor, com o objetivo de se
evitar a extorsão, os juros extorsivos.

O juiz pode se socorrer de uma comissão consultiva a
fim de obter um parecer sobre a fixação da taxa efetiva
média praticada pelo estabelecimento de crédito ou da taxa
efetiva global praticada no mercado. Vejam que o juiz não
tem um poder tão amplo a ponto de reduzir, sei lá, o banco
cobrou dez por cento e ele reduz para um, não. O juiz vai
utilizar como parâmetro o parecer de uma comissão espe-
cializada e ela dirá é justo cobrar esta taxa aqui e é esta
taxa que o juiz vai utilizar para julgar o caso concreto.
Então falta no nosso País esse parâmetro, então esse dis-
curso de que os juros não foram tabelados e por isso os
bancos e as instituições financeiras estão livres para cobra-
rem o que bem entenderem, baseadas nos riscos, nas des-
pesas fiscais etc. é um discurso falacioso. Na verdade, os
bancos têm de estar sujeitos a um parâmetro.

Eu queria dar uma notícia para os senhores que eu já
havia dado aqui quando conversava com o Dr. - CLAURY e
outros Deputados, a respeito das empresas que adminis-
tram cartões de crédito.

Essas empresas não são instituições financeiras, elas
mesmas fazem questão de dizer que não são instituições
financeiras e que não atuam como instituições financeiras
porque não sendo instituições financeiras se elas atuarem
como sendo, elas praticam crime previsto na lei que disci-
plina o sistema financeiro e poderão inclusive ser punidas
no âmbito administrativo.

Todavia, elas têm uma cláusula nos seus contratos que
permite que elas tomem dinheiro emprestado em nome
dos consumidores. É chamada de cláusula de mandato,
uma cláusula em que o consumidor dá poderes, dá um
mandato, uma procuração para a empresa emprestar
dinheiro em nome dele e o próprio consumidor é avalista
desse empréstimo.

Esse acordo foi feito no passado até com o Ministério
Público, só que nesse acordo ficou bem claro que a empre-
sa teria de repassar para o consumidor exatamente as
taxas que lhe são cobradas nos empréstimos que fazem
em nome dele.

Essa transparência essas empresas nunca demonstra-
ram e agora o Ministério Público está em cima a fim de que
elas, primeiro, comprovem que está emprestando, porque
esse é outro problema também, será que essas empresas
emprestam mesmo? Nós sabemos que várias delas estão
ligadas a grandes bancos, a grandes instituições financeiras.

Eu fiquei muito contente com uma decisão que vi
recentemente, não a trouxe aqui porque o acórdão ainda
não foi publicado, só foi publicada a notícia da decisão. É
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, agora me
falha o nome do relator, é uma decisão revolucionária, nós
não tínhamos até hoje uma decisão como esta e é do

Superior Tribunal de Justiça e acho que esta decisão vai
ajudar os senhores nesse trabalho.

É uma decisão estabelecendo que as administradoras
de cartões de crédito, por não serem instituições financei-
ras, não estão sob a proteção da lei que disciplina o siste-
ma financeiro, portanto, não podem cobrar juros superio-
res a doze por cento ao ano. Quer dizer, é uma decisão do
STJ que é a corte máxima em matéria infraconstitucional.
Então essa decisão é um precedente importantíssimo que
deverá influenciar os tribunais locais.

Então vejam, apesar delas terem essa cláusula que
permite que elas emprestem dinheiro para parcelar os
débitos dos consumidores, porque a argumentação delas é
essa: nós não temos capital de giro, então precisamos
emprestar dinheiro para parcelar os débitos.

Apesar da existência dessa cláusula foi decidido pelo
STJ que, por não serem instituições financeiras, não
podem cobrar juros superiores a doze por cento ao ano.
Então essa decisão vai ajudar muito os consumidores nas
suas demandas.

Eu tinha dito aos senhores, no início da minha exposi-
ção, que existem dois tipos de usura, uma é a usura pecu-
niária, essa que consiste em cobrar juros superior a doze
por cento ao ano, mas há uma outra usura que se chama
usura real, essa usura não tem nada a ver com limite legal
de juros. Ela tem a ver com a lesão que o contratante sofre
com a cobrança de juros elevados. Isso também é crime,
está no artigo 4º, letra b, da lei de economia popular que é
a Lei 1521/51. 

A versão civil vamos dizer assim, desse crime está no
Código do Consumidor. Está lá no artigo 6º, inciso 5 que
diz que o contrato pode ser revisto, pode ser modificado
pelo juiz sempre que a prestação de uma das partes gerar
para ele uma onerosidade excessiva, sempre que houver
um desequilíbrio. 

O STJ utilizou esse artigo para dizer que esses contra-
tos de leasing corrigidos pela variação cambial geraram
um desequilíbrio e acabou impondo a correção pelo IPC.

Então nós temos dispositivos legais que permitem real-
mente àquele que demanda hoje alterar o valor da sua dívi-
da, mas como os senhores sabem, infelizmente, poucas são
as pessoas que têm acesso à Justiça. Elas já estão endivida-
das, como vão pagar advogados para defendê-las. Até nós
comentávamos pouco antes aqui que a própria situação, as
circunstâncias, vamos dizer assim, em que os bancos se
baseiam para emprestar dinheiro fazem com que o consumi-
dor fique cada vez mais endividado. Nós costumamos cha-
mar esses contratos bancários de empréstimos de contratos
cativos, de longa duração. O consumidor se torna cativo, ele
não consegue se livrar do vínculo mais, da dívida.

Para os senhores terem uma idéia de como essa ques-
tão preocupa, o Código Civil Alemão, para os senhores
verem que estão realmente fazendo um trabalho de van-
guarda que está realmente em consonância com a postura
de todos os paises desenvolvidos, pelo menos os paises
desenvolvidos europeus.

O Código Civil Alemão que é do início do século passa-
do e que é considerado um grande monumento jurídico, eu
costumo comparar o Código Civil Alemão ao Código Civil
Francês. O Código Civil Francês que é do início do século
19 é um código mais voltado para o comerciante, para
aquele que tem o poder econômico porque foi feito na
época do liberalismo econômico, então eles diziam o
seguinte, como o contrato é fruto de um acordo de vonta-
des, o Estado não pode interferir no contrato para modifi-
cá-lo, o que é contratual, diziam eles, é justo. 

Então vejam, a justiça se assentava no contrato. O
Código Civil Alemão mudou isso aí, ele inverteu, - falou
assim: não, não é a justiça que se assenta no contrato, é o
contrato que deve se assentar na justiça. E o nosso Código
de Defesa do Consumidor encampou isso aí. E o novo
Código Civil, aprovado recentemente no Congresso
Nacional que está para ser sancionado, ele também introdu-
ziu dispositivos como, por exemplo, a boa fé, a equidade,
que modificaram essa ótica do antigo Código Civil. Então, o
contrato deve basear-se na justiça, o contrato deve cumprir
uma função social, ele é detinado à obtenção do lucro? É,
mas esse lucro tem de estar harmonizado com o atingimen-
to, o cumprimento de uma função social. Esse também é o
espírito do nosso Código de Defesa do Consumidor.

Então, como dizia aos senhores, apesar das leis permi-
tirem hoje que o consumidor se defenda, eu entendo que
elas são insuficientes. Na verdade, no nosso País, como o
consumidor tem pouco acesso à Justiça, ele pode ter aces-
so gratuito ao Juizado de Pequenas Causas, mas só a cau-
sas limitadas a vinte salários mínimos sem advogado e a
quarenta salários mínimos com advogado, e os emprésti-
mos bancários normalmente superam esses valores.

Então ele terá de contratar um advogado, o advogado
tem de cobrar pelo seu trabalho e ele acaba não se defen-
dendo, vai ficando super endividado. E isso atinge os direi-
tos da personalidade dele, a pessoa endividada é como se
tivesse decretada a morte civil, foi um instituto que existiu
no Direito até a época do iluminismo. E ainda tem um
outro aspecto aí que caminha lado a lado com esses juros
extorsivos, e os senhores sabem muito bem o que é, que
são os cadastros negativos.

Vejam, tive a oportunidade de fazer um estudo sobre
essas entidades de proteção ao crédito nos Estados
Unidos. Esses cadastros são importantes. Numa sociedade
capitalista como a nossa, por exemplo, os cadastros são
importantíssimos. É importante para as empresas, antes de
realizarem seus negócios, e até mesmo para o consumidor
poder consultar esses cadastros para ver se a pessoa com
quem ele vai contratar tem ou não idoneidade financeira.
Então não se nega a importância desses cadastros. 

Não sou contra a existência do Serasa e de outros ser-
viços de proteção ao crédito como o SCPC e o SPC. O SPC
é mantido pela Associação Comercial e o SCPC pela
Associação dos Lojistas. Eu sou contra a conduta dessas
empresas e essa conduta contra os interesses do consumi-
dor ou condutas injustas, inócuas existem porque a lei
nesse campo é insuficiente.

Os senhores já ouviram dizer que o Código de Defesa
do Consumidor regula os cadastros só que as disposições
existentes no Código, embora importantes, são insuficien-
tes. Se os senhores compararem os dispositivos do nosso
Código de Defesa do Consumidor com as leis americanas
sobre o assunto, verão que elas são muito mais detalha-
das. E nesse vácuo as empresas acabam criando posturas
que prejudicam os consumidores, por exemplo, enviar o
nome de um consumidor que está discutindo judicialmente
o seu débito a um desses cadastros, é evidente que isso é
inócuo, que isso aí é desarazoado, não pode acontecer.

O Ministério Público Federal moveu, em meados do ano
passado, uma ação civil pública, que eu já tive a oportunida-
de de encaminhar aqui, e obteve uma liminar que proíbe
que os nomes de pessoas que estejam discutindo judicial-
mente seus débitos sejam incluídos nesses cadastros.

Nessa liminar temos um outro problema aqui no País,
que é o descumprimento de liminares, elas não vem sendo
cumpridas à risca por essas empresas. O que falta para dar
uma maior efetividade ao cumprimento das liminares?
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Falta um poder ao juiz de coerção. A simples fixação de
multa para o caso de descumprimento da liminar não é
suficiente para levar a empresa a cumpri-la porque essa
multa só será exigida da empresa no final, quando houver
decisão definitiva transitada e julgada e os senhores sabem
que pode levar dez anos ou mais.

Então as empresas, diante da ausência de uma sanção,
elas acabam descumprindo as liminares. Nos Estados
Unidos existem alguns institutos como, por exemplo, o
“Contempt of Cort” em que o juiz pode mandar prender, o
juiz civel, não o juiz criminal, ele pode mandar prender o
representante de uma empresa que está descumprindo a
liminar. Isso para dar efetividade, para garantir o cumpri-
mento da decisão, senão fica uma decisão para inglês ver.

Já encerrando, vou citar mais um exemplo. Se uma pes-
soa toma um dinheiro num banco e apresenta um avalista,
num momento em que o devedor principal atrasa o paga-
mento das suas prestações, por exemplo, atrasa durante
trinta dias ou dois meses, o banco manda para o Serasa não
só o nome do devedor principal, mas o nome do avalista
também. Então eu tenho recebido várias reclamações.

O banco em vez de tentar cobrar o avalista para, em
caso dele não pagar, aí sim mandar o nome dele para o
Serasa, não, já manda antes. Então o envio dos nomes
para o Serasa não cumpre o objetivo desses cadastros que
é justamente prevenir que pessoas contratem com pessoas
inidôneas, emprestem dinheiro ou realizem negócios com
pessoas inidôneas do ponto de vista financeiro, mas virou
pura e simplesmente um instrumento de coerção. Existem
outras práticas aqui que também violam, mas que vou evi-
tar comentar para não me estender muito.

Então eu pensei antes de vir para cá, eu já acompanhei
várias sessões dos senhores aqui e pretendo acompanhar
outras, gostaria de que fosse consignado em ata que o
Ministério Público vê com muito bons olhos esta CPI.
Nosso Procurador Geral está muito interessado nos traba-
lhos desta CPI e que, pelo período em que acompanhei
esta CPI, eu pude observar a seriedade dos senhores, a
preocupação dos senhores, por intermédio desta CPI em
combater esses abusos que estão ocorrendo no mercado,
não só no que diz respeito à cobrança de juros extorsivos,
como também a outras práticas.

Então, eu agradeço a oportunidade de poder trazer
para os senhores que, ao meu ver, são úteis para o desen-
volvimento dos trabalhos e me coloco à disposição para
esclarecer eventuais dúvidas dos senhores. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está
aberta a palavra, portanto, aos Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quero cumprimentar V. Exa.,
presidente dessa comissão, os nobres pares aqui presen-
tes, o Dr. Zanelatto, agradecer por sua presença e cumpri-
mentá-lo pela excepcional exposição, tenho certeza que
isso contribui bastante para uma visão mais geral a respei-
to dessa problemática de instituições financeiras, empresas
de cartões de crédito, factoring e assim por diante. 

Eu gostaria de pedir a V. Sa. que tecesse algum
comentário a respeito de dois assuntos que, no meu enten-
der, demonstra bem a situação que nós vivemos com rela-
ção ao elevado índice de juros no nosso País. Estão circu-
lando na internet algumas informações que foi publicado
hoje no Diário Popular, na coluna do Brickman, fazendo um
comparativo que no início do Plano Real quem aplicasse
cem reais na caderneta de poupança e deixasse todo esse
tempo lá aplicado, hoje ele teria cerca de trezentos e seten-
ta e quatro reais disponíveis, com juros da caderneta e
tudo mais, e alguém que tomasse de uma instituição finan-
ceira os mesmos cem reais na mesma época, no mesmo
período, pelos juros médios cobrado, estaria hoje devendo
ou teria de pagar hoje cento e trinta e oito mil, duzentos e
poucos reais. Quer dizer, é um dado comparativo de extre-
ma divergência do que é pago, o juro aplicado e do que é
cobrado de um empréstimo bancário. 

Um outro dado, que esse sim é um fato concreto, que
inclusive nós traremos a essa CPI, que uma pessoa jurídica
tomou no Banco do Brasil o equivalente a quarenta mil
dólares, não conseguiu saldar na época devida, pagou
parte dessa dívida e reescalonou o restante por várias
vezes, no final ele pagou o equivalente a mais de cem mil
dólares, ficaram resíduos, o Banco do Brasil o acionou judi-
cialmente, o avalista, um dos sócios da empresa acabou
perdendo dois apartamentos e a empresa acabou perden-
do a sede da empresa e hoje ainda deve o equivalente a
mais de duzentos mil dólares.

Evidentemente que por uma série de motivos, não sei
se o advogado não conduziu bem, a empresa foi perdendo
constantemente, mas independente de perder na justiça ou
não, demonstra uma expropriação do bem particular atra-
vés de juros com equivalência a ser paga muitas vezes,
além de bens e imóveis e a dívida ainda continua bem
maior do que inicialmente foi contratada.

Eu gostaria que pela experiência que V. Sa. que teces-
se algum comentário a respeito desses dois assuntos, des-
ses dois casos.

O SR. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - Realmente o
que V. Exa. acabou de expor praticamente está na base dos
trabalhos da CPI. No semestre passado o Dr. Pitton, presi-
dente da Andif que é a Associação Nacional dos Devedores
do Sistema Financeiro. Ele esteve aqui por duas vezes ou
mais e teve a oportunidade de traçar algumas compara-
ções. Ele dizia que se a pessoa, por cinco anos, deixar mil
reais na caderneta de poupança, ao final desse prazo ele
terá mil, quinhentos e poucos reais. Se ele ficar devendo
isso no cartão de crédito, depois de cinco anos ele estará
acho que cerca de dez ou quinze mil reais.

Isso prova que realmente esse estado de coisa tem de
ser mudado, tem de ser alterado. Eu acho que nós não
podemos mais conviver com certas coisas com as quais
durante anos nós discordamos, mas também nunca fize-
mos nada para poder mudá-las, podendo fazer porque tem
gente que quer fazer, mas não pode.

Agora nós que temos poder para fazê-lo, quando digo
nós, eu falo, Ministério Público, Magistratura, Srs. Deputa-
dos, Poder Legislativo. Eu acho que chegou o momento de
nós atuarmos. Nós sabemos muito bem que o poder eco-
nômico é uma força muito grande, ele influi nas decisões
políticas, mas os senhores que têm um mandato popular,
nós, que não temos um mandato, mas ingressamos no
Ministério Público para defender os interesses sociais, o
juiz que está obrigado a promover a justiça, acho que nós
temos que nos voltar contra isso. Aos poucos esse movi-
mento já está tomando corpo.

Eu disse aqui, por exemplo, num caso como esse, um juiz
que está afinado com as disposições legais brasileiras desse
final de século, como o Código de Defesa do Consumidor.

Jamais, num caso como esse, teria decidido desta
forma porque o que está acontecendo é que muitos juizes
ainda, principalmente os juizes de corte dos tribunais que
são juizes com formação clássica, não afinados com as
mudanças, a pessoa que já está há mais de vinte, trinta
anos na Magistratura, por exemplo, ela durante esse tempo
julgou com base no Código Civil que, como eu disse aos
senhores, é um código que favorece a empresa e não o
consumidor. Ele encontra dificuldade de mudar o seu posi-

cionamento. Mas, felizmente, hoje, essa mudança já está
ocorrendo, o STJ é uma corte com juizes de cabeças muito
boas, com a mente muito aberta, são juizes voltados a essa
nova realidade e as decisões do STJ estão começando a
contribuir para a mudança dessa realidade.

O que não se consegue mudar por via legislativa está
sendo mudada por via judicial. Ainda encontramos algu-
mas reações, às vezes o Tribunal vem decidindo de um
jeito e sai uma medida provisória contrária àquele entendi-
mento dos tribunais, como eu comentei aqui. Mas isso
deverá acabar quando entrar em vigor essa emenda que
vai limitar as medidas provisórias, os deputados terão a
oportunidade de impedir que medidas provisórias que
tenham por objetivo favorecer só os que detêm o poder
econômico prevaleçam.

Eu, particularmente, meu discurso aqui não é um dis-
curso relacionado com ideais, discursos de esquerda ou
socialista, não é isso. Na verdade a minha posição é uma
posição de alguém que aprendeu nos bancos escolares e
aprendeu ao longo do exercício de sua atividade, já tenho
mais de vinte anos de Ministério Público que só se faz sen-
tido realmente atuar como promotor, como juiz, como par-
lamentar, um deputado, um senador se nós realmente
defendemos os interesses sociais. 

A nossa Constituição Federal, essa é uma questão
muito interessante que foi observada pelo Ministro Moreira
Alves num voto num recurso extraordinário de alguns anos.
Ele disse o seguinte: o fundamento da ordem econômica no
nosso País é a livre iniciativa porque nas constituições ante-
riores a 1988 a livre iniciativa era um dos princípios da
ordem econômica. A Constituição de 1988 valorizou ainda
mais a livre iniciativa que no campo econômico é a liberda-
de de empresa. Ela diz lá no artigo 171 ou 175, não me lem-
bro agora, que a livre iniciativa é um dos fundamentos da
ordem econômica, mais adiante ela traz os princípios que
regulam a ordem econômica e dentre esses princípios está
o da livre concorrência que está diretamente relacionado
com a livre iniciativa e o da defesa do consumidor.

Então, hoje, nós temos que harmonizar livre iniciativa
com defesa do consumidor. E o Moreira Alves diz mais
ainda, ele diz que o artigo 1º da Constituição Federal esta-
belece que a livre iniciativa deve ter em conta valores
sociais. Quer dizer, se nossa Constituição fosse cumprida à
risca vários problemas estariam resolvidos porque a livre
iniciativa pelas empresas, e não é só no Brasil evidente-
mente, mas, como nós estamos no Brasil, vamos falar do
nosso País, ela é vista só com o objetivo de obtenção de
lucro. O empresário não tem a preocupação com os valores
sociais, daí essa cobrança de juros extorsivos. É inadmissí-
vel cobrar juros de cento e cinqüenta por cento ao ano num
empréstimo pessoal e se for renegociado isso aumenta,
como vimos aqui pelos depoimentos. 

Se a empresa, como o senhor bem colocou, ela capta
esses recursos a um por cento ao mês, um e meio no máxi-
mo. Esse argumento é muito falsáico, esse argumento de
que setenta por cento dos custos desses empréstimos tem
a ver com inadimplência. Até quando nós vamos admitir
isso, vamos aceitar isso? Acho que está na hora de reagir-
mos a isso.

Vejam, os senhores corajosamente instalaram essa CPI,
estão reagindo a esse estado de coisas e vejam que o pró-
prio Judiciário acabou dando uma liminar suspendendo os
trabalhos da CPI, uma liminar que, com o devido respeito, é
uma liminar que foi dada na contra-mão da história. Os tra-
balhos foram retomados e vamos torcer para que não surja
uma outra porque aqueles que têm o poder econômico aca-
bam influindo naqueles que têm o poder político e, de certa
forma, também acabam influindo nas próprias decisões do
Judiciário e, infelizmente, isso enfraquece, desanima aque-
les que pretendem defender os menos favorecidos. 

Nós não queremos aqui uma ditadura do proletariado,
não está aqui o nosso ilustre representante do PT, ele teve
de se ausentar. O que nós queremos é que simplesmente a
lei cumpra o seu papel social e que os operadores da lei,
aqueles que elaboram a lei e aqueles que aplicam a lei
tenham sempre em mente essa questão dos aspectos
sociais. Se isso for levado em conta nós vamos mudar essa
realidade. Ela já está sendo alterada.

Na Europa, eles chegaram à conclusão que o superen-
dividamento acaba gerando problemas sociais enormes e
isso dá um custo muito grande ao Estado. Então o objetivo
deles em combater o superendividamento com várias leis,
por exemplo, aqui nós não temos uma lei que protege o
crédito ao consumo, uma lei que protege o crédito imobi-
liário. Se nós tivéssemos uma lei nesse sentido, como eles
têm lá na Europa, ficaria muito mais fácil porque o que está
na lei é mais fácil de ser aplicado. 

O nosso Código de Defesa do Consumidor, no que diz
respeito à proteção do crédito ao consumidor ele é muito
incipiente, as regras são insuficientes e fica aqui uma
sugestão de uma proposta legislativa no sentido de se ela-
borar em nosso País uma lei de proteção ao crédito ao con-
sumidor. E quando eu falo em consumidor, estou falando
de consumidor num sentido amplo também porque a
empresa pode emprestar sem ser consumidora, como
aconteceu no caso que V. Exa. mencionou, mas na medida
em que a empresa não consegue pagar e quebra, evidente-
mente que isso também gera problemas sociais, geram
desemprego. E essa sua afirmação de que os bancos aca-
bam se apropriando do patrimônio dessas empresas foi
feita também pelo Dr. Pitton, presidente da Andif, tem até
aspectos relacionados com factoring. As empresas acabam
não podendo honrar os seus compromissos, quebram e
ainda perdem também os seus imóveis. Então, é uma
questão que precisa ser solucionada.

O SR. JOSÉ REZENDE - Eu gostaria de colocar aqui,
para apimentar um pouco algumas colocações que o Dr.
Zanelatto falou, primeiro com relação à decisão da Justiça
que ainda não foi decidido o mérito, mas a liminar, foi
ultrapetita, quer dizer, se a Justiça suspendeu os trabalhos
da CPI anterior, que dos impetrantes do mandado de segu-
rança, eram cinco associações, sendo quatro ligadas a ban-
cos e financeiras e uma ligada as factorings e, no entanto, a
CPI estava também investigando, como esta aqui, as
empresas de comércio varejista com financiamento próprio
e também as empresas de cartões de crédito que não eram
parte do processo, não faziam parte do pólo ativo da ação
e, no entanto, a CPI foi suspensa e até esses que não entra-
ram com ação foram beneficiados pela suspensão dos tra-
balhos, essa é uma das questões que eu queria colocar.

A outra, Dr. Zanelatto, nós tivemos depoimentos na
outra CPI de grandes empresas que trabalham com crédito
pessoal, como a Losango e a Fininvest. E essas empresas,
por incrível que pareça, ao trazerem os documentos requi-
sitados pela CPI, mostraram, inclusive até aqui nos depoi-
mentos dos diretores, que elas não são financeiras. Nós
tivémos o cúmulo de ver aqui os documentos da empresa
Losango, por exemplo, que a proprietária da Losango é o
Loydes Bank, a empresa chama-se Losango Promotora de
Vendas, várias vezes aqui o diretor disse que não é finan-
ceira, portanto, não é fiscalizada pelo Banco Central e, no
entanto, a Losango faz propaganda, parece até aquela pro-
paganda do antigo denorex - parece, mas não é. Quer

dizer, ela faz propaganda para emprestar dinheiro, ela
empresta o dinheiro, é ela que coloca o dinheiro na mão do
cliente, é ela que promove a cobrança das parcelas do
empréstimo feito ao cliente, enfim, ela faz tudo como a
financeira, mas não é financeira e o dono dela é um grande
banco. E assim são várias as financeiras que atuam no
mercado dessa forma. Então esse é um dado do abuso que
existe nesse setor.

A outra questão é com relação às administradoras de
cartões de crédito, até nós ficamos muito felizes com essa
decisão do STJ e vamos procurar obter uma cópia do acór-
dão. As administradoras de cartões de créditos, utilizando-
se da cláusula mandato em que o cliente autoriza, muitas
vezes sem saber, mas o cliente autoriza a administradora do
cartão de crédito a ir buscar, em seu nome, um empréstimo
para eventual cobertura da sua dívida ou de parcelamento
de sua dívida com aquela administradora e, no entanto, o
que nós vimos nisso é que a administradora que é ligada a
bancos, geralmente elas são ligadas a um banco, e o banco
ao fazer um empréstimo à administradora ele cobra, só um
exemplo, ele cobra três por cento de taxa de risco. Quer
dizer, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa
que é minha mesmo e, no entanto, eu coloco três por cento
de risco. Assim estou desconfiando que a minha empresa
não vai me pagar, então eu coloco três por cento de risco
porque eu sei que o consumidor vai arcar com isso.

Então, mesmo eles cumprindo aquele ajuste de condu-
ta que foi feito que eles colocam alí os juros que foram
cobrados, tudo especificado direitinho, mas acontece que
eles usam desses artifícios para compor essas taxas de
juros que eles fazem, prestam contas do seu cliente porque
o cliente os autorizou a irem buscar a taxa, mas eles não
estão dando a oportunidade de o cliente ter conhecimento
de como se compôs aquela taxa.

O SR. ALDO DEMARCHI - E mais ainda, eles não com-
provam que efetivamente emprestaram dinheiro. Isso está
sendo investigado pela Promotoria do Consumidor.

O SR. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - Há um inquérito
na Promotoria do Consumidor que tem por objetivo obrigar
as empresas a comprovarem que efetivamente empresta-
ram o dinheiro naquelas taxas que mencionam, e certamen-
te elas tomam o dinheiro a taxas bem menores. Isso aí é um
artifício que elas encontraram, infelizmente, na época o
Ministério Público, foi logo no início da vigência do Código,
se fosse hoje o Ministério Público não teria aceitado isso.
Esse é o instrumento que eles se valem para agirem como
instituições financeiras e a cobrarem juros extorsivos do
consumidor porque o grande negócio do cartão de crédito é
mesmo que as pessoas não paguem em dia as suas mensa-
lidades. O cartão de crédito é um excelente instrumento para
quem paga em dia, é ótimo, mas quem atrasa sabe as con-
seqüências e isso é ótimo para as administradoras. 

Os senhores vejam que no passado, nós temos aqui
mais ou menos a mesma idade, com exceções, tem gente
que é mais nova, somos da mesma época, mas no passa-
do, eu me lembro que quando era ainda adolescente para
se obter um cartão de crédito precisava ter crédito mesmo,
precisava ter um salário, sei lá, de cinco mil reais para
cima, ser preferencial, poucas pessoas tinham cartão de
crédito, os cartões eram mesmo de crédito.

Hoje não, hoje as campanhas publicitárias estimulam
as pessoas, qualquer pessoa a ter cartão de crédito. Estava
eu num supermercado outro dia, isso faz um mês, essa é
uma prática também que acho que foi abordada pelos
senhores aqui na época. E uma mocinha, representante do
supermercado, eu vou até dar o nome do supermercado
que é o Sé, e a mocinha me procurou e me perguntou: o
senhor quer um cartão do supermercado? Não é um cartão
de crédito, é um cartão do supermercado, então quando o
senhor for fazer a compra não precisa fornecer endereço,
telefone, se for dar um cheque e por outro lado o senhor
pode pagar trinta dias depois e eu fiquei interessado em
assinar o cartão e alí meio às pressas eu já tinha assinado o
documento, é aquela velha estória, casa de ferreiro, espeto
de pau, e resolvi ler e verifiquei que o que eu estava assina-
do alí era um cartão não só de pagamento, era também um
cartão de crédito Visa, em forma de minuta também. 

Então, além dos juros extorsivos há todas essas práti-
cas para induzir o consumidor a ter cartão de crédito, a
comprar a prazo, hoje mais do que nunca, o que as empre-
sas querem é que os consumidores comprem a prazo.

O SR. JOSÉ REZENDE - E até há uma parte nessa ques-
tão e até nós aqui constatamos que as administradoras de
cartões de crédito, as mais conhecidas, na verdade elas
não têm um controle sobre um controle uniforme, ou seja,
ela empresta o nome, mas o associado dela age como qui-
ser com o cliente. Cobra os juros que desejar, as taxas que
desejar e elas somente empresta o nome. Então às vezes o
cliente acha que está se associando a uma empresa como
Visa, como a Credicard, como a American Express, com
exceção acho que da American Express, mas as demais
agem, a Dinners também, cada operadora, cada associado
age de forma independente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Na verdade isso que V.
Exa. acaba de comentar e também o Dr. Zanelatto vem
comentando é algo interessante e não é só no Brasil, é em
todo o mundo. Em função das políticas econômicas que
vêm se desenvolvendo existem hoje mecanismos para
poder forçar o cidadão a utilizar-se do cartão de crédito. 

As marcas, Visa, enfim, na verdade, por força de contra-
to, acabam contratando o fornecimento de sua marca às ins-
tituições que elas naturalmente analisam e sabem que têm
credibilidade junto ao mercado, que irão pagar junto aos cre-
dores as contas que estão contratando junto com os cida-
dãos e o que acaba acontecendo é isso. Então as empresas
de cartões de crédito pagam a conta lá na loja de calçados,
pagam lá no supermercado e teoricamente tomam o dinhei-
ro de alguma instituição financeira para poder pagar a conta
do cliente que vai pagar por todos aqueles custos.

E a gente observa como muita facilidade nos Estados
Unidos que é o exemplo maior disso, hoje já não se utiliza
mais dinheiro, não se utiliza mais talão de cheques, se utili-
za crédito. O cidadão que não tem um cartão de crédito nos
Estados Unidos ele quase que não é mais cidadão, acho
que o cartão de crédito lá passou a ser mais importante
que a cédula de identidade dele.

E o que a gente percebe no Brasil numa situação eco-
nômica e social completamente diversa, diferente daquela
que nós temos nos paises mais desenvolvidos é que os
mecanismos de comunicação, os mecanismos que estão
colocados à disposição das empresas, a mídia enfim, aca-
bam seduzindo um cidadão que não tem condição de se
endividar a ter o seu cartão de crédito. Como é extrema-
mente gostoso a gente ir a algum lugar e pagar com car-
tão, não significa tirar dinheiro do bolso, não dar talão de
cheques, mas quando a conta vem para pagar o sujeito
acaba gastando mais do que pode e vai pagar aquilo que é
o mínimo para poder não ficar inadimplente com o cartão e
acaba financiando o restante que ele comprou e é aí que as
grandes empresas ganham dinheiro, como o Dr. Zanelatto
estava dizendo, para quem tem cartão de crédito e paga
em dia é um bom negócio.

O grande negócio para os cartões de crédito é que a
grande maioria que compra não consegue pagar o volume
total contratado na data que eles acabam cobrando, viran-
do realmente essa fonte de renda. Apenas para concluir,
depois eu volto a falar, eu gostaria de fazer uma pergunta
ao Dr. Zanelatto e outra sugestão à V. Exa, mas apenas
para poder concluir isso aqui gostaria de dizer ao Dr.
Zanelatto que há instantes fez um comentário da ditadura
do proletariado e falou da ausência do deputado do PT, e
queria dizer que, embora o deputado do PT não esteja aqui,
tem um deputado do PSB - Partido Socialista Brasileiro
aqui muito preocupado com a vigilância da defesa, das
questões de interesse social e da justiça social.

O SR. JOSÉ REZENDE - Só para concluir eu quero
agradecer o Dr. Zanelatto pela exposição, pela resposta aos
dois questionamentos que eu coloquei aqui. E só para refe-
rendar o detalhe que foi citado pelo Dr. Zanelatto do cartão
de crédito, eu me lembro bem que quando eu tive o meu
primeiro cartão de crédito, o cartão de crédito era sinal de
status, era uma dificuldade muito grande e quem tinha car-
tão de crédito, quem conseguiu obter um cartão de crédito
tinha um diferencial, então era como carro, tinha que ter
carro e cartão de crédito naquela época.

O senhor, em suas colocações, citou bastante da expo-
sição feita pelo Dr. Pitton, eu infelizmente não tive a opor-
tunidade de acompanhar quando da visita dele aqui até
porque eu não participava da CPI daquela época, só estou
fazendo parte dessa nova CPI. E eu tenho certeza de que
esta CPI, quando concluir os trabalhos, ela não vai mudar o
perfil da área financeira desse País, mas tenho certeza que
dada às intenções do nosso presidente, bem como todos
os membros dessa comissão, tenho certeza de que nós
vamos dar nossa contribuição para uma mudança de cami-
nho, mudança de rumo porque eu acho fundamental que
essa tendência seja mudada no País.

O exemplo que eu citei aqui me deixa indignado porque
eu conheço desde o início o transcorrer do que aconteceu
com essa empresa. E minha indignação é muito maior no
sentido de que esse não é o único caso e nem são uma deze-
na de casos, são centenas de milhares de casos semelhantes
a esse que pessoas bem intencionadas, dedicadas, que pro-
duzem, que colaboraram para com o Pib, colaboram para
com a parte social do País dando emprego, são tolhidos de
sua atividade, são tolhidos dos seus bens que são até meca-
nismos de trabalho em função de juros exacerbados.

Eu acredito até que essas grandes instituições financei-
ras, dada à forma de atuação que elas vêm dando e fazem
o que querem sem nada acontecer ela está contribuindo
para que a usura se torne uma profissão nesse País.

Nós estamos vendo inúmeras pessoas que vendem
imóveis, que recebem indenização e acabam vindo a prati-
car usura nesse País. Isso é lamentável porque nós precisa-
mos é produzir neste País, não ganhar dinheiro da forma
que está acontecendo.

Então fico muito contente por estar participando dessa
comissão, vou me dedicar o máximo possível para que a
gente possa dar uma contribuição na mudança do perfil do
trato na área financeira do País. E fico muito contente tam-
bém com a posição do Dr. Zanelatto, a forma com que vem
atuando e o conhecimento na área. Muito Obrigado.

O SR. ALDO DEMARCHI - Senhor Presidente, pela opor-
tunidade gostaria de agradecer mais uma vez a presença do
Dr. Zanelatto e abusar um pouquinho. Essa relatoria gostaria
de solicitar do Dr. Zanelatto, se possível, essa última decisão
do STJ que diz respeito à instituição que não é financeira
não pode ter a cobrança de mais de doze por cento de juros
ao ano, e também essa liminar que não pode ser negativado
um cidadão que está com uma ação na Justiça. 

Se o senhor pudesse conseguir isso para nós, ficaría-
mos muito agradecidos. E corroborando aí com a coloca-
ção do próprio Rezende, o que nós verificamos é que quan-
do você chega a comprar um bem que é esse bem que é o
gerador de riqueza, que acaba gerando os postos de
emprego, as instituições, as casas comerciais não querem
receber à vista porque embutido atrás disso aí tem uma
outra mercadoria que é a mercadoria de especulação. 

Isso já está bem claro porque algumas pessoas que
nós já ouvimos aqui sempre saem com evasivas, nunca
dando uma explicação do porque que pagar em quatro ou
cinco parcelas é o mesmo preço que se pagar à vista. Então
nós precisamos batalhar em cima de que a valorização seja
realmente de quem produz e de quem emprega o capital
na geração de riquezas. Então se o Dr. Zanelatto pudesse
nos enviar isso nós ficaríamos muito gratos.

O SR. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - Enviarei.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Eu queria cumprimentá-lo na

presidência dos trabalhos, cumprimentar o Dr. Zanelatto e
queria dizer que quando o senhor falou do Código Civil da
França o senhor queria nos mostrar que essa lei que regu-
lamenta para o setor financeiro um limite de juros de doze
por cento que hoje foi alterado para dezoito por cento. Hoje
os jornais da manhã disseram que houve uma alteração no
Banco Central e que os bancos podiam operar esses juros
que o limite saiu de doze para dezoito por cento. 

Mas o senhor utilizou a questão do direito comparado
que os bancos utilizando esse direito eles geralmente
fogem de qualquer sanção que lhes impeça aplicar essa
questão dos doze por cento, hoje dezoito por cento.

E veja bem, o senhor falou também sobre uma medida
provisória e eu queria incluir essa medida provisória, nós
queríamos recebê-la para que nós pudéssemos estar aler-
tando alguns companheiros da bancada federal no sentido
de tentar corrigir essa distorção que vai legitimar essa pos-
sibilidade agora, não somente com o direito comparado, de
fazer com que os juros possam ser aplicados de outras for-
mas. E dizer que é abusivo porque nós sabemos que hoje,
com a globalização, os paises que mais exportam para o
nosso País estão submetidos a juros de cinco por cento ao
ano no máximo e que, desta forma, o nosso sistema finan-
ceiro torna-se um paraíso. Quer dizer, quem não quer apli-
car aqui? Quem não quer ter um banco nesse País? Por
isso mesmo que sessenta por cento dos nossos bancos são
hoje instituições financeiras ligadas ao capital internacional
ou são bancos que têm capital no Exterior.

Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre
essa questão de como os bancos conseguem com o direito
comparado e com essa medida liminar fazer com que o
Judiciário compreenda de forma diferente, aplique sanções
mais leves. E a outra questão que queria lhe dizer é a
seguinte: está na essência porque, veja bem, se você tem
uma empresa que produz bens de consumo ela tem de ter
empregados, ela gera produtos que são distribuídos, as
empresas financeiras não, elas produzem o lucro. Cada vez
as empresas financeiras contratam menos trabalhadores e
com a utilização de equipamentos eletrônicos e a tecnolo-
gia eles aferem maior quantidade de lucro. 

Outro dia eu fiz questão de falar aqui que nos últimos
anos no Brasil a atividade produtiva, ou seja, o setor produ-
tivo, as empresas, as indústrias cresceram oito por cento, o
comércio cresceu dez por cento e o setor financeiro cresceu
entre dezessete e vinte por cento, ou seja, sua expansão,
porque é uma área que ganha dinheiro.
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Em função disso, quer dizer, aqueles que tinham algum
capital deixaram de investir em hospitais porque não dá
mais lucro, deixaram de investir na agricultura porque essa
não dá lucro mesmo e em outros setores que geram empre-
gos e melhoram a atividade social. Então acho que isso é
mais do que compatível com o modelo adotado.

A outra questão é que o senhor também afirmou e
essa é uma lógica, em todos os momentos houve isso, nós
temos que lutar contra essa lógica, quer dizer, quem hege-
moniza a política no Brasil hoje é o setor financeiro que
detém o maior poder e a maior influência de diversas for-
mas, sobre o Judiciário para justamente ter medidas desse
porte como também para conseguir emendas ou medidas
provisórias a nível federal.

Então acho que essa é uma lógica que não é a lógica
que aceitamos, queremos mudar, queremos reagir e lógi-
co, a sociedade vai precisar também participar e conviver
com tudo isso.

E a respeito da questão que o senhor falou sobre o pro-
letariado eu tenho certeza de que se o Henrique Pacheco
estivesse aqui também estaria dizendo que o PT já não é
mais um partido que defende a ditadura do proletariado
assim como o PSB também não, mas continuam defenden-
do os interesses sociais da sociedade como todos nós.

O SR. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - Gostei muito
de suas observações, muito pertinentes, aliás, como foram
também a dos demais deputados aqui e fico contente em
saber que realmente existe essa preocupação da parte de
vocês com o social porque eu acho que se nós não lutar-
mos e a CPI faz parte dessa luta, a atuação do Ministério
Público também, nós não vamos conseguir mudar essa
lógica, nós temos que alterar isso no nosso País.

E com relação à atuação do Judiciário, mesmo sem dis-
positivos legais como os que eu mencionei do direito com-
parado, a simples interpretação da Constituição Federal e
do Código de Defesa do Consumidor já permite ao juiz
expurgar dos débitos tudo que foi cobrado de forma exage-
rado. Isso, sem dúvida nenhuma, a legislação existente per-
mite, tanto que alguns juizes já têm decidido dessa forma. O
problema está no acesso ao Judiciário, às pessoas que têm
maior poder aquisitivo e são devedoras têm condições de
contratar bons advogados e se livrarem desses juros extor-
sivos, até porque a jurisprudência está mudando.

Eu disse para os senhores que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é francamente favorável à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Existem
alguns juizes, eu não sei se ele poderá vir aqui, mas eu
queria fazer uma sugestão de que os senhores convidarem
o Ministro Rui Rosado de Aguiar para fazer uma exposição
porque ele é um dos juizes que fazem parte de novo time
que interpreta a Constituição e as demais leis vigentes no
País à luz dos interesses sociais.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor no
STJ há casos que há dez anos jamais se pensaria em deci-
dir dessa forma e isso se deve muito a ele, Ministro Rui
Rosado e os demais ministros do STJ têm seguido os mes-
mos passos, o Ministro Salve de Figueiredo, o Menezes
Direito, o César Asfor são ministros que têm realmente
empunhado a bandeira da pós-modernidade, têm aplicado
a lei de forma a favorecer os mais fracos.

Quando eu falo em proteger os mais fracos é, eviden-
temente, quando ele merece a proteção. Nós não estamos
querendo aqui inviabilizar a atuação das empresas que
atuam no campo do sistema financeiro. O que nós quere-
mos é evitar os abusos, as práticas abusivas que as levam
a enriquecerem cada vez mais e em detrimento dos mais
fracos que acabam se endividando e não conseguem mais
pagar as dívidas.

O que eu queria falar aqui é que foi feita uma mudança
no Código Civil Alemão em junho do ano passado e lá
foram introduzidos vários artigos que têm a ver com a pro-
teção do crédito ao consumo, e nós sabemos que a
Alemanha é um dos grandes paises capitalistas deste
mundo. E dentre esses dispositivos que protegem o crédito
ao consumo há um artigo que permite até que o devedor
se livre do vínculo, porque o problema não é só continuar
devendo, é estar vinculado.

Então esse dispositivo diz: você vai continuar devendo,
você vai ter oportunidade de pagar, mas você poderá reali-
zar outros negócios. Você está devendo, mas está livre desse
vínculo, você deixou de ser uma pessoa sem os direitos da
personalidade, vamos dizer assim, porque a pessoa que
deve ela hoje tem o nome lançado nesse cadastro de negati-
vos e não pode realizar mais nenhum negócio, não pode ter
talões de cheques, não pode comprar a prazo.

Não faz muito tempo que uma mulher me procurou lá
no Ministério Público e disse que estava devendo três men-
salidades escolares da escola em que a filha estuda e que o
nome dela tinha sido inscrito num desses cadastros negati-
vos, que pretendia pagar aquilo, mas para pagar aquelas
mensalidades ela precisaria contrair um empréstimo.
Procurou o banco para contrair o empréstimo e quando o
banco constatou que o nome dela estava inscrito no
Serasa, o empréstimo não foi feito e conseqüentemente ela
não podia pagar.

Então, vejam, é uma lógica extremamente inócua, é
algo maquiavélico. No passado não era assim, os juros
eram altos também, mas o devedor não era aniquilado
como é hoje.

E nós sabemos, muito bem que, embora existem aque-
les que se endividam porque não vivem de acordo com o
princípio da realidade, as pessoas se endividam até porque
a vida é difícil, elas precisam de dinheiro para sustentar
seus familiares, conduzirem seus negócios e na medida em
que se endividam elas não conseguem mais pagar suas
dívidas. Isso não pode continuar porque isso representa
um prejuízo social muito grande.

Na França existe uma comissão que trata do superendi-
vidamento. É um órgão do Poder Público que recebe a pes-
soa que está endividada, o caso dela é analisado, verificam
porque ela se endividou e tentam resolver o seu problema. 

Existem várias etapas, posso até encaminhar para os
senhores um esquema que eu tenho sobre essa questão,
como é tratada a pessoa superendividada lá. A pessoa
superendividada lá é tratada com respeito, como ser huma-
no, como cidadão. Aqui não. A pessoa superendividada é
tratada como párea. Então muitas dessas pessoas acabam
resvalando para o crime. Evidente que a gente não pode
acolher a tese de que o crime se justifica nessas circunstân-
cias, mas muitos acabam fazendo isso, acabam partindo
para o assalto e outros tipos de crime para poderem sus-
tentar sua família. Quem lida com consumidor vê isso no
dia-a-dia e os senhores como deputados também devem
presenciar isso nos seus eleitores. Então essa situação pre-
cisa ser alterada.

Então, Deputado Salvador, como V. Exa. não partici-
pou da CPI anterior que foi suspensa, eu não o conhecia e
também não sabia do seu partido então fico contente em
saber da sua preocupação.

O Ministério Público se dispôs a acompanhar essa CPI
porque desde o início eu deixei claro para o Dr. - CLAURY
que era uma iniciativa importantíssima, como o senhor
bem colocou, dificilmente essa CPI vai conseguir mudar de

pronto essa realidade, mas eu tenho certeza e confio que
ela vai contribuir para essa mudança principalmente se os
senhores conseguirem influenciar os seus colegas, os par-
lamentares federais. Futuramente as medidas provisórias
terão necessariamente de ser votadas e aí está a grande
oportunidade dos deputados expurgarem das medidas pro-
visórias aquilo que for inócuo.

Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a
CPI que foi uma medida provisória recente sobre os planos
de saúde. Essa medida provisória, embora tivesse alguns
dispositivos interessantes, era extremamente inócua com
os contratantes de planos de saúde e a pressão desses gru-
pos que defendem o consumidor e até mesmo da
Associação Médica Brasileira que raramente se posiciona
nesses casos acabou levando o Governo a voltar atrás.

Então, os senhores vejam como é importante a pres-
são, e a pressão pode ser exercida de forma legal, não
estamos falando da pressão ilegal. Então uma CPI desta
evidentemente que é um grande instrumento de pressão
para se mudar. O Ministério Público fica muito satisfeito de
ver essa postura dos senhores, está aqui com a maior satis-
fação, só não tem participado com mais freqüência em vir-
tude da exigüidade de tempo.

E agora recentemente foi instalada uma outra CPI que
é a CPI dos Combustíveis cujos trabalhos estão sendo
desenvolvidos e que o Ministério Público também foi con-
vidado a participar e deverá participar. Infelizmente não dá
para a gente acompanhar todos esses trabalhos, mas esses
trabalhos são muito importantes porque eles acabam con-
tribuindo para alteração dessas realidades. Muitas coisas
que nós imaginávamos que não mudariam, mudaram.
Alguns de nós que estamos perto dos cinqüenta sabemos
disso. Quem imaginava que haveria no nosso País um
Código de Defesa do Consumidor? Ninguém imaginava.
Então acho que esses trabalhos devem ser encarados com
bastante otimismo. Vamos tentar mudar alguma coisa.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, eu
gostaria de fazer uma pergunta a V. Exa. Como não estive
presente na última reunião em que a CPI tomou a decisão de
convidar o Dr. Zanelatto para poder participar conosco, eu
gostaria apenas de perguntar ao presidente, o Dr. Zanelatto
já faz parte como um indicado do Ministério Público para
poder acompanhar oficialmente os trabalhos desta CPI?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim. O
Dr. Zanelatto já na outra CPI, que foi suspensa pela Justiça,
já nos acompanhou juntamente com a Dra. Parizina, e o Dr.
Zanelatto é uma pessoa que é da área, tem uma experiên-
cia grande no Ministério Público e está aqui também para
contribuir nesta nova CPI.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, eu
gostaria de fazer um breve comentário a esse respeito.
Acho de fundamental importância esse procedimento que
a CPI adotou, que a CPI dos Combustíveis adotou e que nós
adotamos numa CPI da qual eu fui relator recentemente e
que me senti muito honrado em poder ter participado, a
CPI dos Precatórios Ambientais em que naquele instante
também nós decidimos solicitar ao Ministério Público que
indicasse alguns representantes daquele órgão para que
nos acompanhasse naquele instante, Dr. Daneluzi que
acompanhou diretamente os trabalhos e quero dizer aqui
que foi uma experiência absolutamente rica.

Primeiro porque o Ministério Público poderia estar
acompanhando os trabalhos da CPI mais de perto, por
conta disso estar também observando as irregularidades,
os problemas todos existentes até para que ele pudesse
tomar providências no âmbito de competência dele. E
depois porque nós, parlamentares, ainda que desejemos
ser defensores do interesse social, do interesse público,
enfim, não somos especialistas e é importante que tenha-
mos especialistas que nos acompanhem até para poder
nos permitir que ao final dos trabalhos da CPI nós não só
constatemos os problemas existentes hoje, mas também
façamos sugestões no âmbito da Assembléia Legislativa e
de outras instituições de responsabilidade pública inclusive
em outros níveis. Como, aliás, nós fizemos quando elabo-
ramos o relatório da nossa CPI apontando uma série de ini-
ciativas que deveriam ser tomadas pela Assembléia
Legislativa, pelo Governo do Estado, pela Procuradoria
Geral do Estado, pela Procuradoria Geral da Justiça, pelo
Tribunal da Justiça, e na semana passada, inclusive, fomos
à Brasília entregar nosso relatório ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal porque existiam sugestões a
serem tomadas no âmbito do Judiciário, inclusive no âmbi-
to do Congresso Nacional também, transformação de algu-
mas medidas provisórias em leis, alteração de outras,
então, acho isso extremamente rico e tenho convicção de
que essa CPI pode ser um instrumento que contribua para
mudança da história dos crimes de usura no nosso País.

Fico muito satisfeito, muito honrado de estar partici-
pando desta CPI e satisfeito também em ouvir a manifesta-
ção do Dr. Zanelatto. Agora uma pergunta breve para o Dr.
Zanelatto. Essa decisão do STJ que na verdade significa
uma revolução, da qual trata das administradoras de car-
tões de crédito que por não serem instituições financeiras
não podem ser regidas pela lei que regula o sistema finan-
ceiro, portanto, não podem cobrar os doze por cento de
juros, isso já chegou num ponto de decisão na estância do
Judiciário no País, existe ainda recurso, isso já é decisão
final, já é acórdão?

O SR. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - É decisão final
do Superior Tribunal de Justiça apenas o acórdão ainda
não foi publicado, consta daquele site do STJ que dá as
notícias dos acórdãos recentes. Assim que eu tiver o texto
do acórdão eu encaminharei aos senhores.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Doutor Zanelatto, ainda
cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal?

O SR. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - Num caso
como este dificilmente vingará um recurso ao Supremo
Tribunal Federal porque não se trata de matéria constitu-
cional, vai ser difícil. Eu também vou ver isso e depois
informo aos senhores.

Nós sabemos que no nosso País as decisões dos tribu-
nais superiores não vinculam. Existe uma emenda, um pro-
jeto de uma emenda que tem por objetivo disciplinar essa
questão. No nosso País existem duas grandes famílias do
Direito, a família de “Commun Law” que seria o Direito
Jurisprudencial que é o que existe nos Estados Unidos, na
Inglaterra e em outros paises que foram colonizados pela
Inglaterra. E existem os paises de “Civil Law” que são pai-
ses em que o Direito é legislado.

Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, o direito
não é legislado, embora eles tenham algumas leis, o juiz
tem a liberdade de decidir com base nos precedentes, ele
pode até decidir de forma diferente do que está na lei, o
que importa são os precedentes.

Aqui no nosso País o Direito é legislado então o juiz
tem de decidir com base do que está na lei. Todavia, nes-
sas últimas duas décadas, principalmente na última déca-
da, o nosso Direito está sendo muito baseado nos prece-
dentes. Como as leis são omissas, são lacunosas, são
ambíguas então isso tem levado a jurisprudência a esclare-
cer essas dúvidas que estão na lei ou a falar sobre aquilo
que a lei não prevê e esses precedentes têm sido muito
importantes nas decisões.

Hoje, qualquer grande escritório, se ele tiver bons pre-
cedentes, ele já garante ao cliente que vai ganhar a causa,
os precedentes são muito importantes, principalmente se
for do STJ porque o STJ é a corte máxima em matéria
infraconstitucional. Quando o STJ decide normalmente ele
influencia os tribunais dos Estados, então é um único pre-
cedente, mas certamente influenciará.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, para
concluir, na CPI que fiz parte nós tomamos o cuidado e
estou vendo que V. Exa. e os demais companheiros tam-
bém têm tomado esse cuidado, por ser lá na questão das
desapropriações, um assunto específico, um tema até com
desenvolvimento técnico, nós nos preocupamos em ouvir
muitas pessoas especialistas para que nós pudéssemos
estar qualificados para nos aprofundarmos na questão e
julgo importante isso também. O Dr. Zanelatto fez a suges-
tão de que nós convidássemos um ministro para que
pudéssemos ouvi-lo também e gostaria de reforçar o pedi-
do a V. Exa. porque seria de profunda importância isso.

Gostaria também de solicitar, Sr. Presidente, já cami-
nhando para uma outra etapa, que esta CPI pudesse sub-
meter à aprovação dos demais colegas a convocação de
um representante do Unibanco que pudesse estar aqui res-
pondendo da parte do banco aos problemas que nos foram
trazidos aqui na última reunião pelo Sr. Roberto Vieira
Machado. O Deputado Geraldo Vinholi solicitou para que
eu fizesse esse encaminhamento, pois ele precisou se
ausentar desta para tratar da CPI dos Combustíveis. Na últi-
ma reunião o Sr. Roberto fez uma manifestação tratando
do problema das dívidas dele com o Unibanco então gosta-
ria que V. Exa. submetesse à aprovação a convocação de
um dos diretores do Unibanco na área para que pudesse
tratar dessa questão.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Bem, com
relação ao convite do ministro, nome sugerido pelo Dr.
Zanelatto, nós aqui anotamos e como se trata de um convi-
te acho que não vamos precisar deliberarmos. Vamos então
fazer o contato para que possamos marcar uma data para a
vinda que sem dúvida vai contribuir muito para esta CPI.

Com relação ao Unibanco, Deputado como estamos
sem quorum para deliberar então a secretária vai identifi-
car dentro dos documentos existentes deixados aqui pelo
Sr. Roberto e vamos identificar o titular máximo do
Unibanco para que possamos fazer a convocação na pes-
soa do titular do Unibanco para justamente evitarmos o
que aconteceu na CPI anterior de vir aqui pessoas que não
sabiam do que se tratava ou que não sabiam responder a
respeito disso e aí na próxima reunião nós deliberaremos a
respeito dessa convocação.

Antes de passar a palavra ao Dr. Zanelatto para as con-
siderações finais eu gostaria de deixar registrado uma
questão que o Dr. Zanelatto levantou quando disse das
financeiras que passam a ser cativas ao consumidor, o con-
sumidor adota uma financeira por longos anos porque ele
não consegue ficar livre daquele empréstimo e, portanto,
ele fica namorando essa financeira por longos anos pagan-
do sempre os juros já que o desejo deles é sempre a cada
negócio financeiro feito se prolongar o máximo possível
porque isso representa uma lucratividade financeira.

O Sr. ALDO DEMARCHI -  (Em aparte) - Eu tenho falado
que quando alguém faz um empréstimo esse cidadão
começa a ser empregado daquele banco porque tudo que
ele ganha ele entrega para o banco.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E quando
se fala de bom senso de critérios, de se adotar essa ética,
nós vemos que qual é o risco que uma financeira tem de um
crédito pessoal quando ela empresta recursos para um fun-
cionário cuja garantia está justamente nos saldos de salários
e direitos trabalhistas que aquele funcionário tem direito
perante o seu empregador e a negociação que é feita, o con-
trato mãe justamente prevê que os descontos serão feitos
dos direitos trabalhistas que esse funcionário tem.

Então o que nós vemos é que existe realmente abuso.
Eu vejo aí nesse caso de crédito pessoal chega-se a cobrar
oito ou dez por cento ao mês quando não existem riscos, é
um absurdo, é um grande abuso que se comete. A gente vê
a grande maioria das associações e vários sindicatos têm
convênios, eles emprestam dinheiro cujas prestações são
descontadas no holerite, portanto, não existe risco, mas os
juros, os encargos são cobrados de uma forma astronômi-
ca. Então eu queria deixar registrado isso porque foi nessa
linha que o Dr. Zanelatto trouxe a luz para que nós pudés-
semos realmente desenvolver nosso trabalho. 

Quero passar a palavra ao Dr. Zanelatto e já agrade-
cendo mais uma vez a sua contribuição a esta CPI e as suas
palavras com relação não só a esta presidência, mas tam-
bém aos integrantes desta CPI, que nós realmente, dentro
de nossas atribuições como parlamentares aqui no Estado,
possamos contribuir para que nós não tenhamos aqui uma
nação de falidos, uma nação de mortos civilmente porque
nós estamos vivendo cada vez mais o aumento da inadim-
plência e isso acaba sendo motivo para que as financeiras
e os bancos aumentem os juros, portanto, é um ciclo vicio-
so. Eles criam os inadimplentes e, portanto, os inadimplen-
tes pressionam o aumento da taxa de juros pelo risco da
taxa de inadimplentes.

Quero repetir aqui também as palavras do Deputado
José Augusto quando diz que o capital está sendo concen-
trado para especulação e deixando de ir para produção,
para geração de empregos, para geração de riquezas para
este País. E o Estado de São Paulo é um modelo de Estado
inclusive pela sua importância no panorama econômico do
País porque nós aqui somos responsáveis, por quase meta-
de do PIB deste País.

Então, Dr. Zanaletto, gostariamos de continuar rece-
bendo as contribuições de V. Sa. pela sua capacidade, pela
sua integridade nos seus atos no Ministério Público como
cidadão, como promotor e agora como convidado nosso,
para contribuir nos trabalhos desta CPI, quero então agra-
decer e deixar a palavra, portanto, a V. Sa. para as conside-
rações finais.

O Sr. MARCO ANTÔNIO ZANELATTO - Eu só gostaria
de registrar mais uma vez aqui o meu contentamento com
os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por esta CPI e
também deixar uma palavra de incentivo. Acho que a CPI
deve continuar trabalhando e não obstante já haver o risco
de uma provável suspensão. Eu fico muito contente de
estar aqui, é a primeira vez que participo de uma CPI. Tem
coisas que são engraçadas, quando me falaram do
Ministério Público acompanhar uma CPI eu encarei isso
como algo desnecessário, vamos dizer assim. Para que o
Ministério Público vai acompanhar uma CPI?

Os senhores sabem que, embora não corresponda à
verdade, mas nesse País procuram desmoralizar os traba-
lhos das CPI’s, é muito comum falar que o que a CPI fez se
transformou em pizza. Então quando recebemos o convite
nós achamos que talvez não fosse necessário o Ministério
Público acompanhar, mas nosso Procurador Geral, Dr. José
Geraldo Brito Filomeno conversou comigo e chegamos a
um consenso. Vamos acompanhar, ver como é que funcio-
na para emitirmos uma opinião a posteriori. E hoje eu

tenho condições de afirmar que realmente é importante o
papel do Ministério Público no acompanhamento destas
CPI’s como o Deputado teve a oportunidade de asseverar
numa outra CPI. É que, infelizmente, hoje nós estamos com
muito trabalho e não dá para nós acompanharmos todas as
CPI’s e não dá para nós participarmos de todas as audiên-
cias, então eu continuarei acompanhando esta CPI, não
poderei vir aqui todas às vezes, mas estarei à disposição
dos senhores para o que for necessário.

Vou entregar uma via daquela medida provisória ao
Dr. Claury, já existe uma edição mais atualizada desta
medida, mas o dispositivo é este aqui. Se os senhores
puderem influir perante os deputados federais com este
dispositivo, desde que isso não venha trazer nenhum cons-
trangimento aos senhores.

Obrigado pelo convite que me formularam. Senti-me
muito honrado em estar aqui hoje como convidado desta CPI
para fazer uma exposição com base na minha experiência.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Muito
obrigado. Está encerrada a reunião.

21.11.2001

Sr. Emílio Roberto Chierighini Martins, Diretor Pre-

sidente do Sindicato do Comercio Varegista de Derivados

de Petróleo de Campinas e Região - RECAP

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Havendo
número regimental declaro aberta a 10ª reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito das Financeiras.

Senhores Deputados.
Quero aqui agradecer a presença da Deputada Ros-

mary Corrêa, do Deputado Salvador Khuriyeh, Deputado
Luiz Gonzaga Vieira, Deputado Geraldo Vinholi, Deputado
Henrique Pacheco.

Solicito à Secretária que faça a leitura da Ata da reu-
nião anterior.

A Sra. ROSMARY CORREA - Sr. Presidente, para solici-
tar a dispensa da leitura da Ata, tendo em vista que todos
os membros da Comissão já têm conhecimento da mesma.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em vota-
ção o  requerimento da Deputada Rosmary Corrêa. (Pausa.)
Aprovado.

Em discussão a leitura da Ata. (Pausa. ) Não havendo
manifestação, está em votação. (Pausa.) Aprovada.

..............................................................................................
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós esta-

mos com um problema de horário. O Dr. Emílio tem um
outro compromisso. Então, gostaria de chamar o Dr. Emílio,
como nosso convidado para que possamos aqui ouvi-lo. Em
seguida, passaremos a ouvir o próximo depoente.

Só para comunicar, eu quero agradecer à Dona Dinah,
do Procon, que está acompanhando aqui a nossa CPI. Do
Procon que completou 25 anos.

Também rápidas comunicações, que encaminhamos
ofício ao Dr. Armínio Fraga Neto, Presidente do Banco
Central, pedindo informações sobre se foi compensado
algum outro cheque com relação a esses talonários que
foram subtraídos da agência Água Rasa do Banco do
Brasil. Encaminhamos também, no dia 27 de julho, se hou-
ver remessa de valores do Exterior para a agência Água
Rasa do Banco do Brasil, em São Paulo. Em caso positivo,
em quanto totalizou essa operação, através de quais instru-
mentos legais as mesmas foram realizadas.

Também encaminhamos à empresa Credicard
Administradora de Cartões de Crédito e à Cartão Unibanco
Ltda. Tivemos de fazer notificação ao essas empresas atra-
vés da polícia, uma vez que elas se negaram a receber a
notificação desta CPI.

Eram as comunicações que tinha a fazer aos Srs.
Deputados.

Pela ordem, tem a palavra o Deputado Henrique
Pacheco.

O Sr. HENRIQUE PACHECO - Vejo aqui, em frente ao
Deputado Aldo Demarchi e eu também tenho cópia e ele há
de fazer encaminhamento, de requerimento do Sr. Roberto
Vieira Machado, pessoa que prestou depoimento aqui logo
nos primeiros momentos desta CPI. Ele fez algumas consi-
derações sobre a sua relação com o Unibanco.
Posteriormente, convidamos, e aqui compareceu, um diri-
gente do banco, Dr. Schaeffer, que fez comentários e
gerando contradição entre os dois depoimentos. Então, o
Sr. Roberto Vieira Machado tomou a iniciativa de vir a esta
Comissão e pedir a possibilidade que analisássemos a pos-
sibilidade de ser feita uma acareação entre os dois, para
que ficasse de forma muito transparente e as informações
pudessem ser clareadas. 

Então, estou transmitindo ao V.Exa. esse pedido que
faz o Sr. Roberto Vieira Machado, solicitando se é possível
deliberarmos sobre a conveniência dessa acareação ser
realizada aqui no plenário da CPI.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu coloco
em  discussão o requerimento do nobre Deputado
Henrique Pacheco. (Pausa. ) Ninguém querendo fazer uso
da palavra, está em votação. (Pausa. ) Aprovado. Portanto,
estaremos providenciando a convocação do Sr. Roberto
Vieira Machado e do vice-presidente do Unibanco, que
esteve aqui prestando depoimento a esta CPI. Aprovado.

Quero agradecer mais uma vez a presença do ilustre
Presidente do Sindicato, Emílio, que já esteve num proble-
ma seriíssimo com relação às administradoras de cartão de
crédito e tem informações para esta CPI. 

Gostaria já de passar a palavra a V.Senhoria. 
Fique à vontade.
O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Bem,

eu cumprindo o meu compromisso assumido, pela oportu-
nidade que tive aqui, a convite dos senhores, de passar
todas as informações e todas as fases dessa nossa briga
com as administradoras de cartão de crédito do nosso
setor, o setor de postos de gasolina. Dia 5 mandei aqui
para os senhores a última etapa dessa briga, em função de
denúncia que nós apresentamos no Ministério Público
Federal, na Procuradoria da República em Piracicaba.
Apresentamos denúncia no dia 15 de outubro, o Sindicato
de São Paulo, de Campinas, enfim, do Estado todo, de
Santos. O Procurador, depois de ouvir os depoimentos que
foram a ele prestados, resolveu abrir uma representação e
um inquérito civil público. Eu achei por bem enviar aqui, à
CPI, porque chamou muito a atenção as taxas e os prazos
praticados pelas administradoras fora do país, as mesmas
empresas. E eu também tomei a liberdade de anexar essas
correspondências recebidas pelo Ministério Público
Federal, de entidades de classe de outros países represen-
tando postos de gasolina. Chamo a atenção para a grande
diferença de taxa e principalmente de prazo praticados por
essas empresas nesses países, haja vista que guardadas as
proporções de tamanho os números da economia desses
países são muito parecidos com os números brasileiros.
Até a Argentina, que está passando por uma crise muito
grande, tem números muito aquém daqueles números de
taxas e de prazos praticados aqui, onerando significativa-
mente a operação do nosso negócio e trazendo claramente
prejuízo ao consumidor.
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A situação está-se agravando porque em função da
obrigatoriedade da venda do combustível pelo preço à
vista, pelo mesmo preço no cartão de crédito, ou seja, eu
não posso ter um over price, não posso ter uma diferença
de cobrança por ser no cartão de crédito; em função desse
apelo, o perfil da venda dos postos de gasolina no último
ano e meio tem mudado significativamente, causando
desespero geral no setor porque há um ano e meio o perfil
de venda do posto de gasolina, em média, não passava de
15, 20% e hoje nós temos casos de até 70%, sendo que no
município de Campinas, que não é uma capital, mas uma
cidade razoavelmente grande, temos 50% do volume ven-
didos por meio do cartão de crédito. Isso vem preocupando
muito o setor e é por esse motivo que nós não estamos
conseguindo repassar esse custo e não vamos conseguir
porque o setor varejista é muito competitivo.Talvez na
cadeia toda de comercialização de combustível seja esse o
setor que mais compete, que realmente compete entre si. E
eu não tenho dúvida nenhuma de que o consumidor, no
final dessa história toda, vai acabar sendo penalizado.

Esta é a nossa contribuição aqui. Estamos acreditando
bastante no trabalho de vocês, porque é difícil a gente ter
um foro para debater isso. É um assunto muito difícil, de
difícil comprovação, mas em função desses novos documen-
tos que encaminhei à Comissão eu acho que a coisa fica
mais clara e a gente pode prestar qualquer esclarecimento.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pois não.
Está aberta a palavra aos Srs. Deputados. Pela ordem,

tem a palavra o Deputado Salvador Khurieh.
O Sr. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, no presente

instante eu gostaria apenas de cumprimentar e agradecer ao
Sr. Emílio, até por ter - eu diria - confiado, dado a credibilida-
de aos trabalhos desenvolvidos por esta CPI. Isso muito nos
honra e muito nos responsabiliza, é claro. Agradecê-lo por
isso e por ter trazido essas novas informações, porque de
fato é o objetivo desta Casa, é o objetivo desta CPI, dos
Deputados que a compõem, poder estar aí trabalhando no
sentido de poder esclarecer de fato como as coisas ocorrem
nos bastidores do cenário econômico, das operações finan-
ceiras que existem aí, com vistas a estar protegendo a nossa
população, a nossa sociedade. E naturalmente, entre eles, os
proprietários de postos de combustíveis, enfim, os clientes
que acabam sendo prejudicados por isso, porque isso natu-
ralmente acaba onerando o produto.

Então, eu gostaria apenas de agradecê-lo, acho que se
faz necessário neste instante em que a gente tenha um
tempo para poder conhecer um pouco mais as informações
que o Sr. Emílio traga, e aí certamente nós estaremos
ouvindo-o brevemente, para que nós possamos detalhar.
Que nós nos aperfeiçoemos um pouco, tomemos conheci-
mento do que ele nos traz agora, para que a gente possa
indagá-lo, eu diria assim, com mais conhecimento da causa.

Apenas isso, poder cumprimentá-lo e agradecê-lo.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Deputado

Henrique Pacheco.
O Sr. HENRIQUE PACHECO - Senhor Presidente, pri-

meiro quero destacar aqui o material que acabamos de
receber e agradecer ao Sr. Emílio. Mas eu queria, partindo
da própria fala do Sr. Emílio, fazer uma sugestão, porque
este é um exemplo de quanto é nefasta essa ação dos car-
tões de crédito para o consumidor final. Então, nós esta-
mos diante de uma situação - e esta CPI tem mostrado isso
- que é a total impunidade dos grandes conglomerados
financeiros. Estão acima da lei, acima de qualquer suspeita,
e no entanto acabamos de assistir aqui uma demonstração
de que todo o discurso da segurança do banco aqui ainda
há cinco minutos atrás caiu por terra, não é verdade?
Então, a caixa fica aberta, entra um, sai outro... E não é
esse o discurso que eles vendem, não é verdade? Para nos
cobrar mais caro, inclusive.

Eu queria sugerir, Sr. Presidente, que nós aproveitásse-
mos essa iniciativa desse sindicato e pudéssemos promo-
ver, através desta CPI, não uma sessão da CPI como esta,
para nós ficarmos inquirindo pessoas, mas que nós pudés-
semos fazer um seminário com a presença do seu sindicato,
do sindicato, por exemplo, dos hotéis, bares e similares, ou
de algo assemelhado, que dependem na sua maioria do uso
do cartão, do setor representado pelos shoppings, e pudés-
semos colocar de forma transparente que de repente no
Brasil a maior taxa em relação à América Latina está sendo
cobrada aqui. Qual é a justificativa disso?

O dia que veio aqui o presidente do União de Bancos
eu bem perguntei que de repente os presidentes de banco
estão saindo aqui do Brasil, não é verdade? Aqui o pessoal
sai da França, da Itália, e vem aplicar aqui, porque aqui o
ganho é tão abusivo que quem faz o banco crescer tanto,
depois o brasileiro aqui acaba virando dirigente internacio-
nal dos bancos, tal a dimensão que isso ganhou.

Então, a minha sugestão é se nós pudéssemos fazer
um seminário, chamássemos a presença da Receita, cha-
mássemos o pessoal do Ministério da Economia, o Banco
Central, chamássemos todos os agentes da política econô-
mica do nosso país e colocássemos de forma transparente.
Estar aqui o Procon, todos os órgãos que cuidam dessa
questão, e falar: até quando nós vamos aceitar essa reali-
dade de que o banco está acima de qualquer suspeita e
não pode ser averiguado? Ele não aceita vir aqui na CPI, já
barrou uma CPI e agora quer de novo barrar.

Neste país alguém tem que fazer alguma coisa, e esta
CPI está fazendo esse papel. Nós temos que ser corajosos!

Eu queria chamar, por exemplo, a atenção da impren-
sa, que às vezes não tem dedicado para esse tema - sei lá
que razões a levam a não se interessar tanto -, um tema tão
polêmico, tão importante, e, no entanto a gente não tem
merecido na imprensa um registro mais detalhado. Então
eu queria, por exemplo, pegar a nossa TV Legislativa - que
nós não precisamos pedir licença para ninguém - e fazer
um seminário que fosse transmitido para o Brasil inteiro,
quem quisesse captar pelo canal a cabo assistisse e a gente
pudesse colocar aqui: olha, chama o representante dos car-
tões de crédito ou explique essa situação. Vamos fazer esse
debate publicamente, porque eu acho que esse é um resul-
tado que nos daria muita alegria ao final deste ano, se
pudéssemos fazer isso.

O cidadão comum, aquele que vê pela televisão, preci-
sa ser informado das altas taxas. Aquela pessoa que vai
numa loja de departamentos e compra uma geladeira em
60 prestações e paga duas, três... Então, essas pessoas pre-
cisam estar informadas do que estão sendo ludibriadas. E
acho que essa questão do cartão, sob uma roupagem de
cidadania, modernidade, de dinheiro de plástico e todo o
arcabouço da informática, nós estamos aqui sendo ludi-
briados diariamente. E aí o setor do posto paga por isso, o
setor também dos restaurantes que fornece alimentação
paga à vista e depois não recebe... Tem uma série de seg-
mentos da nossa sociedade empresarial que estão à mercê
desse comando.

E aí nós já vimos que em outros países o cartão per-
tence ao banco e aqui é separado, as pessoas que cobram
a inadimplência do cartão também é uma terceira empresa
que faz parte do conglomerado... Isto aqui é um emaranha-
do de situações que precisam ser muito bem esclarecidas.

Então, queria fazer essa sugestão: fazermos um grande
seminário sobre - eu não diria, não quero ser tão radical -
os malefícios do cartão de crédito em nosso país neste
momento.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quero
acatar com muita alegria a sugestão de V. Exa. e dizer que
nós vamos trocar uma idéia depois informalmente, com a
assessoria de imprensa. Eu gostaria que os Deputados
membros da CPI se manifestassem se estão de acordo com
isso. Acho que é uma idéia muito boa, porque o que está
faltando realmente é informação no mercado.

O Dr. Emílio traz aqui a esta CPI esta cópia de uma
representação, em que o Ministério Público Federal, atra-
vés da denúncia... (Pausa) São depoimentos aqui de consu-
midores, portanto, totalmente dentro da nossa CPI. São
consumidores que se dizem levados pelo custo alto da
gasolina que eles pagaram, porque pagaram com o cartão
de crédito. Fizeram o seu termo de declarações e em segui-
da foi aberto um inquérito civil público.

Eu até gostaria de sugerir que nós convidássemos aqui
o Procurador da República, Dr. Oswaldo Capellari Junior,
para que a gente pudesse aqui também trocar informações
com ele, para que pudéssemos aqui atuar juntos.

O Sr. HENRIQUE PACHECO - Quem sabe ele pode ser
um desses convidados, presidente?

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Exatamente.
Eu acho que estão todos de acordo e nós vamos come-

çar a tomar as providências. Vamos ver prazo, vamos ver
aqui com a assessoria de imprensa da Assembléia
Legislativa, com o Sr. Presidente da Assembléia. Até o Dr.
Emílio pode ser também um dos convidados a participar
desse debate. E mais aqui esse inquérito civil público dá
conta disso, é uma coisa impressionante, de que nós aqui,
o Brasil é o que opera com maior taxa de juros; e com
documentos aqui informando que em outros países, como
é o caso aqui do Uruguai, as mesmas empresas que traba-
lham aqui no Brasil não cobram taxa dos seus clientes e
repassam os recursos em 48 horas. Tem a Diners lá no
Uruguai em duas semanas, aqui em 48 horas. O caso aqui
também da Argentina, onde também não se cobram dos
seus clientes taxas... (Pausa.) Cobram? (Pausa.) Ah, de 1 a
1,5%. E repassam de 5 a 15.

E aqui como é que é? Em São Paulo.
O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS -

Uniformemente 3%, com 30 dias para pagar.
Eu queria só fazer uma colocação. Há comprovada falta

de competição entre as administradoras, ou seja, elas não
competem entre si. Elas são agremiadas numa associação
de duas ou três empresas que praticam uniformemente as
mesmas taxas.

Esse fato da falta de competição entre as administrado-
ras e a falta de possibilidade de se discutir individualmente
- e é só assim que ela aceita -, recentemente nós fizemos
um movimento em Campinas, onde até me espantou por-
que praticamente 99% dos postos numa cidade como
Campinas, com 1 milhão de habitantes, pararam de aceitar
cartão de crédito. Então, isso é a prova de que realmente
está mexendo no bolso, e não é só no bolso do revende-
dor, mas a falta de competição entre as administradoras,
com excesso de competição no nosso setor, aliado a um
outro problema que nós enfrentamos - que é, inclusive,
objeto de CPI aqui nesta Casa - que é a fraude, a sonegação
e a adulteração em combustível, forma uma mistura explo-
siva que com certeza absoluta vai acabar estourando no
bolso do consumidor. Não tenham dúvidas.

Só para vocês terem uma idéia, hoje a margem média
de um posto de gasolina no Estado de São Paulo gira em
torno de 14 a 16 ou 17 centavos, em média, tirando os
extremos, situações pontuais onde a gente pode encontrar
alguém trabalhando com uma margem muito mais baixa
do que isso, ou algum outro revendedor trabalhando com
uma margem muito mais alta; mas na média gira em torno
disso. Poderia afirmar com bastante tranqüilidade que mais
de 90% trabalha com esta margem.

Hoje a venda no cartão de crédito no preço médio atual
no Estado de São Paulo cada litro vendido custo para mim
mais de 10 centavos, de cara. Como é que eu posso traba-
lhar com uma margem de 15 centavos e dar 10 centavos
para a administradora? Isso é impossível, isso é inviável.

Então, alguma coisa tem que acontecer, e nós não con-
seguimos negociar com as administradoras. Elas só aceitam
a negociação individual, não aceitam negociações com enti-
dades de classe. As entidades de classe às vezes consegui-
mos sentar à mesa com elas, com quem decide. As reuniões
não são conclusivas, porque a cada reunião elas determinam
um executivo para ir, então cada reunião é uma reunião
nova, começa tudo de novo. Então, nós desistimos de nego-
ciar com elas e partimos para o que a gente acha que é
ainda uma instituição que pode dar um resultado.

Acreditamos muito nesta CPI e acreditamos também
muito no Ministério Público Federal, porque esse procurador
conseguiu enxergar o prejuízo ao mercado e principalmente
ao consumidor. Então, esse é o nosso trabalho hoje, tentar
mostrar para a opinião pública que a venda com o cartão de
crédito - ao contrário do que parece, um meio de pagamento
bem atrativo - com certeza é um meio de pagamento extre-
mamente caro, principalmente para quem não usa.

Esse é o grande absurdo, porque enquanto a venda no
cartão de crédito representava na minha empresa 10% ou
15% do meu volume de vendas, é uma situação; na hora
que ela começa a crescer e começa a tomar percentuais da
minha venda em torno de 50 a 60%, é um custo que eu não
consigo desprezar na formação do meu custo, sendo que
eu tenho de vender pelo mesmo preço a vista e a prazo. O
camarada que chegar com dinheiro no meu posto eu tenho
de cobrar a mesma coisa daquele camarada que chegar
com o cartão de crédito. E a inversão de valores que eu
entendo, que eu vejo, é que hoje o cartão de crédito não
tem acesso à classe mais pobre. Hoje a gente vê que quem
puxa o dinheirinho lá e paga a gasolina, ou paga à vista,
são os menos aquinhoados, e quem tem acesso ao cartão
de crédito é o mais rico.

Então, está tendo uma inversão total de valores aí, e
tudo por conta dessas taxas absurdas. Elas alegam que não
podem fazer menos, porque não sei. Não sei como conse-
guem fazer no Uruguai zero ou na Argentina 1,5, com 15
dias para pagar, e aqui não conseguem. Quem tem de
explicar isso são elas.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É interes-
sante. Um contraste que chama a atenção é a Argentina
batendo recordes de riscos no país e a Visa, por exemplo,
que lá cobra 1,5%, aqui cobra 3%. Quer dizer, do posto de
gasolina ela já leva os 3%. Portanto, um cliente do cartão
de crédito da Visa abastece o tanque no posto. Então, se
ele pagar no vencimento o cartão de crédito, a Visa já rece-
beu 3% da operação do posto... 

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - e com
certeza agiotou adiantando o combustível, porque ninguém
hoje tem condição de esperar 30 dias.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E aí,
quando eles adiantam o pagamento dessa operação, eles
cobram mais ...

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Não.
Veja bem, a taxa de antecipação feita através das próprias
administradoras, ou seja, se eu for buscar o meu crédito
com a própria administradora, ela vai me cobrar em torno
de 6 a 7%, 8%; só que os bancos já se especializaram em
nos agiotar. Então, hoje você vê o Banco do Brasil fazendo
2,2%, 2,5%, mas com taxas; então, o custo acaba sendo em
torno de 3%, porque a taxa mais baixa que tem no Banco
do Brasil é 2,4 a 2,5%, só que ele cobra taxas para fazer
essa antecipação. Então, acaba girando em torno de 3%.

Então, hoje o mercado vai buscar esses créditos com
essas instituições, que compram das administradoras, e eu
praticamente autorizo que o meu crédito seja creditado na
conta do banco e não na conta do posto. Então, quando o
cliente paga com certeza isso já está na minha conta, mas a
um custo extremamente alto. Eu não tenho condição, o
combustível hoje dificilmente acima de dois dias se conse-
gue comprar sem custo financeiro. Dificilmente. O governo
até baixou, existe uma portaria agora que até há pouco
tempo atrás vigorava, que a distribuidora era obrigada a
vender com prazo de dois dias para mim, e não podia
cobrar juro nesses dois dias. Mesmo porque quando o
preço era tabelado ela tinha esse ressarcimento lá atrás, e
depois que liberou o preço nunca baixou por conta disso.

O governo baixou uma norma agora que ela pode
cobrar os juros a partir do primeiro dia. Então, dificilmente
eu compro acima de dois dias sem custo financeiro, e dificil-
mente eu consigo comprar com mais de sete dias. Ninguém
vende, o mercado está inadimplente. O setor está atraves-
sando uma crise que as distribuidoras venderem acima... até
sete dias tem que ser cliente especial. Então, como é que eu
posso comprar um produto com dois, três, quatro dias e
receber com trinta? Ou voltar ao número antigo. Há um ano
e meio ou dois anos atrás a minha venda era 10, 15%. Meios
de pagamento no posto eram pré-datados, o prazo, a noti-
nha, e a maioria cheque à vista, e uma parte cartão de crédi-
to. Hoje não, o cartão de crédito hoje está num processo de
popularização muito forte e infelizmente no combustível tem
um apelo muito grande, porque combustível é um produto
que todo mundo precisa comprar todo dia. 

Eu tenho certeza absoluta, até já ouvi de algumas pes-
soas ligadas a cartão de crédito, que o nosso setor é o
setor mais rápido que as administradoras recebem, porque
nós não temos compra programada, a nossa compra é por
necessidade. Ninguém escolhe o dia de comprar gasolina.
Quem escolhe o dia de comprar gasolina é a luzinha do
carro que acende avisando que está na reserva e o camara-
da tem de pagar lá no posto, independente se o cartão dele
vence amanhã, depois ou depois. Ou seja, é uma venda
que o consumidor faz e que ele não se programa. “O meu
cartão hoje não é bom, mas na semana que vem é bom.
Então eu vou comprar na semana que vem.” Não, no com-
bustível não tem isso.

Então, isso aí fica claro pra gente que a administradora no
setor tem um recebimento desse dinheiro muito mais rápido
do que o setor logista do shopping, por exemplo, que o cama-
rada vai lá e escolhe o dia que vai comprar uma roupa.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E compa-
rando com a Argentina, na Argentina a própria administra-
dora Visa que cobra lá 1,5% aqui é 3%, é o dobro. E aqui
paga em 30 dias e lá paga em sete.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Agora,
porque antes dessa crise da Argentina as informações que
nós tínhamos, inclusive eu tenho a impressão de que já
mandei pra vocês aí, já mandei material anterior a essa crise
da Argentina, aumentaram as taxas e os prazos em função
da falta de dinheiro na Argentina, essa crise toda, então as
taxas aumentaram um pouco. Inclusive numa das próprias
correspondências parece que fala, se eu não me engano faz
alguma citação, alguma referência nesse sentido.

Veja, na Venezuela, no Peru, no Paraguai, no Equador,
na Colômbia, são países que se a gente fosse fazer uma
projeção de volume, em escala, em volume nós teríamos
que ter taxas muito inferiores a esses países. E é o contrá-
rio, lá as taxas não ultrapassam 1% e a devolução é em 48
horas. Isso não somos nós que estamos falando, quem
está falando é o Secretário Geral da CLAEC - Comissão
Latino-americana de Empresários de Combustíveis - que
inclusive hoje está reunida em Brasília.

Então, é uma coisa que tem de ser esclarecida, tem que
se colocar para a opinião pública para ser discutida, porque
com certeza absoluta, do jeito que está o consumidor vai
continuar cada vez pagando mais caro o combustível.

O Sr. ALDO DEMARCHI - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem o Deputado Aldo Demarchi.
O Sr. ALDO DEMARCHI - Eu gostaria que o Sr. Emílio

só repetisse: a margem da venda do combustível quanto é
que atinge os postos e quanto é que ele paga a taxa do car-
tão de crédito? É por litro?

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - O preço
está livre, e o preço estando livre, tanto da distribuidora
como do posto, a gente conclui que as margens estão livres.
Mas o que a gente observa é que em função da competição
do setor estamos trabalhando com margens hoje médias
entre 14, 16 e 17 centavos. Na maioria dos postos de gasoli-
na hoje a margem é essa, a margem de comercialização. Ou
seja, a diferença entre o preço que eu vendo ao consumidor
e que eu pago para a distribuidora. Apurada essa diferença e
multiplicada pelos meus litros eu tenho de pagar toda a
minha despesa. O lucro bruto, vamos dizer assim. E a taxa
praticada pelas administradoras de cartões de crédito gira
em torno de 3%, com o pagamento em 30 dias.

Foi isso que o senhor perguntou?
O Sr. ALDO DEMARCHI - Não, o senhor falou no início

a margem por litro que os postos têm e quanto é que custa
ao vender ao cartão de crédito por litro.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - A mar-
gem que nós temos hoje, que nós trabalhamos hoje, tiran-
do os extremos - o senhor pode encontrar posto trabalhan-
do com margens extremamente baixas e pode encontrar
postos... Mas eu com certeza, sem medo de errar, menos
de 10% estariam nessa situação. Noventa por cento da rede
pratica margens brutas de comercialização de revenda de
combustível entre 14 e 17 centavos. E hoje para um empre-
sário varejista vender um litro de gasolina no cartão de cré-
dito, pagando uma taxa de 3%, levando em consideração
hoje que o preço médio da gasolina gira em torno de 1,70,
1,75 - médio, também tirando os maiores e menores preços
- o preço da gasolina.

Três por cento de taxa com mais 3% no custo desses
30 dias, porque hoje eu posso lhe garantir que menos de
10% da revenda consegue agüentar os 30 dias para receber
o produto que vendeu 30 dias atrás. Tanto isso é verdade
que o próprio Banco do Brasil, o BCN, o Safra, o Banco
Mercantil Finasa, esses bancos criaram produtos específi-
cos para postos de gasolina, para comprar esses créditos.
O Banco do Brasil, inclusive, é por telefone, você liga por
telefone e na hora o dinheiro cai na sua conta. E ele com-
pra o seu crédito. Quer dizer, são produtos voltados para
postos de gasolina e isso é mais do que prova de que o
setor está antecipando, e antecipando bastante, porque é
impossível hoje você bancar 50%... 

Imaginem um posto de 200 mil litros, preço médio do
combustível a R$1,70. Nós estamos falando em 340 mil
reais por mês. O senhor imagine que se o posto vende 50%
no cartão de crédito, como é que pode esperar para rece-
ber em 30 dias 170 mil reais. Não existe isso, não existe
posto de gasolina de 200 mil litros com um capital de 170
mil reais. Não existe isso!

Então, o que o posto faz? O posto vende hoje e já vai
no banco porque retira amanhã. Vende hoje e faz a anteci-
pação; ou espera uma semana e faz a antecipação. Então,
3% de taxa mais 3% de antecipação desse dinheiro, que é o
custo do dinheiro, mais de 10 centavos, dá R$10,02 centa-
vos se você computar o preço da gasolina a R$1,75.

O Sr. JOSÉ REZENDE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a

palavra o Deputado José Rezende.
O Sr. JOSÉ REZENDE - Senhor Emílio, eu teria algumas

perguntas a lhe fazer, não em termos de questionamento
mas só para entendimento melhor meu. É possível até que
conste daqui e eu não tive oportunidade de ler na totalida-
de.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - O
senhor me permite? (Assentimento.)

Eu fiz questão, quando fui contatado ontem para com-
parecer aqui, se os senhores tiverem alguma pergunta no
lado jurídico um pouco mais técnica, eu tomei o cuidado de
trazer o nosso advogado que está cuidando deste caso e
poderá esclarecer qualquer questão mais específica juridi-
camente falando.

O Sr. JOSÉ REZENDE - Ok. Não, são questões bastante
práticas que eu não tenho as informações. Então, para
haver um entendimento melhor da minha parte.

Essas taxas nesses níveis elevados como estão, sem-
pre foram cobradas a esses níveis no Brasil para o setor de
combustíveis?

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - O cartão
de crédito no setor de combustível é relativamente novo
aqui no Brasil, até há pouco tempo atrás era proibido. Até há
pouco tempo atrás nós tínhamos uma portaria no Ministério
da Fazenda que proibia a venda de combustíveis por meio
de cartão de crédito. O Ministério da Fazenda proibia, eu
acho até que em função da última crise, falta de combustí-
vel, qualquer mecanismo que promovesse a venda ou que
estimulasse o consumo era proibido. Era proibido vender
fiado, era proibido vender notinha, era proibido vender com
cartão de crédito... E há pouco tempo isso caiu. Eu não sabe-
ria precisar aqui a data, mas acredito que isso foi em 95 -
acredito eu, não tenho certeza absoluta disso. Ou 94...

Mas esse meio de pagamento não pegou, não vingou
no posto. E para elas entrarem no setor, a Credicard, princi-
palmente - eu me recordo, e aí não é documento, é fato,
porque eu sou revendedor e vivi isso -, para entrar no
nosso setor, ou seja, para conquistar o nosso cliente, para
nos roubar o nosso cliente o que ela fez? Ela praticou taxa
zero, praticou taxa 0,5%, deu parceria na taxa para a distri-
buidora forçar o posto a aceitar cartão de crédito. A Esso e
a Atlantic - na época a Atlantic foi a primeira - foram as pri-
meiras a estimular o revendedor a entrar nessa aventura. E
a partir do momento que o meu cliente guarda o talão de
cheque, guarda o dinheiro e puxa o cartão de crédito, ele
não é mais meu cliente, ele é cliente da administradora,
porque se eu não aceitar o outro posto aceita.

Então, elas se introduziram aqui no nosso setor aqui
no Brasil desta maneira, com taxas praticamente zeradas,
prazos de ressarcimento extremamente curtos, variando de
7 a 14 dias, e na hora que os postos foram aderindo à
venda do cartão de crédito e foram estimulando o seu con-
sumidor a entrar nesse tipo de venda as taxas foram subin-
do, foram crescendo, e aí elas com certeza se entenderam,
nivelaram as taxas e os prazos. E desde então o que a
gente vem assistindo é isso.

Preocupava, mas nunca foi uma coisa tão alarmante,
porque a venda no cartão de crédito era muito baixa,
mesmo porque eu acho que parcela significativa da popu-
lação não tem acesso a isso. O cartão de crédito até há
pouco tempo atrás era um instrumento da classe média, da
classe média alta para cima. Tanto é que há um ano e meio
ou dois anos atrás representava 10 a 15% em média do
nosso perfil de venda. Hoje - pesquisa - 50% do produto
vendido numa cidade como Campinas sai no cartão de cré-
dito; imaginem em São Paulo, aqui nos jardins...

O Sr. JOSÉ REZENDE - Ok. Essas taxas praticadas a
esses níveis hoje há quanto tempo vem nessa base que
prejudica de certa forma, segundo os depoimentos aqui do
sindicato, a comercialização de combustível através do car-
tão de crédito?

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Há
bastante tempo. Eu não saberia nem precisar para o
senhor, mas eu não lembro, eu teria que pesquisar um
pouco, mas com certeza muito pouco tempo durou essas
taxas e prazos muito baixos. Muito pouco tempo!

O Sr. JOSÉ REZENDE - Só o tempo necessário para
cevar o pessoal e aderir ao cartão.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS -
Exatamente. E veja bem, elas estão vendendo o produto
delas. A nossa briga não é para acabar o cartão de crédito,
não; seria uma estupidez da nossa parte fazer um movi-
mento contra a tendência mundial. Não é isso, nós quere-
mos continuar com o cartão de crédito. Porém, nós quere-
mos taxas e prazos viáveis, taxas e prazos que essas mes-
mas empresas praticam em outros países. E a gente está
falando aqui só na América do Sul, não estamos falando
muito pegando outros países.

O Sr. JOSÉ REZENDE - O comparativo aqui dá uma
amostragem perfeita, eu acredito.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Exato.
Só para concluir, o grande problema que nós enxerga-

mos é que não existe competição entre elas, não existe
diferença de taxas. As atitudes são todas elas praticamente
iguais, simultâneas.

O Sr. S/IDENTIFICAÇÃO - Posso dar um aparte?
(Assentimento.)

Foi comentado da outra vez, na outra CPI que o senhor
esteve presente, falou sobre as faixas... 

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Veja
bem, todas as empresas do mesmo setor que competem
entre si, vamos pegar um exemplo do nosso setor: ns lojas
de conveniência a Coca Cola não deixa o revendedor colocar
o produto da Antártica na geladeira da Coca Cola. A Agip
não deixa o revendedor colocar na estante dela o produto da
Castrol. Existe uma competição aí, defesa de marca e tal.

Com relação às administradoras de cartão de crédito,
as faixas dividem o espaço, as marcas dividem o mesmo
espaço de propaganda. Esse é o indício claro de que não
existe competição, existe uma acomodação de mercado e
fim de conversa. Elas dividem a mesma peça publicitária.
Num posto de gasolina você vê o emblema da Credicard,
um da Visa, um da Diners... Tudo junto!

O Sr. JOSÉ REZENDE - Dando a impressão de que foi o
proprietário do posto que fez aquela publicidade, mas na
verdade elas que fizeram.
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O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Aí a
informação que chega é que às vezes até a própria admi-
nistradora leva o material.

Falando em conduta uniforme, veja bem, a máquina, a
POS (?), que é outra coisa que a gente também vai tentar
abordar, existe no Código de Defesa do Consumidor a proi-
bição da venda casada. A venda casada é proibida. “Eu te
vendo este produto aqui, mas só se você comprar aquele
encalhado ali”. As administradoras têm aquela POS (?),
que é a única maneira do consumidor ter acesso ao uso do
cartão de crédito. E a única maneira que eu tenho de ter
acesso ao dinheiro correspondente é usando aquela
maquininha que elas mesmas fornecem. É um equipamen-
to extremamente barato, segundo pessoas que entendem
de equipamento eletrônico. É um equipamento que custa
250 a 300 reais e nós não conseguimos comprar. Quer
dizer, você vai aceitar o meu cartão, você só pode vender
por ali, e você tem que pagar um aluguel de 60 a 70 reais. É
a remuneração de ativo fixo mais vantajosa do mundo,
porque de um equipamento que custa 250 a 300 reais eu
pagar um aluguel de 60 a 70 reais - uniforme também,
todas elas - é um absurdo!

Está claro que não existe competição nenhuma entre
elas. Se existisse com certeza a gente estaria vendo hoje
um posto vendendo só na Visa, “aqui nós só aceitamos
Visa, porque a Visa dá uma condição especial.”. “Aqui só
Credicard”. Não, todo mundo aceita todos os cartões, na
mesma taxa, nas mesmas condições.

O Sr. JOSÉ REZENDE - Baseado nessas informações,
dá uma clara definição da montagem de um cartel por
parte delas, para uma atuação mais clara.

Senhor Emílio, há quanto tempo o sindicato que o
senhor preside levanta essa bandeira de derrubada dessas
taxas? Há quanto tempo o senhor vem atuando e traba-
lhando nesse sentido?

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Nós
temos discutido muito internamente, há muito tempo, den-
tro da nossa federação, e publicamente, ou seja, ficou claro
para a opinião pública o movimento que aconteceu em
Campinas, que não foi um movimento específico de
Campinas, exclusivo do sindicato de Campinas. O que
aconteceu ali é que Campinas é uma cidade grande e nas-
ceu ali um movimento nacional que se estendeu pelo Brasil
inteiro. Inclusive infelizmente fomos até autuados por isso,
nós estávamos protestando e foi aberto um procedimento
administrativo contra o sindicato e contra a federação, por
parte do SDE, pelo protesto que estávamos fazendo. Uma
inversão total de valores.

Mas nós discutimos isso já há muito tempo e agora... É
aquilo que eu falei, enquanto a venda no cartão de crédito
representava uma parcela pequena, não chegava a 20%,
gritava aquele revendedor preocupado, que chegava um
pouquinho mais lá na frente, mas no geral a coisa estava
acomodada. Agora não tem jeito, em Campinas passou de
50%. Nós temos casos de bairros ali onde a venda de car-
tão de crédito supera 70%. Os postos estão inviabilizados!

O Sr. JOSÉ REZENDE - Eu acredito que nas outras
grandes cidades o problema deve ser semelhante também.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - O
senhor imagina, Deputado, que existe o cartão de crédito
que em tese a administradora do cartão de crédito tem que
fazer num determinado momento um aporte de capital para
bancar ali um pagamento ou outro, acredito eu - pelo
menos elas alegam isso. Por isso é cobrado um percentual
do volume. Agora o senhor imagine, no cartão de débito
administrado pelas próprias empresas, cartão de débito que
é aquela operação on line onde só é concretizada a opera-
ção se o consumidor tiver saldo na conta. Então, o consumi-
dor vai no posto, pega o cartão, passa por um estabeleci-
mento qualquer, a administradora vai lá, saca o dinheiro da
conta do cidadão ou empenha o dinheiro na conta do cida-
dão ali e me paga depois de dois dias, um dia. Esse é o car-
tão de débito. Ainda fica um dia com o dinheiro.

O senhor acha correto pagar percentual sobre uma
operação dessa, que o custo para fazer uma operação
dessa de 5 reais, de 50 reais e de 50 milhões é o mesmo? E
ela cobra um percentual para faze essa operação, quando
na realidade não existe nenhum empenho de capital na
operação por parte da administradora. Isso também é uma
coisa que até já tentamos discutir nas duas reuniões que
tivemos com elas. Então, essa é uma outra coisa...

O Sr. JOSÉ REZENDE - Nessa operação de débito auto-
mático a taxação é a mesma?

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS - Não, é
um pouco inferior. Foi a mesma quando começou essa
onda de cartão de débito redeshop por parte do Itaú, o Visa,
Visacash, Visanet, foi a mesma. Mas logo em seguida eles
também, no mesmo momento já colocaram uma taxa um
pouco menor, porém inviabilizada porque em torno de 2%.

O Sr. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Presidente, pela
ordem.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela
ordem o Deputado Salvador Khuriyeh.

O Sr. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, eu gostaria
de solicitar a compreensão dos nobres deputados e espe-
cialmente do Sr. Emílio neste instante, mas eu fico bastante
preocupado porque acho de profunda importância as per-
guntas que vêm sendo feitas pelo nobre companheiro José
Rezende, e naturalmente outros deputados gostariam de
indagar o Sr. Emílio, como eu também gostaria, acho que a
questão é extremamente importante, mas eu estou bastan-
te preocupado em função do adiantado da hora. Já são 18
horas e 5 minutos em os temos ainda mais um depoimento
da questão anterior.

Eu acho que essa questão que o Sr. Emílio nos traz é
de muita importância e careceria de um tempo e de uma
dedicação especial nossa para que nós pudéssemos ouvi-
lo, compreender exatamente a questão, para que nós
pudéssemos agir. Eu gostaria de solicitar a compreensão
do Sr. Emílio, dos nobres deputados e de V. Exa. no senti-
do de que a gente pudesse convidar o Sr. Emílio para vol-
tar num outro instante, especificamente para isso, para que
nós pudéssemos ouvir o próximo depoimento já convoca-
do para esta CPI.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS -
Perfeitamente.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu gosta-
ria de fazer o seguinte, inclusive, aproveitando já a suges-
tão do Deputado Henrique Pacheco: que nós já pudésse-
mos também ir providenciando um grande debate, porque
o que está faltando por parte dos consumidores é informa-
ção, e nós então já trabalharmos em torno disso. O Emílio
já confirmou presença.

Também peço autorização do Emílio, o Dr. Ricardo
Saed está aí, que é o autor da representação que fez para o
Ministério Público para a abertura do inquérito civil, para
que nós já pudéssemos também ir trocando informações -
se for possível, com a anuência do nobre advogado -, por-
que realmente é muito importante a CPI, quando nós
começarmos a ouvir os titulares das administradoras de
cartões de crédito, termos todas essas informações aqui,
para que possamos questionar de uma forma bastante efi-
caz aqui os depoimentos.

O Sr. SALVADOR KHURIYEH - Pela ordem, Presidente. 
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Pela

ordem o Deputado Salvador.
O Sr. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, pelo que eu

observo e reiterando a minha manifestação, e aí eu diria,
anuindo a sugestão de V. Exa., está me parecendo que essa
questão, eu diria assim, essa demanda entre as operadoras
de cartão de crédito e as empresas responsáveis pelo
comércio no varejo de combustíveis, poderia inclusive se
constituir num painel específico desse encontro desse
seminário, desse debate sugerido pelo nobre Deputado
Henrique Pacheco, porque me parece que isso tem grande
importância na economia, no processo. De fato a gente
percebe a cada manifestação que isso é muito importante,
a vontade é de a gente se aprofundar e ao mesmo tempo a
ansiedade para que a gente possa prosseguir nos traba-
lhos. Acho que caberia um painel específico para isso.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Fica
registrada aí a sugestão de V. Excelência.

O Sr. JOSÉ REZENDE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Deputado

José Rezende.
O Sr. JOSÉ REZENDE - Senhor Presidente, todas as

questões que eu tinha para fazer ao Sr. Emílio ele já havia
respondido. Eu quero cumprimentá-lo e agradecer pela
presença na CPI, pelo assunto e pelas informações trazidas,
e até pela disposição em estar aqui numa outra data, para
que a gente possa se aprofundar no assunto.

Eu queria também cumprimentar o nobre Deputado
Henrique Pacheco pela sugestão do seminário. Acho que será
bastante produtivo e vem de encontro aos objetivos desta CPI.

O Sr. EMÍLIO ROBERTO CHIARIGINI MARTINS -
Atendendo ao pedido do Deputado Henrique Pacheco, eu
agradeço a oportunidade de ter sido convidado mais uma
vez aqui para prestar esclarecimentos, e vou reforçar e
empenhar mais uma vez aqui a satisfação que o sindicato
tem de estar aqui sempre prestando informação, trazendo
informações não só do processo como também informa-
ções de mercado, porque nós temos uma comunidade e a
gente consegue extrair dessa comunidade, através de pes-
quisas, através de informações, e a gente consegue traçar aí
atuações padronizadas por parte das administradoras, e nós
teremos o maior prazer em trazer para os senhores aqui.

Então eu me coloco à disposição e coloco à disposição,
Presidente, qualquer informação, mesmo que não haja
necessidade de a gente vir aqui. Mas qualquer informação
que seja solicitada ao sindicato, o sindicato vai estar pronto
a atender. Eu agradeço. Muito obrigado.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A CPI
agradece mais uma vez e vamos tomar as providências que
foram aqui sugeridas.

13.11.2002

Dra. Cássia Corrêa, Diretora Presidente da Associação

Nacional dos Usuários de Cartões de Crédito - ANUCC

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -
Muito obrigado. Gostaria de convidar a Dra. Cássia Corrêa.
Por gentileza. Ela é presidente da Associação Nacional dos
Usuários de Cartões de Crédito, e nós aqui teremos muito
prazer em ouvi-la. Quero também aproveitar e cumprimen-
tar a Dra. Dinah, aos presentes, procuradores da Casa, pre-
feito de Tarumã que está aí - Oscar Gozzi, presidente da
Câmara - Cidinho, agradecer também ao Dr. Armando
Corrêa que está aqui presente, pai da Dra. Cássia. 

Gostaria então de passar à senhora a palavra, e depois
vamos passar para perguntas, no mesmo estilo. A Dra.
Cássia entrou em contato com a CPI a respeito da situação
da Associação Nacional dos Usuários de Cartões de Crédito
da qual ela é presidente, tem recebido diversas denúncias
de usuários de cartões de crédito, e com isso a Dra. Cássia
se interessou pelos trabalhos da CPI. Quero passar a pala-
vra, então, a Dra. Cássia.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - Boa tarde, Sr.
Presidente. Na qualidade de presidente da Associação
Nacional dos Usuários de Cartões de Crédito temos recebido
diariamente reclamações dos usuários de cartões, sobretudo
referente à prática de juros cobrados por essas administra-
doras, tendo em vista que o usuário de cartão, quando opta
em fazer o refinanciamento, o valor da fatura, na data de
vencimento, ele se “surpreende” com os juros, de vez  esses
encargos vêm consignados nas faturas que ele recebe. 

No entanto, com o passar dos meses, quando esse não
consegue quitar esta fatura, optando pelo refinanciamento
nos meses subsequentes, o usuário do cartão de crédito
observa que esse valor da sua dívida praticamente se torna
impagável, não entendendo o porquê da majoração no
aumento em pouco espaço de tempo - até 80% no valor ini-
cial do débito.

Tomando ciência  dessas reclamações, a ANUCC, que
representa, tem proposto ações judiciais a fim de que essa
administradora, ou essas administradoras, em juízo, apre-
sentem documentos comprobatórios com efetiva captação
de recursos no mercado financeiro - é o que alegam  - para
poder cobrar juros no patamar hoje de 12 a 15%.

Determinadas administradoras e o cliente,  consumidor
final do usuário do cartão (falha na gravação), tendo em
vista que essa é a maior reclamação dos usuário. 

Feita esta breve a explanação, a questão da captação
dos juros vem inserida no próprio contrato de adesão dessas
administradoras. Ou seja, a chamada cláusula mandato, em
que o usuário, mesmo não tendo conhecimento,  porque
não foi-lhe dado tempo suficiente para conhecer o contrato
que tem por trás desse chamado dinheiro de plástico, ele
outorga à administradora uma procuração para que ela, em
nome desse usuário, capte recursos no mercado financeiro e
salde o seu débito junto à instituição financeira, junto ao for-
necedor de serviços ou produto adquirido via cartão.

Até este momento a operação oriunda de cartão de
crédito é perfeitamente regular. Salvo, evidentemente,
quando não é passado para esse usuário de cartão de cré-
dito as condições desse financiamento, que é feito em
nome dele, o usuário. Ou seja, o usuário utiliza e outorga
essa procuração para a administradora captar em seu
nome, determinada instituição financeira - é o que a admi-
nistradora alega - a juros que ela bem entenda. E, isso é
repassado ao consumidor, sem sequer essa administradora
prestar contas desses valores, sem ao menos informar em
qual instituição financeira foi captado esse recurso.

Dado ao nosso trabalho e as queixas constantes na
ANUCC, e ações que efetivamente vamos propondo diaria-
mente em face da administradora, é no corpo dessa ação
que a ANUCC, em nome do associado, requer ao juízo na
ação que determine à administradora que exiba  o contrato
de financiamentos feitos em nome e por conta deste usuá-
rio de cartão de crédito. Porque sem esses documentos
ficaria difícil para a ANUCC até mesmo sairmos vitoriosos
no final da demanda.

Esse foi o motivo pelo qual o principal nos motivou em
acompanhar o trabalho desta comissão, em passar para as
mãos do presidente da CPI, Deputado Claury, a cópia des-
ses contratos, documentos esses produzidos pelas próprias
administradoras. Correto? E, uma coisa é falarmos que a
administradora pratica juros abusivos, já que  elas eliminam
encargos contratuais, justamente para fugir de uma investi-

gação mais profunda, porque no que elas denominam
encargos contratuais, elas alegam que ali estaria embutido
juros, a garantia de fiança, a prestação de serviço. Enfim,
que não são os 13%, 12%, uma média de 11,70% ao mês é
cobrado na fatura do cartão de crédito, não significa efetiva-
mente juros, e sim, encargos contratuais, mas está inserida
também a prestação pelo serviço, pela intermediação.

Neste momento, eu passo às mãos do Deputado Claury
esses contratos de financiamento em que a administradora
exibe contratos de empréstimo a titulares de cartão de cré-
dito, sendo certo que nesses contratos elas captam recursos
a 20% ao ano. Ou seja, ela capta recursos a 20% ao ano, faz
esse empréstimo no período máximo junto à instituição
financeira ligada a ela, no período máximo de 180 dias,
invoca-se no seu direito de instituições financeiras, e a par-
tir de então começa a cobrar, a agir no mercado como se
instituição financeira fosse,  cobrando juros no patamar de
12, 13% por usuário de cartão de crédito, ao mês. 

Está aí porque esse cidadão, esse consumidor se torna
refém de uma dívida de cartão de crédito. E, não vislumbra
nem a médio, nem a longo prazo a quitação desse débito.
Devido a esse enriquecimento ilícito, a essa prática de juros
praticados pelas administradoras.  

O motivo maior do comparecimento da ANUCC, a con-
vite do nobre Deputado. Essa condição é justamente para
que a Comissão tome conhecimento desta prática, destes
documentos, volto a repetir, produzidos pelas próprias admi-
nistradoras, e para que a CPI tome, dentro do período que
ainda temos até março, as medidas que julgar pertinentes.

Aqui estão vários contratos, do que foi exposto de
maneira resumida. O senhor pode analisar e passar aos
novos integrantes para que possam tomar conhecimento
dessa prática. Não há aqui nenhuma alegação, ou sem a
devida comprovação de documentos evidentemente pro-
duzidos, anexados em processo pelas próprias administra-
doras. Porque não justifica em nenhum momento essa
cobrança de juros de 11,70% a média, hoje cobrada do
usuário de cartão de crédito.

Caso haja alguma indagação, estou à disposição.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Eu

recebo aqui os documentos trazidos à CPI pela Dra. Cássia.
Solicito, por gentileza, à secretária que faça  cópias ao
Deputado Resende, ao Deputado Salvador Khuriyeh. Dentro
do que ela já disse, dentro dos documentos apresentados, a
Internet produz aqui, na parte da revista Pequenas
Empresas e Grandes Negócios, um artigo que foi também
publicado no “Diário de S. Paulo”, de Franklin Martins,
onde diz o seguinte: “Cartão é obrigado a devolver juro
abusivo. Especialistas garantem, mesmo que o consumidor
já tenha quitado o seu cartão de crédito, pagando pelo cré-
dito rotativo, ou pelo parcelamento da dívida, ele pode
entrar na Justiça e reaver os juros pagos indevidamente. As
decisões da Justiça dizem que as administradoras de car-
tões não são financeiras, e, portanto só podem cobrar juros
de 1% ao mês. Alguns juízes condenam as empresas a
devolverem em dobro o que foi cobrado indevidamente.”

E, aqui têm alguns exemplos. Por exemplo: “Neuzy
Monteiro levou dois anos tentando regularizar uma dívida
com o Credicard. Fez um acordo para pagar o valor em 23
vezes. Quando já tinha pago 20 prestações,  Neuzy tomou
conhecimento de que a cobrança de juros sobre juros é ile-
gal, e concluiu que a sua dívida poderia ser recalculada”.

Aí, ela dizendo: “Procurei o Juizado Especial Cível e
entrei com ação contra a Credicard. Feito novo cálculo des-
cobriu que em vez de estar devendo, ela havia pago cerca
de R$ 2.000,00 a mais à administradora. O Credicard foi
condenado e devolveu à consumidora em dobro o valor
pago a mais”.

E, aqui tem outros exemplos, mais ou menos na
mesma linha. 

Pergunto a Dra. Cássia se essas ações que a associa-
ção tendo entrado na Justiça, se realmente a senhora tem
mais conhecimento dessas condenações que estão, como
aqui, sendo divulgadas.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - Na ANUCC cerca de
80% das ações que propomos, em primeira instância, algu-
mas já julgadas pelo 1º TAC - Primeiro Tribunal da Alçada
Cível, são nesse mesmo sentido. Ou seja, a questão quando
levada, quando a ação é encaminhada, é bem direcionada,
no momento processual oportuno, havendo a solicitação por
parte do advogado, sobretudo solicitando a apresentação
desses contratos de financiamentos, a probabilidade de
haver uma decisão desfavorável ao consumidor elas dimi-
nuem. Justamente por quê? Porque fica comprovada essa
capitalização de juros, esse pagamento  abusivo durante o
período de contratação do usuário com o cartão, com o
administrador, e Evidentemente, em respeito ao Código de
Defesa do Consumidor há determinação de que seja devolvi-
do em dobro aquilo que foi pago a maior pelo consumidor.

Então, isso não é mesmo um fato isolado. Assim, é pri-
vilégio de todo o Brasil, sobretudo aqui em São Paulo deu
ganho de causa ao usuário de cartão. O que eu entendo é
que o consumidor, o usuário de cartão de crédito, precisa
ter mais informações e mais acesso ao Judiciário.

Muitas das vezes atendemos inclusive pessoas que se
direcionam ao Procon, o Procon encaminha, segundo elas, a
minha colega está aqui e poderia esclarecer esta questão,
mas, antes, judicialmente, a questão cartão de crédito, o que
acaba a associação como a mesma de forma muito mais por
sinergia do propriamente outra coisa, levou essas  questões
a um grande número de usuários de cartão de crédito.

Então, esse fato isolado que o juiz deu ganho de causa
para o usuário de cartão de crédito já ficou para trás. Hoje,
a maioria dos tribunais, juizes de primeiras e segundas ins-
tâncias, tem decidido sempre em favor do consumidor. A
razão é claro, porque esse juiz tem observado o Código de
Defesa do Consumidor.

Vale a pena lembrar que até o advento do Código de
Defesa do Consumidor o que valia entre as partes era tão
somente um contrato de adesão dessas administradoras
para com o usuário. Correto? Com o advento do Código de
Defesa do Consumidor, abria a possibilidade desse tipo de
contrato fosse revisto, as questões começaram a ser leva-
das ao Judiciário. Associada a uma pequena, tímida divul-
gação da mídia relacionada a essa questão os consumido-
res têm buscado através de associações como a nossa e
outras associações, advogados particulares, questionar o
procedimento desse tipo de empresa.

Não pode existir, do meu ponto de vista, não pode
existir esse tipo de procedimento num país como o nosso,
na situação como o País está atravessando. Então, é inad-
missível que empresas de cartão de crédito capte recursos
em meu nome, usuário de cartão, capte recursos a  de 20%
ao ano e me cobre juros em torno de 13% de forma capita-
lizada ao mês. 

Quer dizer, eu nunca como consumidora conseguirei
crescer economicamente, porque todo o fruto de meu tra-
balho tem sido usado para alimentar esse tipo de empresa,
para o enriquecimento esse tipo de empresa que já tem um
lucro extraordinário pela cobrança de anuidade. 

Então, aposto no nosso trabalho neste sentido, que haja
num primeiro momento um órgão que fiscalize a conduta
dessa empresa, porque não adianta ficarmos debatendo,

questionando. Temos que agir como estamos agindo diaria-
mente, trazer benefício real para o usuário desse cartão. 

Evidentemente, hoje o nosso universo é muito limita-
do, hoje é o mercado que mais cresce, hoje você tem cerca
de 38 milhões de usuários de cartão de crédito, hoje você
tem cartão de crédito para todo tipo de bens, ou seja, do
milionário até ao assalariado tem cartão de crédito, hoje o
marketing dessas empresas é pesado, um investimento
muito grande. Então, eles têm uma roupagem, das institui-
ções que praticam de legalidade, que às vezes até para que
a associação seja questionada. Num primeiro momento
quando os usuários chegam à associação querendo se
associar, buscando informação, eles até questionam a pos-
tura da associação e não da administradora. 

Então, há uma série de irregularidades. As administra-
doras criticam, mas sem sombra de dúvida está empobre-
cendo o usuário de cartão, está empobrecendo a classe
média, que usa hoje o seu cartão de crédito como comple-
mento de renda, sem sombra de dúvida que a prática é
extorsiva e abusiva de juros. Então, eu creio que estou no
lugar certo.  O meu trabalho junto aos Procons, é neste
sentido, é nesse sentido de que haja realmente uma medi-
da de cima para baixo, não de baixo para cima como tem
sido o trabalho da elite. Então, se assim não fosse, eu creio
que estamos falando dos consumidores. Elas podem ter o
poderio econômico, elas podem ter os advogados mais
renomados deste país, mas a lei é clara, os documentos
que  elas anexam ao processo são claros. Correto? 

A questão também, a questão do Código de Defesa do
Consumidor, o próprio contrato padrão das administrado-
ras, qualquer que seja ela, a cláusula ao término do manda-
to do financiamento, essa própria cláusula é bem clara no
sentido de que a administradora se obriga a repassar ao seu
associado, usuários de cartão de crédito, os juros efetiva-
mente que ela capta no mercado financeiro. Independente
de quaisquer outras questões técnicas, explanações jurídi-
cas, que tem que ser levado para o Judiciário apreciar,
explanação técnica, o próprio contrato padrão de qualquer
uma das administradoras é bem claro, a administradora
buscará no mercado financeiro a melhor taxa para o refi-
nanciamento do saldo rotativo, repassando-o para o seu
cliente para o consumidor usuário de cartão de crédito.
Porque na realidade, na prática, quem porta hoje um cartão
de crédito está refém do cartão de crédito, sabe que é total-
mente diferente. Veja a situação de inúmeras pessoas ven-
dendo carro, vendendo casas, saindo do financiamento,
buscando outro tipo de crédito mais barato para daqui a
pouco buscando novamente o  cartão de crédito. 

Ou seja, é um círculo que não vai ter fim, salvo se hou-
ver uma efetiva fiscalização para esse tipo de empresa efe-
tivamente prestar contas para o seu cliente em qual insti-
tuição financeira capta em seu nome e a que taxa esse
recurso para saldar minha dívida, porque sou eu, um grupo
de associados, que somos responsáveis por esses contra-
tos de financiamento. 

Então, nosso trabalho tem sido nesse sentido para que
a administradora em juízo estamos num estado de direito,
evidentemente, comprove que há a captação. Havendo,
quais são as taxas, nem é sempre que haja captação, prin-
cipalmente as administradoras que estão ligadas direta-
mente a bancos trabalham com recursos próprios. Então,
elas alegam, Bradesco, está numa ação nossa, está com os
deputados, o Bradesco simplesmente ante a nossa insis-
tência e a determinação judicial para que ela apresente
esse contrato de financiamento, os advogados num
momento de loucura, creio, para responder da forma que
responderam a  quem de direito e ao consumidor, ela diz
que não trabalha, que é para pararem de pedir contrato
financiamentos porque eles trabalham com recursos pró-
prios e as condições que foram contratadas têm que ser
obedecidas, respeitadas. Quer dizer, causa indignação a
qualquer consumidor, aquele que discute a questão de car-
tão de crédito, porque você está refém esse tipo de empre-
sa que detém o poder econômico neste país. Muitas das
vezes por sua falta de espaço, pela falta de incentivo você
se sente até desestimulado, porque você um universo de
38 milhões, é um mercado que mais cresce o mercado de
cartões a tendência é crescer realmente pela praticidade,
essa questão do vírus evidentemente que nós aqui não
lutamos contra cartão de crédito, não lutamos contra a evo-
lução, o que nós buscamos aqui é que a administradora
obedeça os contratos de adesão, que as empresas obede-
çam o Código de Defesa do Consumidor, que para a médio
e longo prazo dependendo do trabalho a ser realizado, até
a curtíssimo prazo,  a administradora na fatura que receber
mês que vem, se por acaso opte, pelo financiamento do
meu débito, é um direito que ela tem, pago à administrado-
ra, como aquele caso que citei, que ela identifique qual a
taxa efetivamente que ela captou no mercado financeiro
para saldar o débito e qual a constituição financeira e a
forma de cálculo que ela utiliza para me apresentar um
valor final. 

Este é o nosso trabalho e é esse tipo de trabalho que
viemos somar à CPI para ver que a médio prazo, espero, ao
menos modificar essa relação de administradora e usuário
de cartão de crédito.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -
Tem a palavra o nobre Deputado José Rezende.

O Sr. JOSÉ REZENDE - PFL - Quero cumprimentar e
agradecer a presença da Dra. Cássia Corrêa, Presidente da
Associação Nacional dos Usuários de Cartão de Crédito.

Os cartões de crédito, como a Sra. bem disse, hoje têm
uma importância muito grande nas atividades, nas relações
comerciais no mundo como um todo, e no Brasil não pode-
ria ser diferente. Então, os cartões de crédito prestam um
serviço relevante e importante e, com certeza, essa prática
no Brasil, o êxito do cartão de crédito em função até da
insegurança, da violência, da preocupação que todos temos
de andar com recursos, com moeda no bolso, evidentemen-
te deve crescer e muito. Por isso da importância, da relevân-
cia do assunto relação  do consumidor e o usuário de cartão
de crédito e as administradoras de cartão de crédito.

A senhora citou aí que os juros são muitos elevados
cobrados pelas administradoras de cartões de crédito. A
Sra. chegou a dizer de práticas abusivas e extorsivas por
parte das administradoras. Isso é uma realidade. Temos
nossas atividades aqui na CPI, temos realmente constatado
juros elevadíssimos cobrados pelas administradoras. 

Mas, além da cobrança de juros existe prática por
parte das administradoras além do próprio juro, alguma
outra que a senhora poderia elencar que dificulta a vida do
usuário, que causa um prejuízo muito grande ao usuário?

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - Deputado, quando eu
me restringir a questão dos juros, sem sombra de dúvida
foi em razão de ser o fator que mais aflige hoje o usuário
de cartão de crédito.

Infelizmente, a administradora não fica restrita a essa
abusividade: cobrança acima do permitido dos juros do
cartão. Hoje, nós temos ações de indenização por danos
morais em razão de essas administradoras utilizarem o
chamado órgão de proteção ao crédito com uma única
finalidade de reaver um débito que ela julga estar de acor-
do com a legislação. 
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Fora a questão dos juros abusivos, hoje temos a
cobrança por parte dessas empresas de forma constrange-
dora, que vai desde a ameaça, através de suas terceirizadas,
e, sobretudo a negativação do nome do usuário de cartão
de crédito sem obedecer o devido processo legal, ou seja,
sem sequer a administradora ter levado essa questão, esse
débito ao Poder Judiciário para que haja uma decisão favo-
rável à administradora que reconheça que aquele cidadão é
devedor de determinado valor, e a partir de então lançar o
nome desse cidadão no Serviço de Proteção ao Crédito.

Fora essa questão - além da questão dos juros - há
também a forma de cobrança e o uso desse tipo de órgão
de proteção ao crédito, Serasa, SPC, enfim, não obedece a
uma legislação - Código de Defesa do Consumidor - não
obedece ao devido processo legal, ou seja, ela negativa
num curto espaço de tempo sem sequer justificar a origem
daquele saldo devedor. Inclusive no Estado de São Paulo,
como coloquei para os senhores recentemente, numa lei
aprovada por esta Casa, determina-se que só poderá cons-
tar o nome do cidadão, do consumidor no órgão de prote-
ção ao crédito desde que haja um título de crédito efetiva-
mente protestado. Ou seja, a administradora deveria ter o
título de crédito, proceder ao protesto junto ao Cartório de
Protesto para depois lançar o nome desse cidadão nos cha-
mados órgãos de proteção ao crédito. 

O que observamos na prática é um procedimento total-
mente contrário.  Ela paga uma taxa para o Serasa, para o
SPC, associa-se a esses órgãos e mediante um simples
item ela negativa o seu nome para receber o valor que ela
lança sem a menor justificativa. 

Sem sombra de dúvida, isso é um constrangimento.
Isso é passível de dano moral, é passível de indenização
por dano moral e a ANUCC também tem, dentre os seus
associados, ações nesse sentido. 

Então, hoje a ANUCC discute juros cobrados pelas
administradoras e discute a negativação, a forma como
essa administradora age no mercado junto com suas ter-
ceirizadas, empresas de cobranças, para poder reaver, num
curtíssimo espaço de tempo, esse crédito que ela, na quali-
dade de representante mandatária do usuário do cartão,
deveria prestar contas ou justificar por que desses valores
apresentados na fatura final.  

A administradora hoje usa de expedientes totalmente
contrários à legislação, ofende a toda uma sociedade, a
todos nós que trabalhamos em defesa do consumidor e eu
volto a repetir: a ação para poder atingir de fato as admi-
nistradoras deverão vir de cima para baixo, porque o alcan-
ce da ANUCC ou do Procon é muito limitada para atingir
um universo dessa natureza. 

O Sr. JOSÉ RESENDE - PFL - Eu adicionaria aos juros
elevados, abusivos, extorsivos praticados pelos cartões de
crédito e também pela prática de negativação de nome de
pessoas muitas vezes até indevida, também a cobrança da
taxa de anuidade do cartão a pessoas que não solicitaram
o cartão de crédito. 

Vemos também na prática dessas administradoras de
cartões de crédito, a cobrança em relação ao comércio, a
taxa que elas cobram no comércio. Nós tivemos aqui a
representação de um segmento comercial, a dos postos de
gasolina, mostrando que o lucro que cabia na venda de um
litro de gasolina praticamente era absorvido - nos postos
que vendiam através de cartão de crédito - pela cobrança
da taxa dos cartões de crédito, cobrada no Brasil muitas
vezes de cem a mil por cento superior ao praticado em
nível internacional, inclusive em países vizinhos nossos,
como a Argentina e o Uruguai. 

Isso mostra que no Brasil eles fazem o que querem e
da forma que querem. Então, atividades como as da
ANUCC e desta CPI é que precisam ser implementadas no
sentido de  regular esse trabalho. 

É importante o cartão de crédito? É um instrumento
importante para a população? É muito importante, mas
praticado de forma coerente, de forma possível para a
população dentro dos encaminhamentos, como o nobre
Presidente citou, que  precisam normatizar e regular essa
atividade. 

Uma outra prática que aconteceu no passado, que hoje
não é mais permitida por lei, é a cobrança da taxa de per-
manência que elevava em muitas vezes o valor da dívida
da pessoa em poucos meses. Isso aconteceu muito no pas-
sado e muitas pessoas foram prejudicadas, tiveram de des-
fazer-se de bens para poderem saldar aquela dívida, uma
dívida praticamente inexistente.  

Então, podemos dizer que as administradoras de car-
tões de crédito são importantes para o nosso país, para o
Estado de São Paulo, mas a sua administração precisa ser
praticada de forma coerente, a exemplo do que acontece
no resto do mundo. 

No Brasil, infelizmente, não só as instituições financeiras,
mas as administradoras de cartões de crédito também têm
uma prática predatória, que prejudica e muito a população. 

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - Prejudica a população,
prejudica o crescimento econômico. Enquanto não houver
respeito aos consumidores, essa prática continuará a cau-
sar repugnância a todos nós que trabalhamos em defesa
dos direitos desses cidadãos. 

O que buscamos é que as administradoras obedeçam
aos três princípios básicos inscritos no Código de Defesa
do Consumidor: o princípio da boa fé, da lealdade e da
transparência. Respeitando estes três princípios básicos,
então teremos uma relação tranqüila. Volto a repetir: o car-
tão de crédito, por ser capcioso, é a tendência no mercado
que mais cresce. Mas, não podemos manter uma relação
num tipo de empresa sabendo que já estamos perdendo,
sabendo que estamos sendo vítimas de um contrato leoni-
no, de um contrato abusivo, mesmo que eles não façam
uso do crédito rotativo, porque infelizmente a sociedade, o
cidadão, ele pensa de forma individualista. Então, aquele
que utiliza pouco o cartão e paga a fatura no dia do venci-
mento, ele não observa que ele é que está contribuindo
para o abuso desse tipo de empresa. 

Enquanto não houver uma mudança dessas pessoas
que (ininteligível) entre aspas, porque sempre há um pro-
blema por trás daquele cartão de plástico (ininteligível)
Mas, eu, que represento nessa situação uma pequena par-
cela dos usuários, porque a grande maioria está refém do
crédito rotativo, estou contribuindo para que esses abusos
praticados pelas administradoras continuem. 

Então, as questões que o senhor levantou merecem
ser revistas merecem ser analisadas, merecem ser investi-
gadas e as administradoras terão de prestar contas à socie-
dade, aos usuários de cartão de crédito. Desde que come-
çaram a operar neste país, sempre praticaram esse abuso.
Isso não é questão nova. A novidade aqui é que estamos
discutindo essa questão. Essa é a única novidade. Desde
que começaram a operar neste país, sempre foi em cima
de cobranças absurdas, cobranças abusivas, em cima do
suor e do trabalho do usuário do cartão de crédito. 

A Sra. ANNA KARLINE - Nós estamos falando de crédi-
to rotativo, mas a gente sabe que existem casos específicos
de acordos com clientes inadimplentes no caso também de
cartões de crédito. Como está essa situação? Isso aconte-
ceu comigo. (ininteligível) débito, pagava o mínimo, não
consegui mais pagar esse mínimo, porque o meu débito
não diminuía, então, deixei de pagar.  

Num determinado momento eu tive dinheiro para qui-
tar esse débito, a dívida integral. O que aconteceu? Eu
devia seis mil reais e a administradora chegou para mim e
falou: Como você vai pagar à vista, então são quatro mil e
quinhentos reais. Nesses casos de acordo, como fica a
situação do cliente que de alguma forma acha que também
foi cobrado um juro abusivo? 

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - Todo cliente portador
de um cartão de crédito está sendo cobrado de forma abu-
siva. Aqueles que já quitaram sua fatura através de um
acordo ou receberam o 13º e quitaram o débito com a
administradora, essas pessoas poderão propor uma ação
judicial pedindo a administradora preste contas dos juros
efetivamente cobrados. 

A Sra. ANNA KARLINE - Desconto nenhum, é só uma
ilusão.  

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - É só uma ilusão, por-
que a administradora trabalha da seguinte forma: ela vem
acumulando juros durante todo o período de contratação.
Então a partir do momento em que o usuário do cartão
deixa de pagar por 90 dias a sua fatura, a administradora já
começa com o processo de cobrança. Ou seja, se eu estiver
devendo dois mil reais e ligo para a administradora dizen-
do que não quero pagar o mínimo no mês que vem, eu
quero quitar esse débito, a informação que eu vou ter do
atendente é de que não tem acordo para que eu simples-
mente deixe de pagar, porque “a posteriori”, ser-me-á
enviada uma proposta de acordo. Só que entre esse meu
telefonema e a proposta de negociação, já se passaram 30,
60, 90 dias. Ou seja, no meu saldo devedor já está a aplica-
ção dos encargos contratuais, os juros. Esse meu saldo
devedor deixou de ser “a” e passou a ser “a  ao cubo”.
Nesse meio tempo, já negativaram o meu nome, começam
a fazer pressão no sentido de eu pagar, que o Oficial de
Justiça vai à minha casa, enfim, vão usar de todos os expe-
dientes para reaver esse crédito. 

Então, o que acontece? Elas lançam um valor maior. Se
eu devo mil e apresento uma fatura de três mil reais, me
dão um desconto hipotético para que eu quite o meu débi-
to e eu na minha boa fé de consumidor, querendo ficar
livre desse pesadelo, porque isso é um pesadelo... se o
cidadão não tiver um bom equilíbrio emocional... Existem
casos na ANUCC de pessoas que adquiriram síndrome de
pânico, que adquiriram toda espécie de problemas emocio-
nais em razão de cobrança, porque são pessoas cegas, não
deviam me dar crédito sem investigar o meu passado, a
administradora muito menos. Ela não vai me dar um cartão
de crédito se porventura eu tiver alguma restrição. Então
ela vai me dar o cartão de crédito porque sabe que sou boa
pagadora.   Mas isso ela não leva em conta no momento
em que tenho dificuldades de quitar o meu cartão. 

Então nesse caso específico que a senhora expôs, elas
lançam um valor já capitalizado e passam a impressão ao
usuário do cartão de que há um desconto em cima do
valor principal para poder reaver o débito num espaço
curto de tempo. 

Na realidade, é ilusão. É uma prática condenável por
parte da administradora.  

A Sra. DINAH - Eu quero falar porque ela citou o PRO-
CON. Eu queria esclarecer uma coisa: o PROCON é um
órgão administrativo, então nós não entramos com ação.
Quem entra com as nossas  ações é a Procuradoria do
Estado ou o Ministério Público e entram com ações coleti-
vas. Nós temos um cuidado muito grande em relação aos
consumidores, porque se nós perdermos uma ação dessas,
vocês não vão existir, porque vocês não vão poder entrar
com a ação. O Estado de São Paulo perde. Então aqui no
Estado ninguém mais vai poder entrar. 

Portanto, quando o PROCON propõe uma ação ao
Ministério Público ou à Procuradoria é porque temos - digo
isso pela experiência e pela vivência - quase que 100% de
chance - claro, cabeça de juiz nunca se sabe - de  ganhar. 

Eu diria que esse problema dos juros no cartão de cré-
dito é uma coisa para a qual chamamos a atenção há muito
tempo, mas realmente não nos sentimos seguros de entrar
com ação porque temos conhecimento de muitos casos
em que o  consumidor perdeu. Então, o PROCON não
entra. O PROCON não entra mesmo com ação. 

Outra coisa que você falou e me preocupou, porque
afinal de contas você tem uma influência nos consumido-
res, dizer que cartão de crédito é um complemento de cré-
dito, não é verdade. Um grande problema que nós estamos
enfrentando é justamente as administradoras de cartão
oferecerem crédito para quem não tem condições de assu-
mir aquele crédito.  

Temos infelizmente uma população que também preci-
sa ser educada para entender o que é o crédito e para
saber fazer um orçamento. Inclusive dentro do PROCON
abrimos este ano palestras para ensinar o consumidor
mais simples a organizar seu orçamento. Aliás, todas as
vezes que abrimos as matrículas, encerramos em menos
de 12 horas. Sai publicado no jornal, meio-dia todas as
vagas já estão preenchidas.

Só queria deixar claro por que não entramos com as
ações.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - Eu gostaria de deixar
claro também, doutora, que eu não disse complemento de
crédito. Eu disse que diversos cartões(?) estão utilizando o
cartão de crédito como complemento de renda. Eu gostaria
muito de poder voltar à minha advocacia particular ao
invés de ficar discutindo isoladamente questões de cartão
de crédito. Gostaria realmente que o PROCON e o Estado
estudassem essa questão com mais atenção, porque esta-
mos falando de um segmento de 38 ou mais (ininteligível)
cartões de crédito. Eu não ficaria nem um pouco triste, nem
um pouco insatisfeita, nem um pouco frustrada por ter de
deixar a Presidência da ANUCC por conta de uma ação civil
pública proposta pelo Ministério Público ou pelo PROCON
para que o consumidor seja respeitado. Porque enquanto
(ininteligível) estaria faturando bilhões em cima da produti-
vidade do nosso consumidor.

Então eles querem que esse estudo seja concluído o
mais rápido possível e que o Ministério Público amanhã
mesmo proponha uma ação, porque aí, sim, a ANUCC terá
atingido seu objetivo e um grande número de (ininteligível)
de cartões de crédito e eu, como advogada, bem como os
meus colegas da associação (ininteligível) advogando, que
é o que sabemos fazer e fazemos bem.  

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Eu
queria fazer uma pergunta. Com relação ao que a senhora
falou, eu gostaria de dizer que existe uma prática usual que
lesa o usuário de cartão de crédito, porque as ações que
são impetradas pelos usuários que procuram seus direitos
e associações de defesa do consumidor, pelo que a senho-
ra falou, 80% têm essas ações. A Dra. Dinah tem dito tam-
bém que várias das reclamações no PROCON acabam sur-
tindo efeito porque as administradoras acabam...

A Sra. DINAH - Nós temos inclusive uma comissão téc-
nica para discutir esses assuntos antes de entrar na Justiça,
formada dentro do PROCON e com a própria associação
deles, para ver se eles mudam de postura.  Isso tudo pode
servir de base até para uma futura ação, mas não entrar
sem ter certeza de que seríamos vencedores.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Que
é o que estamos estudando. A Dra. Marinês, Presidente da
Fundação, inclusive já sinalizou para que nós, juntamente
com o PROCON, pudéssemos acionar o Ministério Público.
Por isso estamos trabalhando nesse sentido em conjunto
com o PROCON. Agora, diante desse caso, podemos imagi-
nar que existe uma prática usual e que somente o usuário
do cartão de crédito que procura seus direitos - que no
Brasil não saberia quantificar, é ínfimo o número daqueles
que procuram a Justiça para reaver seus direitos, enquanto
a maioria dos brasileiros acaba deixando seu nome negati-
vado perdendo com isso emprego, um monte de coisas, é
a falência civil do cidadão... então, diante disso a senhora
constata que existe a prática usual de uma atividade que
contraria a legislação atual. Quer dizer, de 100 que pagam
juros de 13% vamos ter apenas 10 que procuram seus
direitos. Os demais estão pagando atualmente esses encar-
gos contratuais.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - A parcela que busca
hoje o Poder Judiciário é uma parcela muito ínfima. Tanto é
verdade que as administradoras, se formos esperar uma
posição da Associação Brasileira de Empresas de Cartões e
Serviços, a ADEX, entidade que representa essas empresas
(ininteligível) um termo de conduta assinado em 1988
perante o Ministério da Justiça (ininteligível) a prática, o dis-
curso e a ação. A prática da cobrança abusiva. O discurso
de reuniões infindáveis. Sabemos que a administradora
pratica encargos de forma abusiva (ininteligível) que diaria-
mente propõe ações e não uma ação 100% perfeita, porque
de fato... o juiz, se não tiver 100% de certeza (ininteligível)
aventuras jurídicas (ininteligível) de forma aventureira (inin-
teligível) se for esperar 100% de certeza que eu vou sair
vitoriosa de uma ação, nem sei por que advogar, porque o
advogado, na hora que for para o Judiciário, ele encaminha
de forma fundamentada e espera que o Judiciário se pro-
nuncie em nome dessa sociedade. (ininteligível) as adminis-
tradoras estão praticando juros abusivos, estão desrespei-
tando toda uma sociedade, estão desrespeitando esta CPI,
estão desrespeitando a mim, consumidora. Então a prática
é uma e o número de ações tem crescido, Deputado. No
entanto, é um número muito insignificante ainda. E acho
bom repetir: de 38 milhões de usuários você ter três mil
ações, (trecho incompreensível) da administradora.  

Então não vai haver nenhuma modificação por iniciati-
va própria dessas administradoras, porque elas possuem
um departamento jurídico para isso, conhecem o Código
de Defesa do Consumidor e haveria modificação imediata.
Esse trabalho de uma CPI enfrentando (ininteligível) man-
dado de segurança para impedir esse tipo de trabalho, por-
que não há interesse. É um contrato de adesão, é um con-
trato unilateral (ininteligível) a modificação (ininteligível)
em benefício do consumidor. Não há interesse. Realmente
não há interesse. A situação fiscal está sendo benéfica para
muitas pessoas, não só para as administradoras de cartão
de crédito, não. (ininteligível)

Continuo à disposição dos senhores para alguma outra
questão. Nós (trecho incompreensível) questão que o senhor
colocava, são essas as informações que eu trouxe a esta CPI
com a documentação que já foi entregue para o senhor.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Eu
tenho interesse de fazer mais uma pergunta, até porque já
enfrentamos mais de 10 mandados de segurança.
Atualmente estamos com recurso no Supremo Tribunal
Federal. Estamos insistindo. Tanto é que estamos prorro-
gando os trabalhos desta CPI para ver se ainda consegui-
mos ao final receber o julgamento do recurso desta
Assembléia - tenho certeza de que vamos ganhar. Estamos
com os trabalhos de investigação de muitas das empresas
interrompidos por força de limitar. A Justiça, apesar de
todo o tempo e de toda a insistência desta Casa, desta CPI,
ainda não julgou no mérito.

Uma coisa nos chama a atenção. Temos documentos
nesta CPI em que o Banco Central nos oficia, respondendo
a um questionamento que fizemos, que as administradoras
de cartão de crédito não são financeiras, não são institui-
ções financeiras. Portanto o Banco Central não fiscaliza car-
tões de crédito. Acho que são bem poucos os brasileiros
que sabem disso. Talvez a maioria imagine que cartão de
crédito é fiscalizado pelo Banco Central - não é.

Mas ao mesmo tempo vemos que as administradoras
de cartões de crédito são associadas de instituições como a
ACREF(?) uma instituição que representa instituições finan-
ceiras e que é uma das que impetraram a ação e consegui-
ram liminar contra o funcionamento da CPI. É interessante
isso, porque se as próprias empresas que administram os
cartões de crédito são associadas a uma associação de ins-
tituições financeiras, eles reconhecem que são instituições
financeiras.

São vários os argumentos que temos que comprovam
essa situação de anormalidade e o objetivo desta CPI é
investigar, fazer representação no Ministério Público e
entrar com ação. Essa luta já tem dois anos aqui na
Assembléia.

O que eu queria perguntar é o seguinte: a cláusula
mandato. Ela nos trouxe uns documentos, que eu folheei
rapidamente. A cláusula mandato diz o seguinte: o crédito
rotativo... o usuário de cartão, ele autoriza a administradora
a ir buscar no mercado os recursos para fazer o financia-
mento do crédito rotativo. Como ela é uma instituição
financeira, ela tem de buscar em uma outra instituição
financeira e para isso a cláusula mandato obriga que sejam
repassados juros e encargos que o usuário autorizou atra-
vés dessa cláusula mandato, que, vamos dizer, é discutível,
não vamos entrar no mérito, na discussão jurídica, então a
administradora teria de repassar ao seu cliente exatamente
os encargos para fazer o financiamento ao crédito rotativo.

Nos documentos que a senhora está entregando, com-
prova-se que as administradoras estão indo buscar, como a
senhora disse, a 20% ao ano e repassando ao cliente a 13%
ao mês, o que representa mais de 200% ao ano. Quer dizer,
aqui está comprovada a ilegalidade.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA SILVA - Documento anexado
pela própria administradora. Em que pese toda discussão
doutrinária, jurídica, fica para um segundo momento. A
principal razão da vinda da ANUCC a esta CPI foi passar às
mãos do Presidente desta CPI essa documentação, um
documento produzido pela administradora. Não é a
ANUCC que está produzindo o documento. Não é a ANUCC
que está alegando que ela capta a 20%. Não. São docu-
mentos que a ANUCC exigiu que fossem exibidos nos pro-
cessos. O juiz, por ser documento comum das partes, con-
tratos de financiamento obtidos (ininteligível) como usuária
de cartão junto às instituições financeiras, são contratos
comuns, ou seja, a administradora tem o dever, a obriga-
ção legal de fornecer essa documentação. São documentos
que anexamos ao processo (ininteligível) 20% ao ano, onde
o valor é liquidado pela administradora no prazo máximo
de 90 dias. A administradora se sub-roga no direito da ins-
tituição financeira e passa a cobrar juros (ininteligível)

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - A
informação é de que eles vão captar esses recursos de uma
forma global. Estão aqui dizendo que isso eles fazem para
todos os clientes, porque (ininteligível) é de 10 milhões de
reais. Se eles fizerem um contrato global para atender
vários clientes deles com esse negócio que estão fazendo
entre administrador e uma instituição financeira

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - (falha na gravação) A fatura
do meu cartão de crédito venceu em 1.500 reais com essa
administradora e estou inserida nesse contrato global, cor-
reto? Porque elas alegam evidentemente que não têm
como sair captando em nome de A,B e de C, então elas me
inserem  em contrato global, eu tenho débito de mil e qui-
nhentos, ela me insere  no contrato global  e capta recursos
no valor de 100 milhões reais.

Só que... O que eles pedem é (ininteligível) de cartão
diante desse grupo que houve a captação. Mas a responsa-
bilidade dessa captação é em forma de poder para a admi-
nistradora captar em meu nome (ininteligível) de cartão de
crédito recursos para saldarem meu débito (ininteligível)
receber de produto ou serviço que é adquirido de outro
cartão, correto?

Então, mediante a outorga dessa cláusula do contrato
é que há essa captação de forma global. Então, meu débito
está inserido nesse contrato com os valores de cem
milhões, cinqüenta milhões, enfim, de cifras expressivas
dessa natureza...(Ininteligível) à administradora 500 reais,
1.500 reais, etc.

Então, como o senhor pode comprovar, inclusive nesta
documentação uma nota promissória  já liquidada
(Ininteligível)...20% ao ano, no espaço de, no máximo, 90
dias, quer dizer, é um grande negócio para a administradora.

Ela só ganha o que ela ganha, Deputado Rezende, por-
que ela ganha do fornecedor pelo aluguel da máquina, pela
taxa de cobrança pela operação, ela ganha do consumidor...

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Das
lojas.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Das lojas.
O Sr. PRESIDENTE- CLAURY ALVES SILVA - PTB - De

três a cinco porcento.
A Sra. CÁSSIA CORRÊA - De três a cinco porcento. No

Paraguai, é de 0,75% e no Brasil é de três a cinco porcento
e há repasse que chega até em 30, 45 dias para o lojista.
Então, hoje você já encontra lojistas que não operam com
cartão de crédito porque não há vantagem, como também
não há vantagem para o usuário do cartão, porque essa
parte é repassada pelo valor do produto final, porque quem
paga não é o posto de gasolina, quem paga não é lojista de
shopping, quem paga é consumidor, porque essa taxa de
3%, de 0,5%, enfim, é repassada no final do produto.

Quem mantém o lucro dessas empresas, quem é mais
penalizado nessa relação toda é o consumidor. Então, essa
documentação só vem a confirmar todas as alegações que
foram feitas aqui.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - O
fato de as administradoras de cartões de crédito também
emprestarem dinheiro nos caixas eletrônicos não caracteri-
zaria uma instituição financeira, por estar emprestando
dinheiro para o seu cliente?

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Ela deixa de agir conforme a
sua natureza jurídica, que é a de prestadora de serviço, e
passa a agir como instituição financeira, a partir do
momento que ele faz um saque no caixa automático por-
que tem um crédito “x” para poder sacar nos caixas eletrô-
nicos e passa ali a agir como instituição financeira.

O Sr. PRESIDENTE  - CLAURY ALVES SILVA - PTB -
Vendendo dinheiro.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Vendendo dinheiro.
Vendendo caro esse dinheiro. O problema não é vender o
dinheiro, o problema é a forma como ela está passando
esse dinheiro e fugindo da sua natureza jurídica. Ela é uma
prestadora de serviços, que não pode auferir lucros. Ela é a
mandatária, ela já  aufere lucros mediante uma taxa de
anuidade e há um gasto com  garantia de fiança, prestação
de serviço que ela alega, que está embutido nos encargos
contratuais. Ela que discrimine e não poderá cobrar uma
taxa maior pela prestação de serviço e pela taxa efetiva-
mente captada a título de juros. Então, é um dinheiro muito
caro...(ininteligível).

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Algu-
ma pergunta dos presentes? Há mais alguma consideração?

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Eu só agradeço o convite e
estou à inteira disposição desta CPI para que realmente,
juntos, possamos mudar a forma de agir das administrado-
ras que já obtiveram lucros extorsivos e abusivos em face
do trabalho, em face da produtividade dos usuários de car-
tão de crédito, inclusive, a mim.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -
Antes de a senhora terminar, o Deputado Rezende mencio-
nou a Comissão de Permanência. A senhora tem conheci-
mento de existir um acórdão que condena cobrança, ou
que proíbe, ou declara ilegal a cobrança da Comissão de
Permanência?

Isso é matéria vencida, transitada em julgado em que
todos os usuários e consumidores de cartões de crédito
pagaram a Comissão de Permanência, não sei quando ter-
minou de se cobrar isso, porque aí acho que mudaram os
nomes. Passaram a cobrar outros tipos de encargos. Mas o
que foi comprovado de Comissão de Permanência é ilegal?

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - É ilegal, inclusive, na própria
sentença...

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Elas
teriam que devolver esses recursos?

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Teriam e deverão.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -

Foram cobrados ilegalmente.
A Sra. CÁSSIA CORRÊA - A todos aqueles que relacio-

narem.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -

Existe uma prescrição?
A Sra. CÁSSIA CORRÊA - De cinco anos, deputado. 
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -

Praticamente as administradoras já embolsaram o dinheiro
que não era delas, porque essa decisão tem uns dois anos.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Essa decisão tem cerca de
dois anos. Inclusive algumas ações já julgadas pelo 1º TAC
(Tribunal de Alçada Cível), os juízes determinam a devolu-
ção, inclusive, da Comissão de Permanência.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -
Quer dizer, agora, o tempo é a favor das administradoras de
cartão. A cada dia que se passa é um dia que se prescreveu.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - (Ininteligível)
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -

...Daqueles que pagaram a Comissão de Permanência e...
A Sra. CÁSSIA CORRÊA -...  E houve enriquecimento. É

mais uma forma de enriquecimento desse tipo de empresa.
Volto a agradecer o convite e em nome da ANUCC evi-

dentemente, volto a me colocar à disposição dos senhores
para algum esclarecimento, ou alguma outra documenta-
ção que se fizerem necessários.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -
Quero aqui agradecer a presença da Dra. Cássia. Indago se o
Deputado Rezende tem mais alguma consideração a fazer?
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O Sr. JOSÉ REZENDE - PFL - Sr. Presidente, só gostaria
de agradecer a participação e as informações trazidas aqui
pela Dra. Cássia, bem como da associação  que tão bem
representa e defende os usuários de cartão de crédito.
Quero dizer que lastimo o que está ocorrendo com esta
CPI. Realmente estamos sendo desrespeitados e tolhidos
de um direito que esta Casa tem, que é o de investigar. Não
estamos podendo ter acesso a documento de nenhuma
administradora, não estamos podendo notificar, fazendo
com que venha algum representante das administradoras
para depor nesta CPI. 

Infelizmente e lamentavelmente, isso está ocorrendo,
mas estamos esperançosos que, com a prorrogação desta
CPI, possamos voltar a exercer o direito que um parlamen-
tar tem, o direito que esta Casa, a Assembléia Legislativa
de São Paulo, tem de investigar possíveis irregularidades.
Pelos encaminhamentos que foram demonstrados aqui, os
indícios de irregularidades por parte das administradoras
de cartão de crédito são grandes.

Permaneceremos esperançosos de que possamos con-
cluir os nossos trabalhos e, se porventura isso não ocorrer
eu, como cidadão e também como usuário de cartão de
crédito, não vou medir esforços no sentido de implemen-
tar, quer seja por parte do Ministério Público, quer seja por
parte do Procon, quer seja com o apoio da Associação
Nacional dos Usuários de Cartão de Crédito, no sentido de
implementar uma ação que realmente venha a beneficiar
não uma pequena parcela, mas a todos os usuários de car-
tão de crédito para ter o respeito que todo o cidadão brasi-
leiro merece.

Obrigado, Sr. Presidente, por mais este espaço para
podermos nos posicionar aqui. Mais uma vez muito obriga-
do à Dra. Cássia e a todos que tiveram participação nesta
nossa reunião. Muito obrigado.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - E os senhores por esta CPI  e
por esta investigação. É um trabalho como o dos senhores
que estamos precisando. 

Agradeço pela atenção de todos e qualquer dúvida a
ANUCC se coloca à disposição através de telefones e pelo
site da nossa entidade. Obrigada.

O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -
Agradeço a Dra. Cássia Corrêa, presidente da Associação
Nacional dos Usuários de Cartão de Crédito e dizer que
estaremos mandando cópias desses documentos aos inte-
grantes. Também em quaisquer novas solicitações vamos
abusar da sua consideração de se colocar à disposição para
que possamos obter mais documentos que a ANUCC tem.

A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Estamos aqui para isso.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB -

Muito obrigado.
A Sra. CÁSSIA CORRÊA - Obrigada ao senhor.
O Sr. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - PTB - Não

havendo nada mais a tratar, quero agradecer a presença de
todos os deputados, da imprensa, da TV Assembléia, pro-
curadores; Dra. Dinah, da Procon; ao Claudinei, nosso
representante que tem comparecido de forma assídua a
esta CPI pela Secretaria da Fazenda e a todos aqueles que
participaram desta reunião. 

Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
6.3 - IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO SISTEMA

6.3.1 - Clausula Mandato

“Pelo presente instrumento, o TITULAR outorga á EMIS-
SORA mandato especial para representa-lo junto a toda e
qualquer instituição financeira, incluídos nesse mandato os
poderes para obter em nome e por conta do outorgante,
financiamento por valor não excedente ao do saldo devedor
apurado à conta do TITULAR, podendo a EMISSORA, para
tanto, negociar e ajustar prazos, acertar condições e o
CUSTO DO FINANCIAMENTO e demais encargos d dívida,
cobrados pelas instituições financeiras, abrir contas corren-
tes em BANCOS ASSOCIADOS e assinar contratos de aber-
tura de credito ou instrumento de qualquer natureza, neces-
sários para o financiamento que será utilizado único e exclu-
sivamente para os fins e na forma prevista no contato”.

Os contratos firmados entre os clientes e as adminis-
tradoras são de adesão, ou seja, o usuário que deseja ter a
prestação desse serviço, deve assinar um contrato previa-
mente elaborado pela administradora. Esse contrato não é
assinado, entendendo-se que com a assinatura em propos-
ta de adesão já vincula o usuário as normas previstas. Em
grande parte dos casos a aquiescência ao sistema se dá via
telefone, com gravação da voz do cliente se identificando,
outras vezes a proposta é firmada via Internet. Na maioria
das vezes o consumidor adere ao sistema sem conhecer
muito bem o que está fazendo.

Não obstante os esforços despendidos pela Secretaria
Estadual de Direito Econômico, firmando “Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta”, com a ABECS
- Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito
e Serviços, tais acordos sempre foram burlados engenho-
samente e sem qualquer temor, próprio de quem é possui-
dor do maior poder desse país, o poder econômico. Desta
forma o consumidor que, pela facilidade utiliza seu cartão
além de sua capacidade financeira e que, em sua fatura vê
a possibilidade de realizar parcelamentos, ao fazê-lo passa
a arcar com juros capitalizados que chegam a 13% ao mês,
o que representa mais de 230% ao ano, sendo que confor-
me foi devidamente comprovado, a administradora capta
esse mesmo recurso a juros médios de cerca de 38% ao
ano, ou 2,38 ao mês. A absurda diferença cobrada como de
costume, é avocada como “risco da inadimplência”.

6.3.2 - Encaminhamento de Cartões Sem Autorização

As formas de comercialização são as mais agressivas
que o marketing poderia conceber, telefonemas com afir-
mações do tipo “você foi escolhido”, “você pode mudar de
vida”, ou “você pode ganhar muito, milhagens para passa-
gens aéreas, pontos que transformarão em prêmios, facili-
dades em lojas, supermercados etc. Na verdade os cartões
tornaram-se uma epidemia. Convênios firmados entre as
administradoras e redes de supermercados, lojas, bancos,
instituições filantrópicas, times de futebol, procuravam
aproveitar novos mercados e fazer do Cartão de Crédito
algo indispensável no dia-a-dia de qualquer pessoa”.

Continua sendo representativo junto ao PROCON,
reclamações de pessoas que recebem em suas casas cartas
muito bem elaboradas com cartões. Quando se deseja
devolvê-lo, o ônus do tempo e do contratempo fica sempre
por conta do consumidor.

6.3.3 - Cobrança Abusiva de Tarifas e Juros

O jornal “A Folha de São Paulo” do último dia 23 de
fevereiro do corrente demonstra que os juros praticados
pelos Cartões de Credito atualmente são de 10,67 ano mês,
e por serem capitalizados, 237,57% ao ano. Consta nos
arquivos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, depoi-
mento do Sr. Aparecido Donizete Píton, presidente da
ANDIF - Associação Nacional de Defesa dos Consumidores
do Sistema Financeiro que apresentou cálculos exemplifi-
cativos de um consumidor que em 01 de janeiro de 2000
utilizasse credito de R$ 1.000,00 (um mil reais) com a apli-
cação dos juros e tarifas, estará devendo no final de 12
meses cerca de R$ 5.350,25, ou seja, cinco vezes mais. Mais
se não conseguir quitar tal debito, em 31/dez/2001, ou mais

12 meses terá uma dívida de cerca de R$ 28.625,18 (vinte e
oito mil, seiscentos e vinte e cinco mil e dezoito centavos),
cerca de 27 vezes mais. Após cinco anos, ou seja, em 31 de
dezembro de 2005, esse usuário acumularia uma dívida de
23.455.489,70 (vinte e três milhões, quatrocentos e cin-
qüenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e
setenta centavos). Os valores desenvolvidos seriam até
cômicos se não fossem trágicos.

Conforme o depoimento do Promotor Público, Dr.
Marco António Zanelatto, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor, já
existe em vários paises na Europa preocupação dos
Governos com o que é chamado de superendividamento
da população, em vários paises na última década foram
instituídos os chamados códigos de consumo que abran-
gem todas as leis de defesa ao consumidor, na França, por
exemplo, desde 1998 esta em vigor o Código de Consumo
que define o que é usura e também pune a usura tanto no
âmbito civil, penal, como administrativo. O artigo 313-3
desse Código institui que “Constitui em empréstimo usurá-
rio todo empréstimo contratual, concedido a uma taxa efe-
tiva global que exceda no momento em que é concedido
mais de um terço da taxa efetiva média praticada ao longo
do trimestre anterior pelos estabelecimentos de credito
para operações da mesma natureza e com riscos equiva-
lentes”. Em sua explanação o Dr. Zanelato demonstra que
o crime de usura no Direito Comparado não estão limita-
dos a um percentual, pois com tal determinação haveria
um engessamento ao mercado que impossibilitaria seu
funcionamento, mas de forma simples e objetiva pode-se
instituir um parâmetro que seria a taxa média praticada
nos últimos meses, fiscalizada por órgão governamental
que levasse em conta fatores como: taxa de captação, de
recursos no mercado, taxas de risco, media do mercado
nos últimos meses etc.

Esta providência é postura do Governo, existe a necessi-
dade urgente de regulação desse mercado que trás grandes
problemas sociais. Os esclarecimentos de pessoas altamente
capacitadas e conhecedoras dos reflexos desse desajuste no
sistema financeiro do país que promove lucros estratosféri-
cos as empresas que atuam nesse âmbito a troco do endivi-
damento e empobrecimento da população, demonstraram
toda sua preocupação nos reflexos sociais de cidadãos que
se tornam inadimplentes e, portanto impossibilitados de
empreender alguma atividade econômica, gerando a infor-
malidade a desestruturação familiar, a marginalidade e con-
seqüentemente o aumento da  violência.

6.3.4 - Fragilidade do Sistema com Fraudes nas

Compras e Clonagem de Cartões

O Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pre-
ceitua:

“O fornecedor de serviços responde, independente-
mente da existência de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à presta-
ção dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segu-
rança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:...””. 

Também faz parte dos documentos acostados aos
autos da CPI, aquisições realizadas via Internet, utilizando-
se o numero do cartão de um titular, o nome de outra pes-
soa, um endereço aleatório para se receber uma mercado-
ria, o CPF de uma outra pessoa, um telefone inexistente e
um e-mail inventado. Desta forma foram feitas várias aqui-
sições o que demonstra que as administradoras não res-
guardam a segurança de seus usuários, não realizam para
a liberação de créditos qualquer verificação quanto a
autenticidade das informações. Qualquer pessoa que pos-
sua de alguma forma o simples número de um cartão, que
pode ser facilmente copiado dos comprovantes de paga-
mento, ou do próprio cartão, realizará compras sem qual-
quer impedimento. O problema principal e que se uma pes-
soa utiliza o numero de cartão, e essa identificação pode
ser conseguida de forma dissimulada (alguém que pega o
cartão para emitir a fatura em postos de gasolina, restau-
rantes, supermercados etc), o usuário que o mantêm em
seu poder jamais terá conhecimento de sua utilização e
terá os débitos lançados em seus estratos e com isso mui-
tos dissabores, pois as administradoras emitirão as faturas
e cobrarão, utilizando-se de todos os meios, já demonstra-
dos neste relatório. Situação equivalente ocorre com a clo-
nagem de cartões de crédito, nesse caso especificamente a
falta de segurança é tal que possibilita a emissão de cópia.
A responsabilidade na implantação de sistemas que empe-
çam tais ações fraudulentas deve ser basicamente de quem
administra o serviço no mercado. Essas empresas devem
encontrar forma de desenvolver cartões que impeçam a
clonagem, assim como checar todas as vendas por via ele-
trônica para evitar-se a ilicitude. Não é legal, moral e juridi-
camente possível que o consumidor assuma todo o risco
de um sistema por pura conveniência de seus proprietá-
rios. Para tanto necessário se faz que exista uma legislação
que institua normas para a venda eletrônica e segurança
para o cartão de credito caso contrário embora o Código de
Defesa do Consumidor tenha instrumentos para proteção,
existe dificuldade na tipificação da irregularidade cometida
nesse seguimento de mercado.

6.3.5- Serviços Adicionais

Fato também ressaltado no andamento da Comissão
foi a aplicação por parte das empresas administradoras, de
conduta já declarada irregular pelo Código de Defesa do
Consumidor, mas que continua sendo utilizada, A mais
pitoresca venda casada é o seguro contra roubo, onde o
usuário é levado a contratar e pagar pela fragilidade do sis-
tema que permite a utilização fraudulenta mesmo após o
titular haver comunicado o sinistro, quando tal serviço de
fundamental importância para o usuário já deveria ser
parte integrante dos altos custos que são pagos. 

Outra forma utilizada é existência de varias categorias
de cartões, existe o cartão bronze, cartão prata, cartão
ouro, cartão super, cartão especial etc. Através desse dife-
rencial procura-se através de sistemas de telemarketing
convencer o usuário de que ele está sendo premiado com a
mudança de categoria, só que com isso lhe é cobrado valo-
res complementares em sua anuidade ou anualidade.

Em situações como essa, deve-se aplicar o princípio da
boa fé objetiva, a ética de agir na elaboração e efetivação
de contratos. A forma de contratação de serviços no cartão
de crédito, onde se aplica contratos de adesão de quase
nenhum conhecimento do usuário quando de sua contrata-
ção, merece ser revisto, para isso é necessário também
uma postura política. O Poder constituído deve regulamen-
tar esse seguimento para evitar o que hoje ocorre. O con-
sumidor é a parte frágil quando tem que divergir de gran-
des conglomerados financeiros dotados de grandes estru-
turas jurídicas e de coação como o próprio Serasa, e nesta
relação o consumidor que não possui a mesma estrutura
se compõe nos interesses dessas empresas, ou torna-se
um inadimplente e marginalizado no mercado, sem mais
crédito. Os que ousam enfrentar-los vêm-se em demandas
judiciais morosas e dispendiosas e com grandes prejuízos
no andamento de suas atividades.

6.3.6- Encaminhamentos a Órgãos de Restrição de 

“Quem possui seu nome inserido nos arquivos do

Serasa, não compra mais a prazo, não financia mais nada,

nem moradia, não consegue mais emprego em grandes

empresas e muitas vezes nem em pequenas, não consegue

mais comprar no supermercado, não tem mais crédito, não

é mais gente. É pessoa relegada a nada, é um marginaliza-

do ou quase um criminoso, aliás, um criminoso que não

possui seu nome no Serasa, esta em melhor situação” (tre-

cho de entrevista do deputado Claury Alves da Silva, presi-

dente da CPI). 

A negativação do nome do consumidor tem sido tema
de vários debates e discussões no Legislativo e Judiciário,
sem qualquer solução. As empresas que atuam no mercado
financeiro no país, com seu cada vez maior poder econômi-
co vêm conseguindo no direito de manter instituições de
suas propriedades que a seus comandos e alegando ser a
benefício do mercado registram o nome de um cidadão em
cadastro de mau pagador e o obriga a pagar ou negociar
com a empresa que o negativou, sob pena de ficar com seu
nome “sujo” na praça, decretando assim sua falência civil.

O Serasa é uma empresa privada, cujos proprietários
são os bancos, que se utilizam de dados fornecidos pela
Receita Federal relativos às informações prestadas pelos
contribuintes quando da Declaração do Imposto de Renda.
O convênio firmado entre Serasa e Receita Federal, permite
o acesso a informações de caráter individual e confidencial
do contribuinte e que envolve também o aspecto seguran-
ça seu e de sua própria família, pois contém dados como
telefones residenciais, celulares, nomes de filhos e depen-
dentes, últimas compras pagas com cheques, etc. O acesso
a essas informações pode ser obtido por qualquer associa-
do do sistema, cujo universo é grande se imaginarmos
cada ponto de venda do comércio, serviços, financeiras e
agentes bancários que se utilizam desse sistema.

Para provar a vulnerabilidade das informações dos
cidadãos lá cadastrados por força desse convênio com a
Receita Federal, a CPI recebeu a “ficha completa” do ex-
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, que
aliás, como já dissemos, pode ser obtido por qualquer dos
filiados do sistema.

Destaca-se também ao analisarmos este item que o
cidadão que pagou uma conta atrasada, por qualquer moti-
vo que seja, exercendo seu direito de discutir sua dívida
com um agente financeiro, ou, muitas vezes, mercadorias
entregues em desacordo com o pedido, como se verifica
com regularidade nas reclamações junto ao Procon, mas
está quite com aquele compromisso, continua cadastrado
como cliente que pagou atrasado, com uma pontuação que
o prejudicará em futuras aquisições a crédito ou negocia-
ções bancárias.

6.3.7- Tarifas de Serviço e Prazos de Pagamento as

Empresas Conveniadas

Dados levados a Comissão Parlamentar de Inquérito,
pelos depoimentos de Presidentes de Sindicatos Patronais,
Advogados e o próprio Ministério Público, revelaram que
existem cobranças de tarifas e prazos para aqueles comer-
ciantes que por necessidade de seus negócios firmam con-
vênios com as Administradoras de Cartões, com índices
absurdamente maiores as que praticadas em países que
possuem situações de mercado financeiro, inflação e juros
em condições de igualdade ou até mais turbulentas que a
do Brasil. Documento entregue pelo Sindicato do Comercio
Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região,
trazem  índices impressionantes. 

Cartões Argentina Uruguai Chile(media)

Amex 1,5% -14 dias - -
Diners 1% -15 dias 0% - 14 dias 0,5% a 1,2% - 48 horas
Mastercard 1,5% - 07 dias 0% - 48 horas 0,5% a 1,2% - 48 horas
Visa 1,5% - 07 dias 0%  -  48 horas 0,5% a 1,2% - 48 horas

No Paraguai conforme declarações da Dr, Cássia
Correa, presidente da Associação Nacional dos Usuários de
Cartão de Crédito, o valor cobrado é de 0,75% para paga-
mento em 15 dias.

TAXAS UTILIZADAS NO BRASIL
Todas as administradoras de cartões no Brasil traba-

lham com taxas equivalentes, que variam de 3,0% (três por

cento) a 5,0% (cinco por cento) para liberação de pagamento
em prazo que varia de 30 a 45 dias. Mesmo com essa altíssi-
ma taxa, o prazo dilatado para liberação força o comerciante
a solicitar a antecipação do pagamento e nesses casos lhe é
cobrado acréscimo de cerca de 3,0 (três por cento).

Conforme a declaração do Presidente do Sindicato
Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região
Emilio Roberto Chierighini Martins, no caso de sua catego-
ria, o lucro fica com as administradoras. 

6.3.8- Saques Eletrônicos em Moeda

Conforme declarações do Coordenador do Centro de
Apoio das Promotorias de Justiça do Consumidor, Dr. Marco
Antonio Zanelato, Essas empresas não são instituições
financeiras, e fazem questão não se caracterizarem como tal,
pois se elas atuarem como sendo, estariam praticando crime
previsto na lei que disciplina o sistema financeiro e pode-
riam inclusive ser punidas no âmbito administrativo.

Como então explicar a facilidade existente em todos os
cartões de crédito que permitem retiradas de valores em
dinheiro. Ora, como então classificar uma administradora
que empresta dinheiro a não ser por uma financeira que
deveria ser regulamentada e acompanhada pelos órgãos
fiscalizadores do Sistema Financeiro Nacional.

Se entendermos que financeira é aquela empresa que
empresta dinheiro cobrando-se taxas e juros, atuando portan-
do no mercado financeiro, como ficam as Administradoras de
Cartões de Crédito que emprestam dinheiro (inclusive com
saques em quiosques eletrônicos, através do cartão), cobram
juros e taxas, mas não são instituições financeiras?

6.3.9 - Cobrança de Honorários

A coerção para receber as contas atrasadas de clientes
inadimplentes é exercida com tamanha voracidade que as
administradoras chegam a contratar mais de um escritório
de cobrança com advogados que procuram a todo custo
proceder ao recebimento, cobrando-se altos honorários e
muitas vezes utilizando-se de artifícios ilegais e antiéticos
de pressão sobre o consumidor.

Esse tipo de reclamação foi uma constante na CPI.
6.3.10 - Algumas Considerações Importantes

Um fato que chamou a atenção durante as investiga-
ções da Comissão Parlamentar de Inquérito desta
Assembléia Legislativa é que aqueles devedores que não
concordam em pagar as exorbitantes taxas de juros e
honorários e buscam seus direitos, quer via Procon ou atra-
vés de meios judiciais,  são a minoria, e quando isso ocor-
re, são beneficiados com generosos descontos de seus
débitos e com condições de pagamento vantajosas. Mais
Infelizmente a grande maioria não procura esses meios,
quer por desconhecimento, por acanhamento, por desâni-
mo ou vergonha, ou mesmo por receio de ver seu nome
negativado e com isso complicar sua vida profissional. O
exercício da cidadania ainda é um tema timidamente evo-
luído na nossa sociedade e merece uma reflexão mais apu-

rada, especialmente nas questões abordadas por esta CPI,
naquilo  que foi possível investigar, considerando as difi-
culdades impostas pelo Judiciário, que através de limina-
res concedidas,  impediram o aprofundamento das investi-
gações,  que poderíamos contribuir  em muito no aperfei-
çoamento de um sistema que tem sido injusto a milhares
de cidadãos, criando-lhes danos muitas vezes irreparáveis
em suas vidas, ocasionados pela perda do crédito, dos
bens, e do maior patrimônio, o nome. 

Para conhecimento da sociedade, demonstramos abai-
xo as ações judiciais que foram alvo essa CPI na Assembléia
Legislativa de São Paulo, que mereceu um trabalho dos
mais competentes, dedicados e vibrantes da Procuradoria
Jurídica, mas infelizmente não foi o bastante para impedir
que o processo investigatório fosse paralisado. 

Vejamos o relatório de feitos fornecido pela própria
Procuradoria:

6.3.11. - Relatório de Ações Judiciais - “CPI dos Con-

sumidores de Serviços Bancários e de Cartões de Crédito”

1. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 84.488.0/00
Impetrantes: ACREFI - Associação Nacional das

Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento;
ABBC - Associação Brasileira de Bancos; ANEF -
Associação Nacional de Entidades de Serviços Financeiros
e de Consórcio da Indústria Automobilística; ASSOBESP -
Associação dos Bancos no Estado de São Paulo e ANFAC -
Associação Nacional de Factoring.

Impetrados: Presidentes da ALESP e da CPI
Objeto: requer a extinção da CPI instaurada com base

na aprovação do Requerimento nº 1848/01 em relação aos
associados das impetrantes ou que o objeto da CPI seja
restringido a matéria de competência estadual.

Juízo: TJ/SP (Órgão Especial)
Relator: Des. Theodoro Guimarães
18.09.01 - Despacho do 2º Vice-Presidente do TJ/SP,

Des. Gentil Leite: “Requisitem-se as informações. Após,
apreciarei o pedido de liminar.”

11.10.01 - Diante da reiteração do pedido de liminar
apresentada pelas impetrantes, o Des. Gentil Leite indefere
o pedido de liminar.

16.10.01 - Prestadas as informações pelo Presidente da
CPI alicerçadas nos seguintes pontos: ausência de direito
líquido e certo, ofensa ao enunciado nº 266 do STF, impos-
sibilidade de apreciação judicial de atos “interna corporis”,
existência de fato determinado, competência da ALESP
para investigar matéria afeita ao direito do consumidor

19.10.01 - Prestadas as informações pelo Presidente da
ALESP no mesmo sentido

06.03.01 - Petição das impetrantes endereçadas ao
relator do processo Des. Theodoro Guimarães requerendo
a concessão da liminar.

06.03.01 - Despacho de próprio punho do relator: “J.
conclusos, com urgência.”

13.05.02 - Mesmo com parecer do Ministério Público
pela denegação da ordem, reconsiderando o despacho do
Des. Gentil Leite, o Des. Theodoro Guimarães defere a limi-
nar para suspender os trabalhos da CPI com relação aos
associados das impetrantes.

26.06.02 - A ALESP requer seja determinado a juntada
das listagens dos associados das impetrantes

29.06.02 - Juntada da relação parcial pelas impetrantes
a qual seria complementada em 24.010.02

18.12.02 - Mais de 7 meses depois do despacho que, em
sede de reconsideração, deferiu a liminar, o que é absoluta-
mente inusual, na última sessão do Órgão Especial do TJ
antes do recesso de final de ano, o processo é pautado para
julgamento. Deferindo pedido formulado pelo patrono das
impetrantes, sem ouvir as autoridades impetradas, a ALESP
e o Ministério Público, o Des. Theodoro Guimarães adia o
julgamento por uma sessão, isto é, até início de fevereiro de
2003. De se anotar que a Procuradoria da ALESP havia enca-
minhado memoriais a todos os Desembargadores do Órgão
Especial e, na data do julgamento, um Procurador encontra-
va-se preparado para sustentar oralmente a tese defendida
pelos impetrados perante os julgadores.

10.01.03 - Os impetrados e o MP são instados, por des-
pacho, a se manifestarem acerca do pedido de extinção do
feito formulado pelas impetrantes. Neste pedido, argumen-
tam as impetrantes que o processo havia perdido o objeto
em decorrência do (sic) “término da legislatura” em que
havia sido instalada a combatida CPI.

14.01.03 - Petição da ALESP atendendo ao despacho
precitado, denunciando a estratégia desenvolvida pelas
impetrantes, informando que a legislatura somente terá fim
em 15.03.03 e requerendo o pronto julgamento do feito na
primeira sessão do ano de 2003, tal como anteriormente
deferido pelo Des. Relator. A Procuradoria da Casa solicita
ao Procurador de Justiça (MP) oficiante pronta manifesta-
ção, a fim de que o processo possa ser julgado no início de
fevereiro, o que é atendido.

10.02.03 - Embora se encontre em termos para ser jul-
gado, o processo não foi incluído em pauta, nem na primei-
ra nem na segunda sessão do Órgão Especial. Publicado o
seguinte despacho exarado pelo Dr. Theodoro Guimarães:
Fls. 778: “I- Corrija-se a posição das fls. 35, 36, 37 e 38,
como já determinado pelo despacho de fls. 625; II - Nos ter-
mos dos pronunciamentos retro, indefiro o pedido de
extinção temporal dos trabalhos da CPI; III - Á mesa.”

12.02.03 - Aguarda-se o julgamento. (Importante res-
saltar que, costumeiramente, um mandado de segurança
originário no TJ/SP aguarda, desde a sua distribuição, não
mais do que 6 meses para ser julgado.) 

Suspensão de Segurança
27.05.02 - Distribuído pedido de suspensão da liminar

deferida pelo Des. Theodoro Guimarães em 13.05.02,
perante a Presidência do  STJ (autos nº 1052).

20.08.02 - Despacho do Presidente do STJ, Min. Nilson
Naves, remetendo os autos ao STF

16.09.02 - Processo autuado sob nº 2.179-6 no STF;
manifestação dos impetrantes

23.09.02 - Parecer do MPF pelo deferimento da suspensão
01.10.02 - ALESP reitera o pedido de suspensão
14.11.02 - Indeferido o pedido
2. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 96.979.0/4
Impetrantes: EBS - CAPITAL FACTORING E FOMENTO

LTDA
Impetrados: Presidentes da ALESP e da CPI
Objeto: requer a extinção da CPI instaurada com base

na aprovação do Requerimento nº 1848/01
Juízo: TJ/SP (Órgão Especial)
Relator: Des. Menezes Gomes
06.08.02 - Negada a liminar
04.09.02 - Prestadas as informações, nos moldes das

prestadas no MS nº 84.488.0/0
26.09.02 - Ao MP
23.10.02 - Deferido o ingresso da ALESP na lide como

assistente litisconsorcial
20.11.02 - Julgamento: Rejeitaram a preliminar e con-

cederam a ordem no mérito
12.02.03 - Intimação do Acórdão, que será objeto dos

recursos cabíveis
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3. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 91.783.0/3
Impetrante: Associação Brasileira das Empresas de

Cartão de Crédito e Serviços - Abecs
Impetrados: Presidentes da ALESP e da CPI
Objeto: requer a extinção da CPI instaurada com base

na aprovação do Requerimento nº 1848/01.
Juízo: TJ/SP (Órgão Especial)
Relator: Des. Sinésio de Souza
09-03-02 - Prestadas as informações, pelo Presidente

da Alesp alicerçadas nos seguintes pontos: ausência de
direito líquido e certo, ofensa ao enunciado nº 266 do STF,
impossibilidade de apreciação judicial de atos “interna cor-
poris”, existência de fato determinado, competência da
ALESP para investigar matéria afeita ao direito do consumi-
dor e, por fim, da inexistência de usurpação de competên-
cia municipal.

18-3-02 - Prestadas as informações pelo Presidente da
CPI no mesmo sentido.

22-3-02 - Negada a liminar pelo 1º Vice-Presidente
Desembargador Luís de Macedo, reconhecendo serem
determinados os fatos que ensejaram a criação da CPI.

3-4-02 - Interposto agravo regimental pelo Impetrante
16-4-02 - O 1º Vice Presidente do TJSP, em exercício,

Desembargador Denser de Sá, negou o processamento do
agravo regimental.

29-4-02 - Interposto Agravo Interno contra decisão  pro-
ferida em 16-4-2002

12-6-02 - O Órgão Especial do TJSP negou provimento
ao agravo interposto.

8-8-02 - Parecer do MP opinando pela denegação da ordem.
30-8-02 - Conclusos ao Desembargador Sinesio de Souza
4. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 96.997.0/6
Impetrante: SAIS Factoring Fomento Mercantil Ltda.
Impetrados: Presidentes da ALESP e da CPI
Objeto: requer seja determinada a suspensão completa

dos trabalhos da CPI instalada com a aprovação do
Requerimento nº 1848/01, com relação à impetrante.

Juízo: TJ/SP (Órgão Especial)
Relator: Des. Ernani de Paiva
6-8-02 - Deferida liminar pelo 1º Vice-Presidente do TJSP.
4-9-02 - Prestadas as informações, pelos Presidentes

da Alesp e da CPI alicerçadas nos seguintes pontos: legiti-
midade de criação da CPI do Consumidor, do fato determi-
nado e a inexistência de direito líquido e certo, impossibili-
dade jurídica do pedido e a questão de avaliação de atos
“interna corporis” da Alesp, a decadência, do fato determi-
nado e da competência para investigar, 

6-11-02 - Conclusos ao Desembargador Ernani de Paiva
5. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 97.715.0/8
Impetrante: MOR Factoring Fomento Comercial Ltda.
Impetrado: Presidente da CPI
Objeto: requer seja concedida a ordem para assegurar a

suspensão dos trabalhos da CPI em relação a Impetrante ou
eximi-la de apresentação dos documentos sigilosos solicitados.

Juízo: TJ/SP (Órgão Especial)
Relator: Des. Gentil Leite
5-9-02 - Deferida liminar pelo 1º Vice-Presidente do

TJSP no sentido de desobrigar a impetrante a apresentar
os documentos e prestar os esclarecimentos exigidos.

23-10-02 - Prestadas as informações pelo Presidente da
CPI alicerçadas nos seguintes pontos: legitimidade de cria-
ção da CPI do Consumidor, do fato determinado e a inexis-
tência de direito líquido e certo, impossibilidade jurídica do
pedido e a questão de avaliação de atos “interna corporis”
da Alesp, a decadência, do fato determinado e da compe-
tência para investigar, a CPI e os poderes próprios das
autoridades judiciais

6-12-02 - Conclusos ao Desembargador Gentil Leite
6. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 97.346.0/3
Impetrante: Trendbank Fomento Mercantil Ltda.
Impetrado: Presidentes da Alesp e da CPI
Objeto: requer seja dispensada de comparecer a qual-

quer audiência determinada pela CPI, quer para prestar
esclarecimentos ou oferecer documentação, bem como
concedida a ordem para assegurar a extinção dos trabalhos
da CPI ou sua ineficácia relativamente à Impetrante.

Juízo: TJ/SP (Órgão Especial).
Relator: Des. Munhoz Soares
20-8-02 - Deferida liminar pelo 1º Vice-Presidente do TJSP 
27-9-02 - Prestadas as informações pelos Presidente da

CPI e da Alesp alicerçadas nos seguintes pontos: legitimi-
dade de criação da CPI do Consumidor, do fato determina-
do e a inexistência de direito líquido e certo, impossibilida-
de jurídica do pedido e a questão de avaliação de atos
“interna corporis” da Alesp, a decadência, do fato determi-
nado e da competência para investigar.

01-10-02 - Ao Ministério Público
18-10-02 - Conclusos ao Desembargador Munhoz Soares
1. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 81.792.0/6
Impetrantes: ACREFI - Associação Nacional das

Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento;
ABBC - Associação Brasileira de Bancos; ANEF -
Associação Nacional de Entidades de Serviços Financeiros
e de Consórcio da Indústria Automobilística; ASSOBESP -
Associação dos Bancos no Estado de São Paulo e ANFAC -
Associação Nacional de Factoring.

Impetrados: Presidentes da ALESP e da CPI
Objeto: requer a extinção da CPI instaurada com base

na aprovação do Requerimento nº 12883/2000 em relação
aos associados das impetrantes.

Juízo: TJ/SP (Órgão Especial)
Relator: Des. Theodoro Guimarães
18.05.01 - Despacho do 4º Vice-Presidente do TJ/SP,

Des. Hermes Pinotti, deferindo a liminar para suspender os
trabalhos da CPI.

29.05.01 - Interposto agravo regimental contra decisão
que deferiu a liminar

22.06.06 - prestadas as informações pelas autoridades
impetradas, alicerçadas nos seguintes pontos: ausência de
direito líquido e certo, ofensa ao enunciado nº 266 do STF,
impossibilidade de apreciação judicial de atos “interna corpo-
ris”, existência de fato determinado, competência da ALESP
para investigar matéria afeita ao direito do consumidor

05.07.01 - Protocolado pedido de suspensão de liminar
no STF (autos nº 2030-7), o qual não foi deferido pelo seu
Presidente.

05.06.02 - Resultado do Julgamento: por maioria de
votos, os Desembargadores rejeitaram a reunião dos pro-
cessos e, por votação unânime, confirmaram a liminar.

04.09.02 - Intimação de acórdão
13.09.02 - Protocolados Embargos de Declaração pela

ALESP para prequestionar a matéria constitucional
11.12.02 - Recebidos os Embargos de Declaração, sem

alteração do resultado (aguarda-se a publicação do julgado)
1. HABEAS CORPUS Nº  94.245.0/0
Pacientes: IVAN CHI-MOW YUNG, MIRA YUNG e

MICHELLE YUNG
Impetrados: Presidente da CPI
Relator: Des. Dante Busana
Objeto: Liminarmente foi requerida a imediata suspen-

são da oitiva dos pacientes até final decisão do habeas cor-
pus ou, quando menos, que seja assegurado o direito ao
silêncio. No mérito, a concessão da ordem para que a CPI

não analise matérias relacionadas a bens, interesses e ser-
viços da União.

Juízo: TJ/SP
16.04.02 - Despacho do 1º Vice-Presidente do TJ/SP,

em exercício, Des. Adalberto Denser de Sá, indeferindo a
liminar pretendida

22.05.02 - prestadas as informações pela autoridade
impetrada, alicerçadas nos seguintes pontos: (a) a CPI é
legítima pois seu campo de atuação está alicerçada no art.
24, V, CF, combinado com os arts. 55 e 105 do Código de
Defesa do Consumidor; (b) a convocação dos impetrantes é
legal pois, nos termos do art. 206 do CPP, proíbe-se que a
testemunha possa eximir-se da obrigação de depor; (c)
segundo avaliação da própria CPI, a oitiva dos pacientes
pode influenciar positivamente para a plena elucidação do
fato determinado; (d) os pacientes, pelo simples fato de
estarem sendo investigados perantes órgãos federais, não
estariam imunes à investigação perante a CPI.

6.8.02 - Decisão do 1º Vice-Presidente do TJSP, Des.
Luís de Macedo, homologando o pedido de desistência do
presente habeas corpus, julgando-o extinto, sem aprecia-
ção do mérito.

6.3.12 - Os Reflexos Sociais

A prática atual exercida pelas administradoras de
cobrar altas taxas, caminham na contramão do que espera
a sociedade, pois proporciona a concentração de renda e a
especulação financeira, como a exercida por agiotas, ao
invés de gerar empregos através de investimentos em pro-
dução, aliás seria uma boa forma de combater o desempre-
go neste país. 

A grande imprensa já vêm a algum tempo trazendo em
seus noticiários o retrato do que acontece no país.
Vejamos algumas manchetes:

“Cartões fecham o ano com faturamento recorde. (O
DIA em 19 de dezembro de 2000).

“Credicard é condenada por cobrar juro abusivo”

(Jornal da Tarde em 24 de jeneiro de 2001.
“Fininvest faz cobrança indevida” (“Diário de SP,

seção cartas Diário de São Paulo de 10 de junho de 2002.
“Bancos investem em financeiras pra atrair clientes de

baixa renda” (Gazeta do Povo em 28 de fevereiro de 2002
“Arapuca dos Juros” (Diário de SP em 15 de dezem-

bro de 2002.
“Bancos estrangeiros rendem mais no Brasil” ( Folha

de SP, 17 de março de 2002.
“Credito continua caro para o consumidor” (O Estado

de São Paulo em 5 de novembro de 2001)
“Prejuízo com fraude em cartão de crédito chega a R$

por dia” 50 mil (Jornal O Dia em 23.11.2001).
“Juros varia 1.500% num mesmo banco” (Jornal O Dia

em 20.02.2001)
“Taxas altas, lucros gordos” (Jornal O Dia em

20.02.2001)
“Fui obrigado a quitar compra que não fiz” (coluna

Advogado de Defesa - Jornal da Tarde em 25.10.2002).
“Cartão de Credito ou Cartel de Credito” (revista

Recap Notícias  em dez/2001.
“Cliente em débito diz que foi ameaçada” (O Estado de

São Paulo em 11.11.2002)
“Pais tem maior taxa real de juros de todo o mundo”

(Diário Oficial do Estado de SP.- caderno empresarial, em
21.08.2002).

“Bancos tem ganho maior no Brasil” (manchete -1º
pagina Folha de São Paulo em 23 de fevereiro de 2003).

“Bancos ficam mais ricos e famílias mais pobres (Folha

de S. Paulo, pág. B-1 - Folha Dinheiro - de 12.12.2002). a

fonte é o IBGE. 

O titulo da matéria publicada no Jornal Folha de São
Paulo, talvez possa ser considerada a preocupação que
levou a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo a
empunhar durante esses quase dois anos de uma verdadei-
ra batalha contra o poder econômico. A intenção dos depu-
tados dessa Comissão Parlamentar de Inquérito foi investi-
gar para demonstrar o absurdo que ocorre hoje neste
Estado e conseqüentemente no País, pois Infelizmente
muito pouco se tem feito pelos poderes constituídos para
se evitar o que já podemos vislumbrar para breve. Teremos
um país de inadimplentes e miseráveis, com um aumento
brutal das diferenças sociais e conseqüentemente da crimi-
nalidade, enquanto as instituições financeiras alheias a
tudo isso continuam engordando seus caixas mundiais,
cada vez mais poderosas, corrompendo a tudo e a todos e
lutando entre si para uma disputa de quem tem mais
lucros, que só a elas interessa e a custa da falência dos
princípios básicos de cidadania.

CASOS ISOLADOS INVESTIGADOS PELA CPI

7.  CASOS ISOLADOS INVESTIGADOS PELA CPI

7.1 - Albesa x Banco do Brasil

Em denúncia recebida na CPI, encaminhada pela Albesa
Produtos de Papel Ltda. contra o Banco do Brasil, explicam
uma intrincada operação realizada que levou a empresa a
insolvência total e conseqüente fechamento. Cliente há
mais de trinta anos na mesma agência do Banco do Brasil a
Albesa alega haver contraído empréstimo fictício, compro-
vado com os extratos constantes nos autos, onde o dinheiro
emprestado nunca foi utilizado, maquiando um negócio
enquanto aguardava-se o empréstimo do BNDES prometido
pelo gerente, que ao final não foi liberado, deixando o clien-
te em difícil situação, exigindo o Banco ainda o pagamento
dos juros e encargos do simulado empréstimo não utilizado
pelo cliente, debitando-se as cédulas de crédito. Comprovou
a Albesa com documentos e na oitiva de seu sócio diretor
sr. Álvaro, que a mesma estava em excelente situação
financeira, tendo à época do empréstimo recursos aplicados
no Banco da ordem de 300 mil dólares.

Este assunto está sendo analisado na 6 a. Vara Cível do
Fórum Regional de Santo Amaro-SP, processo n. 2528/95.

7.2 - Roberto Vieira Machado x Unibanco

Roberto Vieira Machado contraiu empréstimo imobiliá-
rio no Unibanco para aquisição de um apartamento que
acabou se transformando num verdadeiro pesadelo vivido
por toda a sua família, pois os reajustes impostos foram
muito acima de sua capacidade financeira, tendo o mesmo
provado com documentos o engano do agente financeiro
na manipulação dos índices.

Ouvido na CPI, o mutuário informou ser um pequeno
empresário e que no entanto, em virtude do transtorno
vivido pela imposição dessa dívida impagável, teve de se
desfazer de todos os bens, vive com dificuldades e ainda
tem seu nome negativado pelos órgãos de proteção ao cré-
dito o que o impede de restabelecer-se profissionalmente.
E ainda continua devendo um valor impagável, tendo ofe-
recido o apartamento para quitação da dívida, aceitando
perder tudo o que foi pago. Mesmo assim não obteve êxito
nas suas tentativas de acordo, estando a lide sendo discuti-
da na Justiça, desde 1996, já em segunda instancia. 

A CPI convocou, com condução coercitiva, e ouviu o
vice-presidente do Unibanco, Adalberto Moraes Schetter
que nas alegações não conseguiu justificar a controvérsia
dos índices aplicados ao financiamento, afirmando que o
empréstimo concedido não foi imobiliário e sim um crédito

pessoal, que o sr. Roberto utilizou na compra de um aparta-
mento. Tal afirmação se consubstanciou improcedente uma
vez que os documentos trazidos aos autos são claros, identi-
ficando o empréstimo como imobiliário, e bastante convin-
centes que o agente financeiro aplicou índices erroneamen-
te, o que causou todos os transtornos vividos pelo mutuário.

A CPI aprovou a acareação entre Roberto Vieira
Machado e Adalberto Moraes Schetter para finalmente escla-
recer a questão principal levantada o que no entanto, não se
efetivou em virtude da paralisação dos trabalhos imposta por
força de liminar concedida pelo Poder Judiciário.

7.3 - EMPRESAS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL

Com vasta publicidade principalmente na grande
mídia, com famosos artistas e cantores e patrocinando pro-
gramas com maiores índices no Ibope, as empresas de
empréstimo pessoal atuam livremente no mercado, sem
qualquer tipo de fiscalização de sua atividade, cobrando
juros extraordinariamente altos, taxas de avaliação de cré-
dito(?), honorários advocatícios em acordos amigáveis, etc.
e no entanto não são consideradas financeiras, embora
atuam como braços de grandes bancos.

Páginas e mais páginas de grandes jornais anunciam
“dinheiro na hora”, ou “Dinheiro na mão sem sair de

casa”, ou ainda “empréstimo pessoal”. Com criatividade:
“Presente para o dia das mães? Dinheiro na hora”.
Panfletos são distribuídos aos montes especialmente no
centro de S. Paulo, oferecendo dinheiro de maneira fácil e
sem complicação. Abertamente se empresta dinheiro,
cobram-se juros, taxas, encargos, mas não são financeiras.
Como explicar essa situação? E como ficam os consumido-
res relativamente à sua proteção prevista em Código?

Trabalham dentro de lojas, executando financiamento
de bens.

A Losango, representada na CPI, alegou ilegitimidade
por não ser financeira, mas afirmou ser uma prestadora de
serviços do Banco Lloyd`s. Possui cartão próprio. Também
a Fininvest, ligado ao Unibanco, atua da mesma forma.
Credicerto e Investcred também atuam como financeiras,
mas no entanto em seus contratos sociais são promotoras
de vendas.

Cobram do consumidor a chamada “taxa de avaliação
de crédito”, que chega à R$ 120,00. Chegam a fazer 400 mil
operações por mês o que dá para garantir suas despesas
operacionais como folha de pagamento, alugueis, telefones
e propaganda, somente com esta receita. Na maioria dos
casos essa “taxa” é cobrada mesmo se o cadastro não for
autorizado, apesar das mesmas terem à sua disposição as
informações do SERASA e SPC.

Ligadas a grandes bancos, atuam livremente no merca-
do praticando juros extorsivos, mas não são consideradas
financeiras de acordo com seus contratos sociais, ficando as

mesmas sem qualquer tipo de fiscalização por parte dos

órgãos que controlam o sistema financeiro nacional, e com
isso o consumidor fica sujeito a todo tipo de sorte quando
da necessidade de utilização do seu crédito.

Vale ressaltar que a medida provisória já citada, que
autoriza a capitalização de juros abrange somente as insti-
tuições do sistema financeiro, o que portanto, não sendo
estas pertencentes ao mesmo, estariam praticando o crime

de usura, previsto na nossa legislação. Uma verdadeira
agiotagem disfarçada, sendo as vítimas os consumidores.

Esta situação exige uma providência urgente por parte
do Banco Central uma vez que envolve instituições fiscali-
zadas pelo mesmo.

CASO DO BANCO HKB
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1.  APRESENTAÇÃO: 

A presente COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO foi constituída na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo para apurar, com base na competên-
cia concorrente, contida no artigo 24, inciso V, da
Constituição Federal e nos artigos 55 e 105, do Código de
Defesa do Consumidor, graves práticas abusivas contra o
consumidor, cometidas no fornecimento de serviços, nos
moldes do artigo 3º daquele Codex, tais como falhas ban-
cárias em detrimento do cliente, contratos não cumpridos,
falta de segurança na utilização dos cartões de crédito (clo-
nagem e uso indevido e irregular do número do cartão),
alterações contratuais indevidas, cobranças indevidas de
valores e taxas diversas, cobrança de juros abusivos, nega-
tivação indevida de consumidores nos serviços de proteção
ao crédito, serviços irregulares, envio de produtos ou servi-
ços bancários ou creditícios sem prévia solicitação, por
bancos, instituições de crédito financeiro, empresas de fac-
toring, empresas varejistas, administradoras de cartão de
crédito e empresas correlatas, práticas essas, inclusive, já
detectadas, discriminadas e quantificadas pela Fundação
Procon/SP no seu Cadastro de Reclamações fundamenta-
das, no período do ano 2.000, bem como registros existen-
tes em associações de defesa do consumidor e órgãos
públicos, como Divisão de Crimes Contra a Fazenda da
Polícia Civil, Ministério Público e o Poder Judiciário.

2.  Requerimento de Criação da CPI das Financeiras: 

Conforme determina a tradição e o regimento interno
desta Augusta Casa Legislativa o Excelentíssimo Senhor
Deputado CLAURY ALVES DA SILVA houve por bem proto-
colar a necessária requisição fundamentada -
Requerimento n° 1.848, de 2.001 -, com a finalidade de ini-
ciar os trabalhos de investigar as graves irregularidades
nocivas sofridas pelos consumidores do Estado de São
Paulo, conforme se observa in verbis do pedido:

Requeremos, nos termos do artigo 13, § 2°, da
Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 34 e seus
incisos da X Consolidação do Regimento Interno desta
Assembléia, a constituição de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, composta por nove deputados, com o prazo de
cento e vinte dias visando apurar, com base na competência
concorrente contida no artigo 24, inciso V da Constituição
Federal e nos artigos 55 e 105 do Código de Defesa do
Consumidor, graves práticas abusivas contra o consumidor,
cometidas no fornecimento de serviços, nos moldes do arti-
go 3° do Código de Defesa do Consumidor, tais como falhas
bancárias em detrimento do cliente, contratos não cumpri-
dos, falta de segurança na utilização de cartões de crédito
(clonagem e uso indevido e Irregular do número do cartão),
alterações contratuais indevidas, cobranças indevidas de
valores e taxas diversas, cobrança de juros abusivos, nega-
tivação indevida de consumidores nos serviços de proteção
ao crédito, serviços irregulares, envio de produtos ou servi-
ços bancários ou creditícios sem prévia solicitação, por ban-
cos, instituições de crédito financeiro, empresas de facto-
ring, empresas varejistas, administradoras de cartão de cré-
dito e empresas correlatas, práticas essas, inclusive, já
detectadas, discriminadas e quantificadas pela Fundação
PROCON/SP no seu Cadastro de Reclamações
Fundamentadas, no período do ano 2000, bem como regis-
tros existentes em associações de defesa do consumidor e
órgãos públicos, como o Ministério Público, Divisão de
Crimes contra a Fazenda e o Poder Judiciário. 

Justificativa

As práticas abusivas cometidas pelos fornecedores de
bens e serviços no Brasil têm merecido destaque no noti-
ciário, em especial, no que tange às instituições bancárias,
empresas varejistas, administradoras de cartão de crédito,
empresas de factoring e de crédito popular, rebaixando o
consumidor ao nível mais ínfimo, vilipendiando não só a
Constituição Federal e os ditames contidos nos seus arti-
gos 5°, inciso XXXII e 170, bem como as determinações do
Código de Defesa do Consumidor, instrumento primordial
a ser utilizado para defender aquele que constitui o elo
mais fraco da relação econômica de consumo. 

Sem falar na cobrança abusiva e exagerada de juros,
os bancos e demais instituições citadas, elencadas pelo
artigo 3° do CDC, como fornecedores de serviços, tomam
atitudes não acobertadas por nenhuma lei, senão pela pró-
pria cobiça e ganância em auferir a maior margem de
lucros, abusando do seu poderio econômico, desequili-
brando, por conseqüência a cadeia produtiva do País. 

E não são poucas as práticas irregulares que essas ins-
tituições perpetram em flagrante desrespeito ao cliente,
consumidor por excelência. Dentre elas destacamos diver-
sas falhas bancárias que ocasionam danos aos clientes,
descumprimento de contratos, com alterações unilaterais
não autorizadas, cobrança abusiva e estratosférica de juros,
negativação indevida de consumidores nos serviços de
proteção ao crédito, envio de produtos ou serviços bancá-
rios ou creditícios sem prévia solicitação, manipulação de
bancos de dados, entre outros comportamentos nocivos ao
grande público consumidor paulista. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo não
poderia ficar inerte aos reclamos da população desesperada e
acuada pela prepotência gananciosa das instituições citadas. 

A Fundação PROCON de São Paulo, órgão público que
há anos batalha pela defesa dos direitos do consumidor,
listou em seu Cadastro Anual de Reclamações
Fundamentadas, período 2000, centenas e mais centenas
de reclamações dos clientes e consumidores dos serviços
prestados pelas instituições retro indicadas, formando clara
e sólida base de fatos determinados, fatos estes mais do
que suficientes para ensejar a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar essas práticas
abusivas em detrimento do consumidor. 

Estará a Assembléia Legislativa dando uma resposta à
sociedade, ansiosa por soluções e ações por parte dos seus
lídimos e legítimos Representantes que, no exercício de
uma expressa competência legislativa e administrativa,
prevista no inciso V do artigo 24 da Constituição Federal,
em que o Documento Magno confere aos legisladores esta-
duais o dever de se bater pelos direitos do consumidor.
Além disso, os artigos 55 e 105, do Código de Defesa do
Consumidor, são explícitos ao imputar aos Estados o dever
de aplicar sanções administrativas para coibir as práticas
empenhadas contra o consumidor. 

E as questões a serem investigadas não são poucas. O
Poder Judiciário paulista registrou, segundo informação da
Revista Eletrônica Consultor Jurídico, de 18 de março de
2000, o ajuizamento de 5.773 ações contra os bancos,
visando discutir as práticas aqui noticiadas. 

Não é admissível que tais práticas sejam utilizadas nor-
malmente e que as pessoas lesadas tenham que recorrer
sempre à Justiça, já assoberbada de processos e, portanto,
morosa em seus prazos. 

Existe lei para obstar esses comportamentos nada éticos
dos bancos e das instituições indigitadas e essa lei será cum-
prida e, se for o caso, aperfeiçoada, tudo em prol do consu-
midor, que corresponde à grande massa da população. 

Portanto, a prática utilizada por essas empresas atual-
mente pode ser caracterizada por usura, agiotagem, des-
prezo, arrogância e desrespeito à Constituição e às leis pro-
tetoras do consumidor, ora vigentes, motivo mais que sufi-
ciente para se questionar essa atividade inescrupulosa atra-
vés dos poderes constitucionais pertinentes às Comissões
Parlamentares de Inquérito, para o que contamos com o
apoio dos nobres pares. 

Sala das Sessões,
CLAURY ALVES DA SILVA - Deputado Estadual - PTB
3.  COMPOSIÇÃO DA CPI DAS FINANCEIRAS: 

PRESIDENTE - DEPUTADO  CLAURY ALVES SILVA

VICE-PRESIDENTE - DEPUTADO JOSÉ CARLOS STAN-

GARLINI

Membros Efetivos

CLAURY ALVES SILVA - PTB

JOSÉ CARLOS STANGARLINI - PSDB

ALDO DEMARCHI - PPB

RODOLFO COSTA E SILVA  - PSDB

HENRIQUE PACHECO - PT

JOSÉ REZENDE - PFL
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SECRETÁRIA: DENISE DA TRINDADE DE CARVALHO
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4.  RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO

DENOMINADO  CASO DO BANCO HKB:

Muitas foram às denúncias apuradas em relação ao
objeto da CPI DAS FINANCEIRAS, porém dentre elas, sem a
menor dúvida, em face da complexidade e repercussão, o
denominado “CASO DO BANCO HKB” despertou nos com-
bativos Parlamentares desta Comissão percucientes análi-
ses em todo o conjunto probatório colhido nas dependên-
cias desta Augusta Casa.

Logo, importante é destacar que as investigações ini-
ciaram-se com os recebimentos de correspondências aos
Excelentíssimos Deputados JOSÉ REZENDE e SALVADOR

KHURIYEH, narrando fatos de suma importância que se
encontravam sob a investigação do ilustríssimo Delegado
de Polícia do 7o Distrito da Capital, no Inquérito Policial n°
193/2.000.

Assim, confirmada a veracidade do teor da referida
denúncia, de imediato foi encaminhado ofício requisitório
endereçado ao Exmo. Senhor Presidente do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Desembargador Márcio Martins Bonilha -, no qual foi
requisitado, oficialmente, cópias xerox de toda a documen-
tação pertinente à referida investigação.

Em seguida, com a urgente remessa do material solicita-
do, pelo Exmo. Juiz de Direito do DIPO (Departamento de
Inquéritos Policiais) da comarca da Capital foi possível coletar
importantíssimas documentações relacionadas ao ora deno-
minado CASO DO BANCO HKB, sobre as quais os membros
da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, por unani-
midade, decidiram pela convocação dos depoentes - ilma.
Sra. Maria Ruth dos Santos e ilmo. Sr. Delegado de Polícia
Antonio Carlos Barbosa, do 7o Distrito Policial da Capital .

Com a oitiva das referidas testemunhas, este sub-rela-
tor, entendeu ser necessária a remessa de todo o conjunto
probatório, amealhado na CPI das Financeiras, da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para os
ilustres membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara Federal,  destinada a investigar as relações do
Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado,
denominada na Câmara Federal como CPI do PROER, dian-
te da existência de contundentes ligações entre as provas
colhidas e os indícios da pratica de condutas ilícitas, com
evidente prejuízo ao erário público, à democracia, aos acio-
nistas minoritários do Banco Bamerindus e aos cidadãos
brasileiros, inclusive com omissões criminosas do Banco
Central, apontadas pela referida CPI na Casa Legislativa
Federal e conforme constou de noticiário  vinculado na
Agência Câmara de Notícias, em 04 de abril de 2002.   

Aliás, conforme se observa do teor da matéria constan-
te do Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 28 de março de
2002, a depoente Maria Ruth dos Santos, categoricamente,
explicitou todo o seu inconformismo em relação aos gra-
víssimos fatos ocorridos na gestão de uma renomada insti-
tuição financeira, denominada pela depoente como Banco
HKB, controlada pelo grupo HSBC e Prime
Empreendimentos Comerciais LTDA, bem como antecipan-
do-se aos trabalhos desta Comissão acabou por relatar aos
eminentes Deputados que: “Também procurarei medidas
contra o Banco Central, que considerei conivente com o
grupo HSBC, uma vez que já havia recebido documentação
suficiente para fechar aquele Banco anteriormente ao que
ocorreu comigo” (sic), conforme comprovado pelas notas
taquigráficas transcritas em anexo.

Portanto, o único caminho possível para esta Comis-
são foi remeter, com a máxima urgência, o presente relató-
rio à CPI em curso na Câmara Federal, para que, também,
aquela Casa Legislativa  apurasse as contundentes afirma-
ções daquela referida depoente, ainda mais porque os gra-
ves fatos narrados por ela, já tinham sido amplamente
esclarecidos pelo ilmo. Delegado de Polícia, Antonio Carlos

Barbosa, responsável pelas investigações do 7o Distrito
Policial da Capital.

Ademais, juntamente com os elucidativos esclareci-
mentos sobre o objeto das investigações, o referido
Delegado de Polícia esclareceu que a Sra. Maria Ruth dos

Santos e outras vítimas acabaram por sofrerem prejuízos
em face da remessa de numerário para um paraíso fiscal -
ILHAS JERSEY - onde, isto só seria possível por meio da
remessa do dinheiro através do Sistema Financeiro
Nacional, com o beneplácito do Banco Central, o que
demonstra uma escusa relação entre um banco devida-
mente constituído no Brasil (Banco HKB) e outra instituição
financeira pertencente ao grupo HSBC,  sediada nas hoje
conhecidas Ilhas Jersey, objeto, inclusive, de investigação
pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara
Federal, destinada a investigar as relações do Banco
Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado.

Em face da nítida relevância da documentação colhida
e do teor dos referidos depoimentos, a CPI das Financeiras
houve por bem  deliberar no sentido de encaminhar pes-

soalmente aquelas provas através do seu Presidente,
Deputado Claury Alves da Silva e dos sub-relatores
Deputados José Rezende e Salvador Khuriyeh, aos ilustres
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara Federal,  destinada a investigar as relações do
Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro, fato este
efetivamente concretizado em 10 de abril de 2002.

Nas dependências da Câmara Federal as contundentes
documentações foram recebidas com entusiasmo pelo
Deputado Federal Gustavo Fruet, Presidente da Comissão
do PROER, que por solicitação dos presentes, houve por
bem, de imediato, requisitar ao Banco Central documentos
relacionados à liquidação do Banco Hexabanco, atual deno-
minação do Banco HKB, em face dos poderes requisitórios
conferidos àquela Augusta Casa Legislativa, com a finalida-
de de esclarecer indícios efetivos da prática de crimes con-
tra o sistema financeiro, inclusive com a eventual localiza-
ção de documentos relacionados à evasão fiscal e remessa
ilegal de divisas ao exterior.    

Do histórico encontro entre os membros da CPI das
Financeiras e da CPI do PROER, acabou por ocasionar uma
interligação dos trabalhos investigativos em curso pelas
duas Augustas Casas Legislativas, inclusive com a remessa
de documentações posteriormente recebidas acerca das
providências tomadas em Brasília junto ao Banco Central.

Paralelamente, com o retorno dos trabalhos da CPI das
Financeiras, face o pedido protocolado por este sub-relator,
os integrantes desta Comissão houveram por bem determi-
nar a oitiva de todas as pessoas indicadas nominativamen-
te nos autos do inquérito policial da 7ª Delegacia de Polícia
da Lapa, bem como dos depoimentos colhidos anterior-
mente no Plenário da CPI das Financeiras.

Por esta razão, foram ouvidos em Plenário os seguin-
tes depoentes: Sr. Ivan Chi Mow Yung, Controlador do
Banco HKB (atual Hexabanco); Sr. Nicolas Agustín Lanas

Lagomarcino, ex-Diretor do Banco HKB (atual Hexabanco);
Sr. Robert Ellis Willians, Consultor Internacional do
Escritório de advocacia Noronha Advogados; Sr. Helio

Ribeiro Duarte, Diretor Institucional do Grupo HSBC, Sra.
Myra Yung, Controladora do Banco HKB (atual Hexabanco)
e Sr. Frank Lawson, Diretor do HSBC. 

Além dos depoentes, acima mencionados foram con-
vocados as seguintes pessoas:

O Sr. Noronha Goyos Júnior, do Escritório Noronha
Advogados, contratado por grande parte dos ex-clientes do
Banco HKB (atual Hexabanco) para rastrear suas contas no
paraíso fiscal de Jersey;

O Sr. José Carlos Vieira da Costa, que acompanhou a
Sra. Maria Ruth dos Santos em visita ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso para tratar do assunto passivos
do  Banco HKB (atual Hexabanco), e que é autor de ação
contra os controladores do Banco HKB (atual Hexabanco); 

E o Sr. Daniel Shu Chi Wei, ex-Presidente do Conselho
Consultivo do Banco HKB (atual Hexabanco), que após
diversas tentativas pelo Oficial da Assembléia, na empresa
Braswey S.A Indústria e Comércio - Rua Enscovia, 455
(onde o mesmo é presidente), restou não localizado, frus-
trando as expectativas desta Comissão.

Assim, importante é destacar in verbis os depoimentos
colhidos no Plenário desta Augusta Casa Legislativa, na ses-
são efetivada em 17 de abril de 2002 e 08 de maio de 2002.

Em primeiro lugar, na sessão 17 de abril de 2002, foi
convocado pelo Presidente Deputado Claury Alves Silva,
como testemunha, com fundamento no artigo 203, do
Código de Processo Penal, combinado com o artigo 13, da
Constituição do Estado e do artigo 2º, da Lei Estadual n°
3.642, de 1.982, o Sr. IVAN CHI MOW YUNG, que devida-
mente advertido de que deve dizer a verdade a respeito
dos fatos de seu conhecimento, sob pena de incorrer no
crime de falso testemunho houve por bem invocar a garan-
tia constitucional de permanecer calado, conforme se
observa a seguir:

“O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Meu nome é Ivan
Chi Mao Jung.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual a
profissão do senhor?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Administrador de
Empresas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
exerce atividade profissional onde? Endereço?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Não, nenhuma. 
O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Quero  fazer uma

pergunta ao Sr. Ivan. Entre 1980 e 1986 o senhor participa-
va de que empresa?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Por orientação do
meu advogado, reservo-me o direito de me manter calado.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Sobre esse perío-
do? Só sobre esse período?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo o
direito de me manter calado.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Nem os percen-
tuais de que participava direta ou indiretamente o senhor
não pode dizer?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo o
direito de me manter calado. 

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Obrigado, Sr.
Presidente. 

O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Ivan, eu tenho diversas per-
guntas para lhe fazer, mas, antes que eu faça, quero per-
guntar se a resposta do senhor vai ser a mesma.

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  A resposta vai ser a
mesma. 

O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor pode responder?
O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  A resposta?
O SR. JOSÉ REZENDE - Sim. 
O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Reservo o direito de

me manter calado. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode nos

dizer, por gentileza, o nome do advogado do senhor, que o
orientou?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Dr. Edison Torihara.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Dr. Edison ...?
O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Dr. Edison Tolihari.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, seria

possível solicitar do Dr. Edison Tolihari o número da OAB
dele? (Pausa.) Nº 119.762. (Pausa.) Gostaria de saber, Sr.
Presidente, se o Dr. Edison Tolihari é advogado contratado
diretamente pelo Sr. Ivan Ching, ou se representa alguma
empresa de advocacia ou escritório de advocacia que
assessora o Sr. Ivan Jung.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O convo-
cado pode responder? A pergunta é se o advogado que o
senhor citou é seu advogado constituído ou ....?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  É meu advogado. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ele constitui parte de

outro escritório de advocacia que assessora o senhor? O
Dr. Toron, que consta dos processos, de alguns processos
de que nós temos conhecimento de que o senhor é parte,
consta que o Dr. Toron é o representante legal de Vossa
Senhoria e o senhor haveria subestabelecido procuração
para o Dr. Edson Tolihari, ou o Dr. Edson trabalha junta-
mente com o Dr. Toron no escritório do Dr. Toron? (Fala
longe do microfone). Pois não, perfeito. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Depu-
tado Salvador, houve uma participação, aqui, mas não foi
gravada na ata. E nós precisamos gravar na ata.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Eu solicitei do
Sr. Ivan que nos informasse se o Dr. Edson Tolihari era
contratado diretamente por ele ou fazia parte de outra
empresa como consta de algumas informações de que este
deputado e esta CPI têm conhecimento, o escritório do Dr.
Toron seria o encarregado pela defesa, pela assessoria na
área jurídica, judiciária do Sr. Ivan. E eu solicitei do Dr.
Edison Tolihari essa informação e ele está dizendo que ele
é sócio do Dr. Toron. É isso que ....

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Uma vez
que o convocado está à mesa, peço ao convocado para
confirmar essa informação para que fique registrado em
ata. O senhor confirma? Ele é sócio?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Confirmo. Ele é
sócio.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor é Ivan ou
Aivan?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Ivan.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Ivan, tenho uma

série de perguntas para fazer para o senhor. São todas per-
guntas de extrema importância para que esta CPI possa
produzir o seu trabalho, mas, como podemos observar, já
de princípio nas respostas que o senhor deu às indagações
do Deputado Stangarlini e também à indagação do
Deputado Rezende, o senhor nos informa que, por orienta-
ção do seu advogado, o senhor permanecerá, sempre que
feita à pergunta, respondendo que, por orientação do seu
advogado, o senhor permanecerá calado. É isso?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG - Sim, senhor, é isso. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - A todas as perguntas

que eu fizer, o senhor permanecerá calado?
O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Sim, senhor.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, ainda que

possa parecer persistente, eu gostaria de continuar produ-
zindo o questionamento, ou seja, fazendo as perguntas
para que pudesse constar dos nossos trabalhos.

O SR. RODOLFO COSTA E SILVA - Já que o nosso
depoente de hoje vai ter uma resposta única para todas as
perguntas, eu pediria aos deputados que têm perguntas a
formular, que formulassem as perguntas, que fizessem
consignar que, para todas essas pergFuntas colocadas,
oralmente, o Sr. Ivan deu a mesma resposta negativa.  É
para constar em ata que, formuladas todas as questões que
posamos entender, pelo menos o que é básico, sejam fei-
tas as questões para que fique consignado que ele não res-
pondeu nenhuma, mas que não se deixasse de fazer as
perguntas. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Vai ser
consignado em ata exatamente isso, deputado. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Ivan, gostaria de per-
guntar ao senhor se o senhor pode nos dizer quem era o repre-
sentante da empresa HSBC, holding BV, entre 1980 e 1986.

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Mantenho a reserva
de me manter calado. 

O SR. RODOLFO COSTA E SILVA - Deputado, talvez
simplificasse o nosso trabalho, se fizéssemos todas as per-
guntas, em bloco, e a resposta final dele vai servir para
todas, já que não vai responder. Nós ganhamos tempo e
ficará consignado na ata.

(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quero repetir a pergun-

ta: quem era o representante da HSBC, Holding BV, naque-
le período?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG - Eu me reservo no
direito de ficar calado. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Prime Comercial
Ltda., quando ela foi constituída?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor controla essa
empresa?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe dizer se
essa empresa está sob o processo de liquidação judicial ou
extra-oficial?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor obteve
empréstimos no dia 13 de novembro de 1985, no valor de
600 mil dólares, e no dia 6 de dezembro de 1985, no valor
de 200 mil dólares de uma das empresas do Grupo HSBC? 

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor é quem fez
esses empréstimos?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E esses empréstimos
foram incorporados ao contrato de compra e venda de
ações ou transferência de cotas por contrato de transferên-
cia, assinado no dia 9 de novembro de 1994 com o HSBC
Holding BV?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O contrato de compra e
venda de ações ou de transferência de cotas e contrato de
transferência, assinado em 9 de novembro de 1994, está
sendo executado pelo HSBC Holding BV?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É procedente essa exe-
cução?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Existe alguma compen-
sação a ser feita ou existe alguma forma de compensação?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tem conheci-
mento, na íntegra, do que foi apurado no Inquérito Policial
nº 193, após o depoimento que o senhor fez no 7º Distrito
Policial da Lapa?

O SR. IVAN CHING MAO JUNG -  Eu me reservo no
direito de ficar calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No seu depoimento, no
7º Distrito Policial, no dia 20 de junho de 2000, o senhor
havia afirmado que nunca havia sido processado. O senhor
confirma essa informação?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não estava
sendo executado por um processo desde 1989, de proce-
dência da Bahia?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pagou o título
executivo originário desta ação de procedência da Bahia?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor Nicolas
Augustinho Lanas Lagormarsim, ex-diretor do Hexabank,
juntamente com o senhor, ao prestar esclarecimentos no
dia 16 de junho de 2001 ao delegado do 7o Distrito Policial
da Capital, declara que passou a ser diretor do HKB DTVM
em 1995 pelo fato de o senhor estar impedido pelo Banco
Central de assumir a direção do HKB DTVM. O senhor con-
firma esta informação?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
me manter calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Qual é o motivo de o
senhor está impedido pelo Banco Central?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Até quando o senhor
ficou impedido?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No dia 17 de agosto de
1994, o Conselho Monetário Nacional aprovou regulamen-
tos que dispõem sobre as condições relativas ao acesso ao
Sistema Financeiro Nacional aos valores mínimos de capi-
tal e patrimônio líquido ajustado, valor compatível com o
grau de risco das operações ativas das instituições finan-
ceiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, a Resolução n.º 2099 do Banco
Central do Brasil. E, depois no dia 26 de outubro de 1994,
através da circular n.º 2502 do Banco Central do Brasil, que
dispõe sobre autorização para funcionamento, transferên-
cia de controle societário e reorganização das instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco do Brasil. O senhor
conhece na íntegra a resolução e esta circular?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito de me manter calado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Temos conhecimento
de alguns processos que tramitam e que, inclusive, o
senhor figura como parte. Em alguns destes processos que
transitam no Judiciário, um deles transitou em julgado, em
curso contra o senhor e a Prime Empreendimentos

Comerciais Ltda., a sua declaração de bens de 1992 e de
outros anos-calendários. Constatamos, analisando estes
processos, que até a sua declaração de 1994 inexiste qual-
quer informação para a Receita Federal quanto à participa-
ção do senhor nas empresas Prime Empreendimentos
Comerciais Ltda, constituída, conforme informações que
temos, no dia 30 de julho de 1985, e na Prime Assessorias e
Participações Ltda, conforme nossas informações, foi cons-
tituída no dia 27 de novembro de 1981. Principalmente
após a transferência do banco HKB em 1994 é que o senhor
informa à Receita Federal.

O Banco Central e a Receita Federal entre 1991 a 1994
chegou a notificá-lo para que o senhor viesse a corrigir esta
situação de ilegalidade?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No dia 31 de dezembro
de 1994, pela sua declaração de bens e direitos, consta que
o seu patrimônio e de sua esposa, a Sra. Mayra Jung,
inclusive a Prime Empreendimentos Comerciais Ltda, é de
R$ 1.571.505,79. Como o senhor conseguiu assumir o con-
trole do banco HKB e homologar no Banco Central esta
transferência, se o senhor respondia solidariamente por
uma dívida de R$ 1.552.776,29 e ainda se comprometia a
pagar futuramente as ações adquiridas do HSBC Holding
BV? O senhor deu garantias ao Banco Central no valor de
22 milhões e 400 mil reais, capital, mais os 220% referentes
ao acordo da Basiléia, atendendo a exigência da resolução
n.º 2099, já que o seu patrimônio era negativo, e o patrimô-
nio líquido do banco HKB encontrava-se comprometido
com as operações liquidadas, como apontando no inquéri-
to do Banco Central do Brasil, que faz o processo de liqui-
dação da Prime Empreendimentos e do HKB. O senhor con-
firma estas informações?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No inquérito foram
mencionadas várias empresas off-shore sediadas em paraí-
sos fiscais, a maioria delas com sede na Ilha Jersey, como
a Blue Star Overseas Corporation, a Absents Ltd, a Matrix
Capital Overseas, a Condon, a Extra Overseas Corportation,
a Odessa Development Ltd, a Carla Development, a West
Rio Business Ltd, a BKO Properties e a Universal
International Accept Management. Quais destas empresas
off-shore o senhor ou os seus familiares participam e/ou
administram direta ou indiretamente?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Prime Assessoria e
Participações Ltda., apontada como credora pelo liquidante
do Banco Central no balanço de ajustes da Prime
Empreendimentos Comerciais Ltda., em R$ 6.375.071,73.
Isto é um equívoco do liquidante, já que o senhor, sua
esposa e seus filhos são sócios desta empresa de forma
direta ou indireta?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quem de fato controla
o capital da Prime Assessorias e Participações Ltda.?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Houve alguma relação
de mútuo entre a West Rio Business Ltd. e a BKO
Properties, cujo destino final foi o Hexabank?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O inquérito do Banco
Central encerrado no ano de 2001, ou seja, sete anos após
a transferência das ações do HSBC Holding BV para a
Prime, o inquérito aponta que antes da transferência do
controle do banco HKB do grupo HSBC para a Prime, exis-
tiam empréstimos concedidos sem garantia da ordem de
R$ 4.480.551,66 no mês de transferência, novembro de
1994. Este relatório, em tese, caracterizou a sua atuação
como gestão temerária. O senhor e a auditoria independen-
te foram anteriormente notificados pelo Banco Central para
corrigir esta situação, como previsto pela Resolução 2099 e
a Circular 2502?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Sra. Ruth Escobar,
em seu depoimento no 7o Distrito Policial, fez questão de
registrar o seu receio de que o senhor e a sua família
pudessem sair do país. Isto consta nas folhas 92, 93 do
volume n.º 1 do Inquérito Policial n.º 193. O senhor e a Sra.
Mayra, sua esposa, e seus filhos, estão morando fora do
país ou continuam residindo no Brasil?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tem algum
endereço de residência fora do país?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Em sua residência foi
apreendida pela autoridade policial, o senhor delegado do
7o Distrito da Lapa, uma série de documentos, entre
outros, inclusive na presença de advogados do escritório
que acompanha V Sa, e cartas trocadas com O SR. Paul
Koler do HSBC Bank International Ltd, sendo que uma
delas O SR. Koler informa o congelamento das contas
administradas pelo Hexabank. O senhor conhece pessoal-
mente O SR. Paul Koler do HSBC Bank International Ltd?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode identifi-
car pelo mail list de folhas 89 a 91 do apenso n.º do
Inquérito Policial n.º 193 apreendido na casa do senhor,
que está com contas bloqueadas pelo Tribunal Real de
Justiça de Jersey e qual o valor bloqueado?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - As folhas n.º 114 do
apenso n.º 1 do Inquérito Policial n.º 193 sob a denomina-
ção ‘Carteira Nicolas’ existe um mail list com nomes abre-
viados. O senhor pode identificá-los.

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode identifi-
car uma pessoa que aparece com o nome Fred, que detém
na Universal International Accept Management o valor
equivalente a cinco bilhões e 600 mil dólares?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É de seu conhecimento
que em 2 e 4 de maio de 2000 ocorreram reuniões no escri-
tório dos advogados do HSBC no Brasil com alguns deposi-
tantes brasileiros, O SR. Paul Koler do HSBC Bank
International Ltd?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É de seu conhecimento
que O SR. Paul Koler prestou declaração juramentada ao
Tribunal de Jersey?
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O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tomou conheci-
mento através da Folha de São Paulo no dia 6 de setembro de
2001 da denúncia feita por Mônica Bernamo - efeito Maluf 2?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Diante de algumas afir-
mações feitas pelos jornalistas em sua denúncia, o senhor
recebeu documentos do processo em andamento no
Tribunal de Jersey?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode citar
quem são estes outros brasileiros que também receberam
cartas do HSBC?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor e seus advo-
gados compareceram na audiência de Jersey?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Qual o resultado desta
audiência?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe se
outros brasileiros encontravam-se representados?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Haverá outra audiên-
cia?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor comunicou ao
Banco Central a respeito desta audiência?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor conhece O
SR. Duval de Noronha Gois Júnior, consultor internacional
do escritório de advocacia Noronha Advogados?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe que o
escritório de advocacia Noronha Advogados rastreou para
os seus clientes valores que ingressaram na conta n.º 020-
499778-435 mantida no HSBC de Jersey pela empresa
Universal Internacional Accept Management Corporation,
consta o senhor como controlador?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Que serviços ou negó-
cios o senhor patrocinava aos seus clientes de Jersey?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor e a Sra.
Mayra tinham conta corrente no HSBC de Jersey?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não declarou
suas contas para a Receita Federal?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Qual a relação de
parentesco que o senhor tem com o Sr. Daniel Wei?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Sr. Daniel Wei fez
parte do conselho de administração do grupo HKB em
algum período?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe que o Sr.
Daniel Wei e suas empresas mantinham com o grupo
HSBC?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe se foi ele
quem articulou a vinda do grupo para o Brasil nos anos 80?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Factory Global World
Way Investiments e Santana Factory Fomento Comercial
Ltda e Agente Corretora de Câmbios são da sua família?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe se algu-
mas destas empresas eram as empresas que operavam o
câmbio para o HKB, que na época das transferências dos
recursos da Sra. Rute não tinha autorização para fazer ope-
ração de câmbio?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor utilizava o
serviço da agência corretora de câmbio, fazia negócio com
a Factory Global World Investments e Santana Factory
Fomento Cia. Ltda.?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Há uma resposta feita a
um dos quesitos formulado pelo delegado de polícia no
inquérito policial 193/2000 que os peritos do Instituto de
Criminalística apontam que os responsáveis pelas movi-
mentações de conta da Universal International Accept
Management são o Sr. Ivan Chi Bon Jung ou seja, o senhor,
Sra. Mara Jung, sua esposa, Sra. Michele Jung, sua filha e o
Sr. Nicolas Lagomarsim. No outro quesito, os peritos do
Instituto de Criminalística apontam que há evidências de
intervenção dos funcionários do Midlen Bank nestas opera-
ções e que há interesse desta mesma instituição de Jersey
sobre os  resultados, evidenciadas nas correspondências de
instrução sobre transferências de contas de clientes em
comum bem como informações gerais de taxas cobradas
pelo Midley. Os peritos também observaram a participação
da Universal no pagamento de juros das  contas de clientes
mútuos e rateio da contabilidade do negócio, assim como o
pagamento de comissões pelo Midlen ao Hexabank. O
senhor ou suas empresas recebiam comissões?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Na apreensão ocorrida
na sua residência também foi encontrado instrumento par-
ticular de mútuo no valor de 950 mil dólares entre duas
empresas offshore. A primeira, a Universal Internacional
Accept Management, com sede nas Ilhas Britânicas de
Jersey, e a segunda, a Deneco S. A. com sede em
Montevideo, Uruguai. Isto consta, inclusive no Inquérito
Policial da Sra. Rute, folhas 46 e 49 apenso dois. O senhor
pode nos esclarecer por que esta quantia acabou sendo
creditada na sua conta corrente n.º 034801.53 na agência
008 do Banco Santander S.A.?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH -  O Sr. James Jung assi-
na pela Denenco S. A., com sede em Montevideo, Uruguai.
O senhor pode nos dizer qual é o nível de parentesco que o
senhor tem com o mesmo?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No inquérito foram
mencionadas várias empresas com sede no Brasil, como a
Fidex do Brasil Ltda., a Blue Star Sociedade Civil Ltda., a
Cibertec Equipamentos Ltda. e a Pronta Empreendimentos.
O senhor é que as controla?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No inquérito o senhor
delegado indagou a respeito de uma transação com a
China Prast Comercial Banc para venda do Hexabank S.A.
articulada pelo Sr. Daniel Wei. O senhor pode nos informar
se o Banco Central foi informado destas tratativas?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tem conheci-
mento de que foi pedida a sua prisão preventiva, de sua
mulher e de sua filha Michele e do Sr. Nicolas Lagormassim?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, recebi ainda
há pouco um documento que chegou às minhas mãos
alguns minutos antes da reunião, que traz algumas infor-
mações preciosas, subscrito pelo Tribunal Real da Justiça
de Jersey. Quero protocolá-lo e requerer cópia para que
possamos aprofundar nas nossas investigações.
Observamos que entre 1988 e 1994 Hong Kong Bank
Serviços Ltda, co-irmã do HSBC, que era uma companhia
limitada registrada no Brasil, esteve envolvida na operação
de um empreendimento conjunto de acordo com o qual era
dono de 50% de um banco denominado HKB S.A. e os
outros 50% do Banco HKB era de propriedade de uma
sociedade chamada Prime Empreendimentos Comerciais
Ltda., que por sua vez pertencia a um certo Sr. Ivan Jung.

No item dois - solicitação ao banco: “Solicito que o
banco aja em obedecimento à presente procuração e exe-
cute as instruções do procurador sem discutir”. Portanto, o
Sr. Jung, até onde isto dizia respeito ao HSBC tinha direitos
para operar com as contas apresentadas pelo Hexabank
como se, em efeito, ele usufruísse das mesmas. Depois há
outras informações aqui, isto vem do tribunal de Jersey,
como disse, trata da questão do HSBC Internacional Bank
Ltd., e sobre a questão do Art. 47, da Lei de 1984 e subse-
quentes modificações dos trustes de Jersey.

Gostaria de registrar oficialmente e dizer que lamento
profundamente que o Sr. Ivan tenha vindo até esta CPI,
ainda que tenha se disposto a vir, mas que para poder agir,
ainda que de direito dele, mas não trouxe nenhuma contri-
buição para os nossos trabalhos. Gostaria de deixar regis-
trado, Sr. Presidente, solicitação à Procuradoria desta casa,
para que estudássemos mecanismos jurídicos para que
pudéssemos obter as respostas feitas ao Sr. Ivan. De
momento, quero agradecer.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Esta
Presidência recebe o documento, protocola e solicita ao
secretário que providencie cópia para Vossa Excelência.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Para que eu pudesse,
oportunamente, iniciar minha série de perguntas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - V.Exa.
tem a palavra. Eu iria sugerir, embora não regimental, mas
no espírito de contribuir com as investigações da CPI, dar a
palavra pela ordem, ao advogado, antes porém perguntar a
ele se tem o mandado, o senhor vai apresentar aqui por
cinco dias, está constituído advogado?

O SR. HENRIQUE PACHECO- Tivemos o representante
da OAB que veio aqui exigir garantias do exercício legal da
profissão. Em um caso tão rumoroso como este, o mínimo
que se esperava era que o advogado viesse munido de
mandado de representação.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Recebo a
informação de V.Exa. mas quero dar a oportunidade e
vamos acatar o mandado dentro do prazo ...

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, preferia fazer
minhas perguntas antes da fala do advogado.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Perfeito.
Tem a palavra o nobre Deputado Henrique Pacheco.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Gostaria de indagar o
depoente se a sua naturalidade é brasileira ou chinesa.

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Brasileiro.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Pergunto se, na sua ativi-

dade profissional, o senhor, em algum momento, sofreu
algum processo sob acusação de pertencer à máfia chinesa?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor, na sua ativida-
de profissional, fez aplicações na Ilha de Jersey em favor
do juiz Nicolau?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor fez aplicações
para o ex-prefeito Paulo Maluf?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor poderia dizer
porque razão aquela lista de nomes dos seus clientes,
nenhum deles resolveu reclamar na delegacia por valores
que haviam desaparecido? Alguém que, em uma aplicação,
deixou de receber US$ 2 milhões e se calou, a origem
deste recurso o senhor, que é um especialista, poderia nos
informar?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor, quando pres-
tou as suas informações iniciais disse que não tem ativida-
de profissional. O senhor confirma isto?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor me disse que
não tem nenhum processo de participação com a máfia
chinesa, mas há processos de estelionato contra o senhor?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

(...)
O SR. HENRIQUE PACHECO - Em nenhum momento

V.Sa. fez aplicação, como disse, para o ex-prefeito Paulo
Maluf nem para o juiz Nicolau?

O SR. IVAN CHI BON JUNG - Mantenho a reserva de
direito.

(...)
O SR. JOSÉ RESENDE - Sr. Presidente, o Sr. Ivan Jung

exerceu um direito constitucional, que lhe é facultado.
Sugiro que venhamos a exercer um legal até amparado
pela Lei N.º 11.124/2002, que coloquemos em votação e
deliberação a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico
do Sr. Ivan Jung, bem como das empresas que ele partici-
pa ou tenha participado.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está em
discussão o requerimento do nobre Deputado José Resende.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Apenas para poder rei-
terar o pedido do nobre Deputado José Resende, concor-
dando plenamente.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em votação.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Para manifestar a nossa

total concordância.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Em vota-

ção. Aprovado. Podemos dispensar ou V.Exa. preferem que
o Sr. Jung aguarde para que possamos ouvir os demais.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Presidente, pediria, para fina-
lizar o assunto, solicitar que a CPI consulte os procuradores
da Casa que tomem providência imediata, no sentido de noti-
ficar os órgãos competentes para virem as informações do
Sr. Jung e das empresas nas quais participou ou participa.

Em segundo lugar na sessão 17 de abril de 2002, foi
convocado pelo Presidente Deputado Claury Alves Silva,
como testemunha, com fundamento no artigo 203, do
Código de Processo Penal, combinado com o artigo 13, da
Constituição do Estado e do artigo 2º da Lei Estadual n°
3.642, de 1.982, o Sr. NICOLAS AGUSTIN LANAS LAGO-
MARSINO, que devidamente advertido de que deve dizer a
verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, sob
pena de incorrer no crime de falso testemunho. Passou a
depor conforme se observa a seguir:

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA- Sua idade
e estado civil?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - 53, separado.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Endereço

do senhor?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Rua Manuel Antonio

Pinto, 1200, apartamento 113, São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A profis-

são que o senhor exerce?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sou administrador de

Empresas, formado; trabalho como Gerente de Administração
e Marketing na Fator Administração de Recursos. 

(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Onde o

senhor exerce a atividade profissional? O endereço.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO -  Rua Amaury, 255 9º

andar.
O SR. JOSÉ REZENDE -  O senhor conhece o Sr. Ivan

Jung?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sim.
O SR. JOSÉ REZENDE -  Há quanto tempo?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO -  De meados dos anos 80.
O SR. JOSÉ REZENDE -  O senhor mantinha que tipos

de negócios, com ele?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu era funcionário dele.
O SR. JOSÉ REZENDE -  De que empresa?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Inicialmente HKB

DPVM, possivelmente no Banco HKB S/A, e finalmente no
Hexabank, em que fui assessor do Banco HKB.

O SR. JOSÉ REZENDE -  Que atividade o senhor exer-
ceu nessas empresas?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Basicamente, ao longo
de todo o período, encarregado da área de mercado de
capitais, justamente ligado ao que faço hoje, administração
de fundos de investimento de renda fixa e variável.

(...)
O SR.  JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Sr. Presidente,

gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Nicolas.
O Sr. Nicolas tem conhecimento, na íntegra de que

apurado no Inquérito Policial nº 193, de 2000, após depor
na Delegacia de Polícia, do 7º DP da Lapa?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Conhecimento na ínte-
gra, não tenho.

(...)
O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - O seu depoimen-

to de 06 de junho de 2001, no 7º Distrito Policial o senhor
afirmou, ao prestar esclarecimentos, que passou a ser dire-
tor  do HKBDPVM em 1985, pelo fato de o Sr. Ivan estar
impedido pelo Banco Central de assumir a direção da
HQBDPVM.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - De fato, fui contratado
como gerente e também com outros companheiros. E
depois que começou a atividade, o Comind, que era o
banco do qual o Sr. Ivan tinha sido diretor foi liqüidado
pelo Banco Central e ele não pôde mais exercer a função
de Diretor Financeiro. Em função disso eu fui porque o
Banco precisava ter um diretor estatutário, dois; naquela
época  eram o Sr. Ivan e o Sr. Antonio Prado, que era o
representante do HSBC no Brasil. Então, quando surgiu
esse fato o Sr. Ivan nos pediu que aceitássemos ser eleitos
diretores estatutários para poder dar oportunidade à
DPVM. Então, fui eleito juntamente com o  meu outro com-
panheiro, que foi o Sr. Carlos Diazeto.

Se não tivesse ocorrido esse fato eu teria continuado
como gerente.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - O senhor pode
dizer qual é o motivo que o Sr. Ivan estar impedido pelo
Banco Central?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Na época o Comind foi
liquidado pelo Banco Central. E naturalmente, como ex-
diretor de uma instituição financeira, acho que você não
pode continuar na direção desse cargo, até que se apurem
as questões demarcadas na liqüidação.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Mesmo estando
impedido, o Sr. Ivan comandava os negócios?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Comandava porque era
o dono do negócio, era o sócio principal e mandava.

O SR. JOSÉ CARLOS STANGARLINI - Tudo, bem de
minha parte, Sr. Presidente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, o Sr.
Nicolas, no instante em que o senhor respondia a algumas
perguntas ao deputado que me antecedeu o senhor disse
que a Sra. Ruth tinha outros negócios, com as instituições,
com as empresas do Sr. Ivan. O senhor saberia dizer que
negócios são esses?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Ela tinha, inclusive saiu
na imprensa, ela tinha aplicações no exterior, o Ivan admi-
nistrava uma das empresas dela, e exatamente eu não
tenho mais detalhes dessas aplicações, porque eu atendia
ela, ás vezes, dava informação, mas era feito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Peço desculpas, talvez
eu não tenha me atentado do modo necessário. Mas, no
momento em que o deputado Stangarlini lhe fez a pergun-
ta se o senhor conhecia a íntegra do processo que trata do
Inquérito policial 193/00. Parece que o senhor respondeu
que não o conhece na íntegra do processo.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - É eu não li o processo;
acho que eu não tenho acesso a isso.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas o senhor conhece
como o senhor figura no processo?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Fui informado - até me
causou surpresa  - porque fui indiciado, indiretamente,
uma coisa assim, pelo meu advogado. Até não entendi  a
razão disso, porque todas as vezes que fui chamado estive
presente. Acho que o processo terminou e acho que fui
indiciado juntamente com o Sr. Ivan e mais....

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode nos
informar quem é o advogado do senhor, constituído para
acompanhá-lo nesse caso?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Meu advogado é o Dr.
Felipe Breda.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Nicolas, o senhor
tem conhecimento de que o Sr. Ivan estava sendo executa-
do por um processo, desde 1989, na Bahia?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não tenho conhecimen-
to, não.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quem era o representan-
te do HSBC Holding BV até 1994. O senhor pode infirmar?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Até 1994, se não me
falha a memória era o Sr. Antonio Prado; não sei se houve
alguma mudança; o Sr. Antonio Melrose Prado.

(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - No dia 17 de agosto de

1994, o Conselho Monetário Nacional aprovou o regula-
mento que dispõe sobre as condições relativas a acesso
das financeiras nacional aos valores mínimos de capital e
patrimônio líquido ajustado em valor compatível, com grau
de risco de operações ativas das instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar no Brasil.
Resolução nº 20/99, do Banco Central.

Em 26 de outubro de 94 a circular 2502 do Banco
Central do Brasil, que dispõe sobre autorização para funcio-
namento, para transferência de controle societário e reor-
ganização das instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

O senhor, sendo um homem de banco, o senhor
conhece essas resoluções es essa circular?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não, na realidade sou
um homem de mercado de capitais, que é uma atividade
que se está exercendo que não é uma atividade bancária.
Tanto que a empresa que trabalho hoje não é nem institui-
ção financeira. Então, não estou muito familiarizado com
questões de bancos; sempre fui  voltado para mercado de
capitais, bolsa e investimentos.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quero voltar em algu-
mas perguntas já feitas, até para deixar isso bastante claro,
o que o senhor disse que o senhor, embora fosse contrata-
do como gerente na sua área, área de mercado de capitais,
é isso? O senhor acabou sendo elevado a diretor do Banco,
do HKB, naquele instante, pelo fato de o Sr. Ivan, que era
proprietário, controlador da K&B, um dos controladores do
HKB, junto com o HFBC, e que o Sr. Antonio Melrose
Prado, que na época era o responsável pelo HSBC, e por-
tanto era um dos diretores do HKB, então o senhor foi ele-
vado à condição de diretor do HKB, pelo fato de o Sr. Ivan
não poder naquele instante, por força de regra do Banco
Central, ou seja, ele estava impedido, até porque ele vinha
liquidado? É isso?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Esse era o outro diretor.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. O senhor sabe

dizer como o Sr. Ivan assumiu o controle da HKB? E como
ele conseguiu homologar junto ao Banco Central essa
transferência, se ele mesmo respondia, solidariamente por
uma dívida  de mais de milhão e meio de reais, e ainda
comprometia-se a pagar futuramente as ações adquiridas
da HSBC Holding, ou seja, ele tinha uma dívida, um com-
prometimento de mais de um milhão e meio de reais, e ele
adquiria naquele instante à parte da HSBC Holding, ou seja,
estava assumindo o compromisso de pagar parcelas ali
anuais. Temos o pedido de cópia do contrato que faz parte
do Inquérito Policial 2193/00. 

Então, se o Sr. Ivan respondeu solidariamente pela
dívida e ainda assumia a controle de pagamento de contro-
le da HSBC Holding, o senhor sabe como ele conseguiu
aprovar isso no Banco Central, uma vez que ele não aten-
dia  as exigências da Resolução 2099/ da 2502?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei precisar, nem
sei se ele atendia ou não essas exigências.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Porque na verdade essa
resolução e essa circular, especialmente em decorrência do
acordo de Basiléia, que o senhor deve conhecer, a legisla-
ção brasileira inclusive se tornou mais rigorosa, exigindo
que as pessoas físicas que fossem detentoras do controle
de uma instituição financeira tivesse que fazer um depósito
no Banco Central do valor equivalente ao capital mais
120% como consolidação do patrimônio. 

No caso das pessoas jurídicas, é o caso do Sr. Ivan,
porque não era ele pessoa, era a empresa dele, a Prime, a
legislação exigia 220%.

Como a circular exige que para a abertura de uma ins-
tituição financeira, na condição de  private banking tivesse
o depósito mínimo na ordem de sete milhões de reais,
220% disso significaria 14 milhões e 400 mil reais. Ou seja
15 milhões e quatrocentos mil reis, mais sete milhões, o
equivalente a 22 milhões e 400 mil reais.

Se o Sr. Ivan era solidário por uma dívida de mais de
um milhão e meio, se ele ainda  tinha o compromisso do
pagamento da compra das ações da holding, da transferên-
cia da HSBC Holding Brasil, o senhor sabe dizer como é que
conseguiu provar isso no Banco Central, como ele conse-
guiu aprovar o funcionamento da atividade bancária dele? 

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não teriam essas exi-
gências sido posteriores à aprovação.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não, ao contrário, essas
exigências elas vêm de 26.10.94, resolução do dia 20.99, do
Banco Central, e essa circular 2502, se o senhor me permite
um segundinho para ver a data exata - foi no dia 26 de
outubro de 1994, e a transferência das ações da HSBC
Holding BV para a Timer foi posterior a isso, e um detalhe,
essas regras dizem claramente que a instituição financeira
só pode  operar após a autorização do Banco Central. E o
Banco Central só veio autorizar essa preferência - sem aqui
entrar no mérito dos motivos que levaram o Banco Central
a autorizar - porque no nosso entender o Banco Central fez
de modo equivocado, mas só o fez  em 1997. Não é? Então,
o Sr. Ivan, que na verdade não podia atender às exigências
das resolução 2099 que exigia o depósito de 22 milhões e
400 mil reais, já que o patrimônio dele da Primer era nega-
tivo e o patrimônio líquido da HKB encontrava-se compro-
metido com as operações inclusive liquidadas, como apon-
tadas no próprio inquérito do Banco Central, no processo
de liquidação tanto da Prime como Do HKB, do Hexabank,
posteriormente. 

O senhor sabe dizer como ele conseguiu fazer isso?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não vou poder ajudar o

senhor nisso, porque realmente para mim é matéria que
não domino.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito.  No inquérito
193/00 foram mencionadas raras empresas, sediadas em
paraíso fiscal; a maioria  delas com sede na Ilha de Jersey.
Citei aqui algumas vezes, em outros casos, a  Bull Star
Over Sisc Corporation,  Assets Limit Matrix Capital, Capital
Over Six, a Condor, a Assets Over Six Corporation, a
Odessa Develloppment  Limit, Carl Develloppment Limited,
Ouest Hill Business, a Becault Develloppment  Universal
International Accept Manegement. 

O senhor sabe dizer quais dessas empresas pertenciam
ao Sr. Ivan e seus familiares; quais dessas empresas o
senhor tinha procuração para poder atuar em nome do Sr.
Ivan e família.
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O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Dessas empresas que o
senhor mencionou tem duas que eu conheço. Uma é a
Universal, que é uma empresa - não sei exatamente o que o
Sr. Ivan era o dono da empresa, mas ele tinha  enfim o poder
de assinar por essa empresa, e nessa empresa ele pediu para
eu ser procurador, se não me engano, com a Michelli, só que
eu só podia assinar se ele assinasse junto. Não me lembro ter
assinado documentos na mesma empresa.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - E a outra empresa que

o senhor mencionou, Accents, não sei também se o Sr.
Ivan era dono ou não, mas o Sr. Ivan, pelo que eu me lem-
bre tinha o controle sobre. As outras que o senhor falou, o
senhor poderia repetir?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pois não; a BusStar,
Over Six Corporation.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - A BusStar, conheço, me
lembro do nome, mas não sei dizer qual é a relação.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabe dizer
se o Sr. Ivan, Sra. Michele ou Sra. Mayra, o Sr. Daniel Wey.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Infelizmente não sei;
esse nome.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Matrix Captal Over Six.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Countor?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Assets Over Six?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Era, se não me engano

uma subsidiária do Exabanco.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Odessa Develloppment

Limited?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Karet Develloppment?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ouest  Hill Business

Limited?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Becall Properbusiness?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe quem de

fato controla o capital da Prime Assessoria e Participação Ltda?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Quem de fato controla?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - É.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Para mim sempre foi

empresa  do Sr. Ivan, não é?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Diretamente.
O senhor sabe dizer se houve  alguma relação mútua

entre a Ouest Hill Business  e Becall Proprieti cujo destino
final desse mútuo foi o banco Hexabank?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei dizer.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O inquérito do Banco

Central encerado no ano de 2001 que trata da liquidação da
Prime, do Hexabank, encerrado em 2001, na verdade, sete
anos após a transferência das ações da HSBC e da Holding
BV para a Prime, e quando o banco deixou de ser HKB e
passou a ser Hexabank, existiam empréstimos concedidos,
sem garantia. O banco HKB tinha promovido uma série de
empréstimos para os seus clientes, sem garantias, na
ordem de quatro milhões, 480 mil, 551 reais e 66 centavos,
no meio da transferência em novembro de 94. 

(...)
O senhor sabe se o banco e a auditoria independente foi

anteriormente notificada pelo Banco Central para corrigir essa
situação prevista nessa Resolução 2099 da Circular 2502?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Em 94?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - 94.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei dizer, porque

nunca me envolvi com empréstimo, é uma área totalmente
diferente, que eu me recordo não existe nenhuma partici-
pação minha envolvendo crédito, minha área era inclusive
incompatível com isso. Minhas funções - não sei exatamen-
te em que ano, mas elas foram separadas disso pelo Banco
Central que exigia se você fundos administrados, que você
tivesse um diretor responsável que fosse exclusivamente
responsável por isso, sem comunicação para o resto do
banco, das operações do banco, que eles chamam de chai-
nes wol. Eu era o diretor com essas funções específicas,
conforme ata da diretoria que consta na Hexabank. Nunca
me envolvi e nem poderia me envolver, mesmo antes da
exigência dessa lei, mesmo porque nunca entendi do
assunto; entendia de outra parte que é gestão de fundos e
carteiras, mas não da parte de crédito. Infelizmente não
tenho conhecimento disso.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Sra. Rute, no depoi-
mento que ela faz no 7º Distrito Policial ela fez questão de
registrar que ela tinha receio de que o Sr. Ivan e a sua famí-
lia pudesse deixar o país. O senhor sabe se o Sr. Ivan, a
Sra. Mayra e os filhos dele têm residência fora do país.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sei que a filha deles
mora fora do Brasil. O filho, talvez, não tem contato, e eles
residem no Brasil.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A filha e o filho o
senhor sabe onde moram?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - O filho não sei; a filha
parece que mora em NY, casou e mudou para lá.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Na residência do Sr.
Ivan foi apreendida por autoridade policial, Dr. Antonio
Carlos, que é delegado do 7º Distrito, na Lapa, uma série de
documentos. Dentre outros fac-símiles e cartas trocadas
pelo Sr.  do HSBC  Banking Limited, sendo que em uma
delas o senhor  Coler  informa do congelamento das conts
administradas pelo Hexabank.

O senhor conhece pessoalmente o Sr. Artur  Cooler, do
HSBC Banking Limited?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não conheço.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe, ou

poderia me dizer por que motivo houve o congelamento
dessas contas, por lei?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sei porque  li - tudo isso
aconteceu quando eu não estava mais lá  - o que li, pelo
que foi-me relatado inclusive nesse inquérito, o que sei que
os clientes que tinham negócios com o Sr. Ivan, lá fora,
especialmente das multis, no final de 99, especialmente em
2000 começaram a questionar, enfim, informações  e entra-
ram em contato com o HSBC diretamente. O HSBC tomou
uma atitude, em função do que eles acham entenderam a
atitude de congelar todas as contas e fazer uma investiga-
ção. É o que eu sei. Infelizmente não tenho mais detalhes
de como isso está acontecendo ou como aconteceu.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe me dizer em
que época mais ou menos foi isso, que o senhor tomou disso?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - No final de 99 ou come-
ço de 2000.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Certo.
Foi apreendido na casa do Sr. Ivan, vários papéis,

alguns que eram identificados pelo mail list, que consta
dos papéis, tem lá pessoas que têm as contas bloqueadas
pelo tribunal de Jersey. O senhor sabe dizer qual é o valor
bloqueado nessas contas. O senhor tem condições de
esclarecer?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei dizer; infeliz-
mente não sei dizer.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nesse processo de
inquérito policial tem lá um documento que pela denomi-
nação, chama-se Carteira Nicolas. O nome do senhor,
Carteira Nicolas. Existe um mail list com nomes abrevia-
dos. O senhor pode identificá-los?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Esse documento me foi
mostrado quando fui na delegacia, e a maior parte de dados
desse documento eram aplicações de clientes que tinham
fundos nas carteiras. E não fui eu que preparei esse docu-
mento. Esse documento deve ter sido preparado, pelo Sr.
Ivan, em função de anotações que ele fez, alguma coisa que
ele perguntou. Mas boa  parte era de clientes que tinham
aplicações aqui nos fundos. Algumas pessoas físicas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pessoas que o senhor
tomava conta?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Aplicações no fundo,
por exemplo, que a própria dona Ruth tinha, e outros negó-
cios. Então, as coisas acabaram se misturando.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Essa carteira Nicolas
que o senhor está dizendo que eram pessoas que manti-
nham relação comercial com os senhores, tinha um junto
que era da International Manegement, o valor equivalente
a cinco milhões e seiscentos mil dólares, cujo nome está lá
identificada a pessoa Fred. O senhor pode nos identificar e
dizer quem é o Sr. Fred?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei, não posso
identificar.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas ele era cliente do
senhor, constava  na carteira Nicolas. Era cliente do senhor
e o senhor não sabe identificar?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não fui eu que fiz esse
relatório. É uma coisa que não posso identificar essa pessoa.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, o senhor não se
recorda, especialmente, sendo um cliente especial, traba-
lhava com valores polpudos, US$ 5,6 milhões. O senhor
talvez pudesse lembrar quem é o Sr. Fredy.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Mencionar uma série de
nomes, não seria muito responsável da minha parte, por-
que eu, realmente, não sei, exatamente, quais os negócios
que eles tinham. E, como essa é uma questão que envolve
um certo sigilo de Justiça, eu preferiria não divulgar sobre
isso, porque não estaria dando uma informação precisa
nem segura.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Apenas para informar
ao senhor: essas informações que nós temos não estão sob
segredo de Justiça. Qualquer cidadão que recorrer ao
Tribunal de Justiça, especialmente acompanhado de um
advogado, poderá obter essas informações que temos.
Ainda que seja pertinente a preocupação do senhor em não
fazer nenhuma manifestação que possa estar prejudicando
qualquer pessoa, isso não se trata de segredo.

Eu gostaria só de perguntar para o senhor se o senhor
se lembra se esse Fredy pode ser abreviatura de Frederico
Menberg.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Isso eu posso dizer com
certeza: não.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É do seu conhecimento
que, no dia 2 ou dia 4 de maio de 2000, ocorreram reuniões
no escritório dos advogados do HSBC no Brasil, com
alguns depositantes brasileiros e o Sr. Paul Collerman do
HSBC Bank International Limited, para resolver a questão
referente ao bloqueio?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Maio de 2000?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - É. Dia 2 e 4 de maio.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não. Nem soube que

essa reunião aconteceu.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - É do conhecimento do

senhor que o Sr. Paul Collerman prestou declaração jura-
mentada ao Tribunal de Jersey?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não é do meu conheci-
mento.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tomou conhe-
cimento, através da “Folha de S. Paulo”, uma matéria publi-
cada no dia seis de setembro de 2001, da denúncia feita pela
jornalista Mônica Bergamo, cujo titulo era “Efeito Maluf”?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu li.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Diante daquelas infor-

mações feitas pela jornalista, o senhor teve conhecimento
desses documentos do processo em andamento no
Tribunal de Jersey?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu me lembro exata-
mente do que a jornalista falou, mas eu nunca tive acesso a
esses documentos.

(....)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor conhece o Sr.

Durval de Noronha Goes Jr, consultor internacional do
Escritório de Advocacia Noronha?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Durval Noronha é um
advogado. Está na “Folha de S. Paulo” que saiu a reporta-
gem. Eu não conheci. Conheci de nome, mas, pessoalmen-
te, nunca estive com ele.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe que o
Escritório de Advocacia Noronha rastreou para os clientes
do escritório os valores que entraram na conta da
Universal, que o senhor disse que era uma das empresas
que o senhor conhecia? Pela informação que o senhor tem,
inclusive, era de propriedade do Sr. Ivan. Eles mantinham
uma conta no HSBC de Jersey, sob nº 020499778/435. O
escritório fez o rastreamento. O senhor não era procurador
dessas contas?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu era. Não. Das contas,
veja bem, o Hexabank tinha uma procuração dos clientes
para movimentar as contas, no sentido de executar as ins-
truções que eles dessem, para que fossem feitas. Eu, como
dirigente do Hexabank, fui incluído nessa procuração. O Sr.
Ivan, eu e a Dona Michele. Então, eu, pessoalmente, não
tinha procuração; o Hexabank era procurador dessas pes-
soas. Isso era fruto de alguma negociação ou acerto opera-
cional feito entre o Sr. Ivan e o banco na época.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ainda que como procura-
dor do banco, ainda que conjuntamente, o senhor assinava
os documentos de aplicação, de remessa de alguma coisa?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Raramente. Eu assinava
quando não tinha alguém para assinar. Raramente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, chegou a assinar
alguns? 

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Cheguei a assinar alguns. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nesse caso que o

senhor chegou a assinar, o senhor se recorda o tipo de ser-
viço, o tipo de negócio era patrocinado, o senhor patrocina-
va em Jersey?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eram transferências
bancárias, pagamento de contas. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe se o Sr.
Ivan, a Sra. Mayra e a filha, Sra. Michele, tinham conta cor-
rente no HSBC de Jersey?

O SR. - Não. Não sei.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe qual é a

relação de parentesco do Sr. Ivan com o Sr. Daniel Way?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - O Sr. Daniel é pai da

Dona Mayra, portanto, é sogro dele.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe se o Sr.
Daniel Way fez parte do conselho de administração do
Banco HKB?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Nos primeiros anos.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe dizer que

período?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei exatamente até

quando, talvez nos dois, três, primeiros anos, quando o
HKB era sócio do HSBC. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe qual é a
relação que o Sr. Daniel Way e suas empresas mantinham
com o grupo HSBC?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe dizer se

ele participou da articulação, dos contatos, para a vinda do
grupo HSBC ao Brasil nos anos 80?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu não sei exatamente
de que forma ele participou, mas eu entendo que o Sr.
Daniel foi o elo de ligação, ele apresentou.  Na realidade,
acho que foi o seguinte: o HSBC convidou o Sr. Daniel para
fazer a joint venture no Brasil dentro da área financeira; era
uma conversão de dívida que o HSBC tinha. O Sr. Daniel,
por ter outra atividade, indicou o Sr. Ivan. Acho que assim
é que foi a apresentação, o começo dessa ligação. O Sr.
Daniel tinha relações, que não sei quais eram, e acho que
foi ele que apresentou o HSBC ao Sr. Ivan.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - As factorings Global,
World Way Investments e Santana Factoring Comércio
Ltda. e Agente Corretora de Câmbio, o senhor sabe dizer de
quem são?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não conheço.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Banco HKB e o

Hexabank não tinham autorização do Banco Central para
poder fazer operação de câmbio.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não tinham carteira de
câmbio.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Isso. Para poder fazer
essa remessa dos recursos para o exterior, especialmente
quando havia a necessidade da conversão da moeda, o
senhor sabe dizer qual empresa fazia o câmbio para os
clientes do HKB, do Hexabank e para o próprio banco?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu sei que enviar o
dinheiro para o exterior, até hoje em dia, é um processo
muito fácil. Que eu me lembre da norma, o Banco Central
exige que você tenha uma conta lá e que o dinheiro saia de
uma conta sua aqui; você tem que fazer um cheque. Eu me
lembro disso, porque eu andei olhando. Esse mecanismo
era utilizado, mas não passava pelo Hexabank. O Hexabank
não tinha carteira de câmbio; tinha que passar por uma car-
teira de câmbio de algum banco que atuasse nessa área.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia, por
exemplo, explicar para a gente, um pouco mais, como
pode, nesse caso da Sra. Ruth, ter sido feita a operação?
Ela vendeu um teatro, recebeu pelo valor da venda em
moeda brasileira, reais. Aí, ela procura uma pessoa, Sra.
Maria Danavan, que era ligada ao HSBC em Nova Iorque,
que indica o Sr. Ivan, que era do HKB, que a recomenda a
procurar o escritório de advocacia Levy Salomão, para que
pudesse orientá-la. Ela recebe toda a orientação, prepara
os documentos que são necessários, há necessidade de
fazer a conversão da moeda para que ela possa remeter,
depois de ter aberta a conta. O senhor sabe dizer quem fez
a conversão da moeda nesse caso?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei. Com certeza, o
Hexabank não tinha essa autorização.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor saberia dizer se
é alguma dessas factorings: a Global, a Santana ou a Agent?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu acho que factoring
também não podia fazer isso. .

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Se não factoring, mas
alguma dessas empresas que tinha carteira de câmbio.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Tinha que ser um banco
com carteira de câmbio. Realmente, eu não sei dizer. É pro-
vável que essas operações tivessem sido feitas através do
banco no qual a Dona Ruth tinha conta.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabe dizer
qual banco?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O delegado, no proces-

so de apuração, faz alguns quesitos para o Instituto de
Criminalística, e, no quesito “b”, ele aponta os responsáveis
pelas movimentações da conta da Universal; há confirma-
ção da procuradoria de Justiça de Jersey que são o Sr. Ivan,
a Sra. Mayra e a Sra. Michele. E apontam também a respos-
ta do quesito “c”, que existem evidências de intervenção de
funcionários do Bidlen nessas operações, que existe interes-
se dessa mesma instituição de Jersey, do Bidlen, sobre os
resultados, participação em comissões, evidenciado nas
correspondências de instrução sobre transferências de con-
tas de clientes em comum, bem como informações gerais
cobradas pelo Midlen. Observaram também, os peritos, que
há participação da Universal no pagamento de juros nas
contas de clientes mútuos e rateio de rentabilidade do
negócio, assim como o pagamento de comissões pelo
Midlen. O senhor pode nos falar sobre esse assunto?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Eu acho que não posso
ajudar muito. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por quê?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Havia uma sociedade

original entre o Sr. Ivan e o HSBC. Depois, a sociedade foi
desfeita no banco local, mas continuou alguma relação
comercial que eu não sei exatamente dizer quais eram as
condições, quais eram as bases, porque, realmente, não
me era dado acesso a esse tipo de informação. 

(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Deputado Henrique Pacheco, pela ordem.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Eu queria, inicialmente,

indagar o depoente. Ele disse que conhecia - se eu entendi
bem - duas dessas empresas que o deputado tão bem rela-
cionou aí, a Universal e uma outra que, agora, me escapa o
nome. O senhor confirma isso?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Confirmo, porque
conheci essas empresas. Eu sabia que elas existiam, eu
não tenho documentos para afirmar, mas eu entendo que
eram do Sr. Ivan, porque ele é que tomava decisões em
relação a essas empresas.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor disse também
que, durante um período, por razões de impedimento do
Sr. Ivan, o senhor acabou ficando como titular ao lado da,
imagino, esposa dele.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não. Eram três direto-
res. Inicialmente, eram dois: Sr. Antônio Prado e Sr. Ivan.
Quando o Sr. Ivan ficou impedido, ficou um só. Só que o
banco não pode ter um diretor só - na época, era uma
DTVM -, tem que ter mais de um. Aí, o Sr. Ivan solicitou
que o Sr. Carlos Biazeto, que era meu companheiro, e eu
aceitássemos ser eleitos diretores para poder viabilizar a
continuidade da instituição. Então, ficou o Sr. Antônio
Prado, o Sr. Biazeto e eu. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Mas o senhor participava
das decisões?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não. Não participava de
todas as decisões pelas razões que eu expus; eu era dedica-
do à área de mercado de capitais. Então, eu participava das
decisões da área de mercado de capitais. Outras decisões do
banco eram tomadas, realmente, sem meu conhecimento.

(...)
O SR. HENRIQUE PACHECO - No período em que o

senhor assessorava financeiramente a Sra. Ruth Escobar,
o senhor devia indicar para ela onde devia botar as cestas
de investimento dela, onde ela colocava seus recursos. 

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - É, ela normalmente
diversificava, ela tinha uma parte em renda fixa, uma grande
parte em renda fixa, uma menor parte em ações, em fundos
de ações, não eram ações diretas, eram fundos de ações.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Era conservadora?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sim.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, se ela era conser-

vadora, o Sr. como um experimentado financista ai, como
é que poderia nos explicar, o Sr. é quem sugeriu a ela que
investisse nas bolsas fora do país?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não Sr.! Não.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O Sr. com a experiência

que tem, sugeriria a alguém fazer um investimento na
Bolsa de Moscou, por exemplo?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não, mesmo porque eu
não conheço esses mercados, então.

(...)
O SR. HENRIQUE PACHECO - Ela manteve, teve algum

momento em que ela falou assim: “Olha! Sr. Nikolas, eu
estou  retirando aqui o meu dinheiro e vou entregar para o
seu chefe aqui, o Sr. Yume, porque ele tem uma proposta
melhor aqui, que é aplicar”, o Sr. disse que ela era conser-
vadora, pelo menos não questão teatral, mas na questão.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Ela era conservadora e
eu, pelo meu lado, tinha uma confiança muito grande no
Sr. Ivan, ele sempre para mim era a figura séria, respeitá-
vel, consciente, nunca, tanto que eu aceitei ser diretor de
uma instituição financeira, que era regida por ele, sabendo
da responsabilidade que isso representava, sempre tive
total confiança nele. Então, eu entendia que a Dona Ruth
estava em boas mãos. Sempre tive essa, certo? Agora,
quando as coisas começaram a aparecer, eu fiquei, disse às
pessoas que fiquei bastante ...

O SR. HENRIQUE PACHECO - ... surpreso?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Surpreso, eu e muitas

outras pessoas.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, porque o curioso,

ela sendo conservadora com as aplicações com o Sr., tenha
ido nas mãos do seu..

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Mas, com instruções de
fazer aplicações conservadoras.

(...)
O SR. HENRIQUE PACHECO - Bom, então vamos conti-

nuar aqui mais um pouquinho. Nesse período, o Sr. que
era uma pessoa bem próxima do Sr. Jung.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Próximo relativamente,
porque o Sr. Jung é oriental, e oriental por natureza, é uma
pessoa fechada, não se abre. Eu trabalhei muitos anos com
o Sr. Jung, mas nunca o considerei amigo nem muito pró-
ximo. Eu tinha respeito, de funcionário para o chefe e tinha
até muita admiração porque achava o Sr. Yvan uma pessoa
muito correta, mas a proximidade tinha limite.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Certo, mas então na pro-
ximidade oriental que o Sr. mantinha com ele, o Sr. teve
informações, por exemplo, da negociação com o
Bamerindus, quando da vinda do HSBC, Bamerindus, essa
triangulação?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sei.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Poderia expor-nos um

pouquinho?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - O HSBC, como a coisa

aconteceu? O HSBC resolveu, a uma certa altura, aumentar
os investimentos no Brasil. Era sócio o Sr. Ivan, isso eu sei
porque ele me contou, chamou o Sr. Ivan para começar e
disse: “Vamos aumentar o nosso negócio”, vamos botar
sei lá, 200 milhões, aumentar o capital para 100, duzentos..
e o Ivan falou: “Não tenho!” - “Então, nós queremos sair
do negócio!”  Foi assim que O HSBC saiu do negócio, ele
queria aumentar e o sócio não tinha, foi ai que em contra-
partida ele vendeu as ações do HSBC e comprou um peda-
ço para o BAMERINDUS. Foi logo depois que ele vendeu e
logo depois, não sei, meses depois ele comprou uma par-
cela pequena do Bamerindus, depois virou pó, ele perdeu.
Essa decisão era, vamos dizer, tinha  ligação.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O SR. Ivan teria sido o
intermediário com a negociação com o Bamerindus?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei dizer, acho que
provavelmente não foi, mas não sei dizer para o Sr. Acho
pouco provável.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Agora, o Salvador Kurieh,
que é um deputado que tem se debruçado muito sobre esse
tema, certamente terá mais perguntas, mas eu estou tentan-
do aqui entender o momento em que o HSBC, ele conse-
guiu ingressar no país e se tornar um Banco como tantos
outros, valendo-se de alguns contatos. A aquisição do
Bamerindus, não é verdade? Passou por ai. O Sr. disse que
não é da área bancária, mas a área ali, próxima não é? Um
banco quando ingressa num país, o país não exige algumas
providências, alguns depósitos, alguma coisa?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sem dúvida!
(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Só para contribuir com

o  obre deputado Henrique Pacheco, existe ai uma opera-
ção denunciada hoje publicamente, e até já, diria assim, de
certo modo, assumido por dirigentes do grupo HSBC, uma
operação com o nome de Operação Virgínia, em que a ope-
ração de liquidação do Bamerindus e a transferência para o
HSBC foi casada, o HSBC participou com técnicos no Brasil,
na época com 35 técnicos que vieram das Ilhas Britânicas,
para poder participar de todo o processo de apuração, de
auditagem, enfim, da massa de liquidação do Bamerindus,
para que fosse feito, posteriormente, a compra pelo HSBC.
Apenas para poder contribuir com essa informação.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Não! Eu fiz essa minha
pergunta, porque eu tinha um pouco essa informação, até
outro dia falávamos sobre isso, mas para lembrar que o
dono do BAMERINDUS, ainda outro dia reclamava ai, que
tomaram o banco dele e ele ficou sem resposta para uma
série de coisas.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Se não me engano essa
operação foi feita da noite para o dia não é?

O SR.HENRIQUE PACHECO - É.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Durante a noite foi

tomada a decisão.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O governo bom esse que

trabalha dessa forma não é? Mas eu queria voltar aqui à
Dona Ruth. A Dona Ruth recebeu um valor bastante alto
pela venda do seu teatro, e aplicou nas mãos do Sr. Jung.
Esse dinheiro, como foi dito a ela, desapareceu, virou pó,
na expressão dele próprio, na Bolsa de Moscou.
Curiosamente, numa lista que foi apreendida no aparta-
mento do Sr. Jung, existem inúmeros nomes lá, alguns são
abreviaturas, curiosamente, gente que perdeu milhões, não
se deu ao trabalho de ir ao distrito policial, ainda que cha-
mado tal, para fazer uma reclamação ou prestar uma quei-
xa crime. 



D.O.E.; Poder Legislativo, São Paulo, 113 (87), sábado, 10 de maio de 2003 – SUPLEMENTO – 45

O Sr. teria alguma explicação, que motivação levaria
uma pessoa que tivesse assim, dois milhões a receber, na
época se equivaleria ao dólar, e abre mão desse patrimônio
de maneira tão “Franciscana” assim. O que o Sr. diria?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Tem uma explicação
óbvia, a mesma coisa aconteceu em 1991, aproximadamen-
te por ai, quando o governo acabou com a contas ao porta-
dor, o Sr. lembra? O sujeito poderia ter conta ao portador
nos bancos, milhões de reais ficaram abandonados nessas
contas e as pessoas não foram buscar, eu acho que a razão
deve ser a mesma, principalmente recursos não declarados.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Vou fazer uma elação
aqui, de que o Sr. Jung, entre muitas habilidades nego-
ciais, pudesse ser um grande gestor de fundos não contabi-
lizados, vamos dizer assim, e que ele não corria riscos por-
que quem perdia não poderia reclamar, é pena que ele não
quis dizer nada aqui, ele foi embora, mas, poderia ele ser o
gestor dessa situação? 

Estou falando isso, porque é bom que todos ouçam, por-
que nós estamos falando do nosso País, da nossa questão
Financeira, como nós a tratamos, e a gente gostaria de ver as
instituições do nosso País defendendo a lisura, a honestida-
de, princípios, seriedade, é isso que nós gostaríamos.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Na realidade.
(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a

palavra o nobre Deputado Salvador Khuriyeh.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Duas perguntas e bem

breves. O senhor conhece os escritórios Levy Salomão e o
escritório Árias Fábricas e Fábrica?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Levy Salomão é escritó-
rio de advocacia, fica em São Paulo, eu conheço, e Árias
Fábricas e Fábrica é um escritório de advocacia no exterior,
não sei exatamente onde ele é baseado, ele faz a função de
CREST, ele representa empresas, uma função comum, prin-
cipalmente nos “paraísos fiscais” não é!

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito! O senhor sabe
dizer se esses escritórios, o Levy Salomão e Árias, o Levy
Salomão aqui e o Árias, lá fora, foram os escritórios que
representaram ao mesmo tempo, os clientes do Sr. Ivan e o
Sr. Ivan?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei dizer, se foram,
sei que alguns casos sim, mas eu realmente , não era fami-
liarizado com essas operações ai., jurídicas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Tem uma informação
da Sra., aliás perdão! No processo da Sra. Ruth, em que ela
diz que o Sr. Ivan Jung, veio a informar que os valores res-
pectivos da aplicação dela, deveriam ser aplicados por
mais um ano, por determinação do senhor.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Absolutamente!
Quando isso? 

(...)
O SR. PRESIDENTE CLAURY ALVES SILVA - Nos docu-

mentos que foram apreendidos pela polícia, tem aqui docu-
mentos, que o Sr. fazia algumas considerações dos clientes
e que eu gostaria que o Sr. pudesse aqui informar. O que
quer dizer aqui por exemplo, tem aqui o nome da família, a
família Rocha Azevedo: “Converso dia sim, dia não com
eles, o serviço que prestamos ninguém prestaria, notei que
há tempos não entra dinheiro novo, pode ser que ele exista
e esteja sendo redirecionado, não vejo sinais de que pos-
sam querer resgatá-lo atual”. Tem algumas informações
que o Sr. fazia, no caso o Sr. Ernesto é “Tio, é todo o
dinheiro que ele tem e vive da vida do mesmo, só vai sacar
em caso de necessidade”. Agora o que chama atenção
aqui, algumas coisas assim, por exemplo.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - São aplicações locais
não é?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Hein?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - São aplicações locais

nos fundos.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Certo!

Aqui tem um outro cliente:  “Prestamos um serviço único,
não demonstra preocupação, mas é uma grande concentra-
ção”.  O que quer dizer grande concentração?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Deixe eu explicar para
os Srs. esse relatório que foi me apresentado. Numa certa
altura do campeonato, havia uma grande preocupação do
Sr. Ivan, com o número de depósitos, não aumentava e ele
tinha medo de perder depósitos, na época em que eu já
estava com a decisão tomada, de sair. Ele fez uma reunião
com todas as pessoas que tinham contato com cliente
interrogou: “Como é que está isso, como é que está esse,
como está aquele?” e foi tomando nota.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sei!
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Então isso foi feito por

ele, baseado em, está certo? Notas que ele tomou! Essas
que o Sr. mencionou e outras, que eventualmente terão ai,
são de aplicações que eram feitas, o Everaldo aplicava num
Fundo de Renda Fixa, era conservador e tinha uma renda
todo mês que ele tirava, vivia dessa renda.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - É a car-
teira “Nicolás”?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Excluindo ações e fundos? É isso? Essa carteira? Excluía
ações e fundos?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não lembro desse.
Poderia ser CDBs não? Poderia ser, poderia não, eram
depósitos a prazo no banco. Isso tudo é facilmente checá-
vel nos documentos do Exaank, eles devem ter todas as
pessoas verificadas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - “É uma
grande concentração”, o que quer dizer isso?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - É provavelmente, uma
pessoa que tinha um depósito muito grande em relação ao
total que o banco tinha.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sei!
Agora tem outro aqui, no caso da Dona Ruth Escobar, o
senhor falou dela aqui - “ela é nervosa, pergunta muito,
ouve muito e sei que seus amigos tem soprado para ela ter
cuidado, estou segurando em troca de um serviço e atendi-
mento diferenciados. Ninguém faz por ela tudo o que faço
e com a paciência necessária, com a última remessa para
fora, ela está mais calma, mas é um dinheiro nervoso!”

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Exato. Ela me dizia que
queria botar todo o dinheiro dela no Bradesco, ITAÚ, ela
tinha medo de Bancos menores, eu explicava a questão do
risco fiduciário, que ela não deveria se preocupar, se bem
que ela tinha até uma parte em CDBs. 

O serviço diferenciado era visitá-la sempre que ela
queria, prestar as informações, dar atendimento personali-
zado, era isso que era feito. Agora isso foi, como falei para
o Sr., durante algum tempo, originalmente ela foi atendida.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Isso foi
em junho de 1998 não é? Essas informações, esse relatório.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Então, foi logo depois
disso que eu encerrei as minhas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Quer
dizer que aqui já existia uma preocupação. 

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Existia uma preocupação.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Que
iriam retirar os recursos?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Existia.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - De modo

que tem um outro cliente aqui - “São preocupados, mas
aparentemente estão sob controle”.  Quer dizer, o Sr. tam-
bém mantinha os clientes , mas tranqüilizava os clientes?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Sem dúvida! Era minha
função.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o nobre Deputado José Rezende.

O SR. JOSÉ REZENDE - Perdoe-me por interromper os
seus questionamentos, mas só para tirar uma pequena
dúvida, Sr. Nicolas não respondeu o que significa “dinhei-
ro nervoso”. Gostaria que o Sr. explicasse o que é “dinhei-
ro nervoso” .

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - É dinheiro que não está
sendo aplicado a longo prazo, que pode ser resgatado a
qualquer momento. 

Como é que um banco funciona na área de crédito, por
exemplo? Ele toma dinheiro emprestado numa ponta, que
é o depósito, empresta na outra. Então, o banco precisa ter
um fundo só de instável. Então, quando o dinheiro é nervo-
so, ou seja, pode ser resgatado a qualquer  momento. O
banco não pode pegar esse dinheiro e aplicar em, compro-
metê-lo a longo prazo, é nesse sentido, “nervoso” é dinhei-
ro que pode ser resgatado.

(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Agora é

interessante aqui, essa, esse relatório o senhor forneceu
para o Sr. Jung? O Sr. Ivan?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Na realidade foi, como
disse aos senhores, foi numa reunião onde de várias outras
pessoas participaram, ele tomou notas.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Ele dese-
java saber qual era o perfil. 

O SR. - Qual a estabilidade do depósito.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA -

Interessante o que o senhor diz, tem um cliente que o Sr. diz
aqui: “Desconfiado e chato, vou segurando como posso”.
Tem outro aqui - “É chato, faceiro, vamos levando.”

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Outra

aqui, provavelmente uma cliente : “Precisa de calor huma-
no, vamos dando”. Quer dizer, toda essa informação o Sr.
Ivan Jung queria saber como a carteira se mantinha.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Exatamente.
(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Já imagi-

nando que esses clientes iriam, logicamente, reclamar por-
que o dinheiro iria sumir.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Inclusive.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Porque

senão ele não teria a preocupação de saber o perfil do
cliente não é?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Veja bem, o dinheiro
que sumiu, pelo que eu sei, é o dinheiro que foi aplicado no
exterior, o dinheiro aqui não sumiu e uma boa parte disso
que o senhor está lendo, refere-se às aplicações feitas aqui

O SR. JOSÉ REZENDE - Só complementando, Sr.
Presidente, esse dinheiro que o senhor diz que foi aplicado
aqui, evidentemente ele foi aplicado aqui, depois ele aca-
bou sendo enviado para lá, então parte foi aplicado aqui,
parte no exterior, mas pelo menos no caso específico da
Dona Ruth Escobar, ela acabou enviando todo o dinheiro
que ela tinha disponibilizado, para lá, segundo o que cons-
ta dos depoimentos.

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Que eu me lembre, não.
As pessoas, tinham dois tipos de pessoas, as que tinham
aplicações só aqui, as que tinham aplicações só lá, que eu
mal tinha contato e as que tinham aplicações aqui e lá. As
pessoas que aplicavam aqui, resgataram, liquidaram suas
posições, não teve nenhum problema, o problema foi com
as pessoas que aplicavam lá. Com relação à Dona Ruth,
não me consta que tudo que estava aqui, tenha ido para lá,
acho que ela quando aplicou, aplicou uma parte aqui e
uma parte lá, a parte daqui ficou intacta, ela resgatou inte-
gralmente.

(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - U.N.I.,

em dólar, mil vezes um ponto 25, o que quer dizer isso?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei o que quer dizer

isso.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O Sr. não

imagina o que seja? Porque foi o Sr. mesmo que fez não é?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não fui eu que fiz, foi

outro.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas,

aqui tem as iniciais do senhor, aqui em baixo.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Está assinado por mim?
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem as

iniciais aqui.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não quer dizer nada.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Então,

não foi o senhor?
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Isso era documento do

Sr. Ivan não é?
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sim,

estava lá no escritório.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Deve ter sido feito pela

secretária dele, não sei, realmente não.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

nem sabia.
O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Mesmo que fosse feito

por mim, mesmo que esse documento fosse feito por mim,
é o que estou explicando para o senhor.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não,
está, o senhor está colaborando, mas eu só queria saber o
que quer dizer essa unidade, se é uma unidade, U.N.I., tudo
em maiúsculo, logo em seguida, na frente, mil dólares,
vezes um ponto vinte e cinco. O que seria isso? 

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Vinte e cinco deveria ser
a cotação do dólar.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Do dólar,
e essa seria o quê, uma unidade utilizada?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não sei.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mais

alguma pergunta Deputado Rezende? Não? Então, o Sr.
tem mais alguma coisa para acrescentar Sr. Nicolas?

O SR. NICOLAS AGOSTINHO - Não, só queria deixar
registrado que esses fatos todos aconteceram, bastante
depois da minha saída e eu fui demissionário do bando,
muito antes de sair, sem uma função, eu reportei isso ao
Banco Central. O Banco Central fez um relatório de inquéri-
to do Banco, a liquidação, esse relatório, ele  estabiliza,
vamos dizer, o fato por empréstimos mal dados, senão me
engano, sem garantir o suficiente, empréstimos para o con-
trolador, uma coisa assim. Isenta os demais diretores da
gestabilidade. Então, o inquérito do Banco Central é bas-
tante claro nesse ponto. 

Quanto às outras operações, eu fiquei muito antes,
vamos dizer, eu sai muito antes de qualquer ocorrido ai.
Todos os clientes que tinham relações com o Sr. Ivan
sabiam que eu tinha saído, me despedi de todos, enfim,
então isso é uma coisa que eu gostaria de deixar registrado.

(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Reaberto

os trabalhos, vamos inverter aqui a  ordem, convocando o
Sr. Robert Elis Willians, ao invés de ouvir o Sr. Hélio
Ribeiro Duarte. Então solicito que faça a substituição. Nós
temos uma alteração aqui, nós vamos ouvir primeiro o Sr.
Robert Elis Willians.

Em terceiro lugar na sessão 17 de abril de 2002, foi
convocado pelo Presidente Deputado Claury Alves Silva,
como testemunha, com fundamento no artigo 203, do
Código de Processo Penal, combinado com o artigo 13, da
Constituição do Estado e do artigo 2º da Lei Estadual n°
3.642, de 1.982, o Sr. ROBERT ELLIS WILLIANS, que devida-
mente advertido de que deve dizer a verdade a respeito
dos fatos de seu conhecimento, sob pena de incorrer no
crime de falso testemunho. Passou a depor conforme se
observa a seguir:

0 SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual a
sua idade e seu estado civil?

O SR. ROBERT WILLIANS - Sou casado, com 42 anos.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual o

seu endereço? 
O SR. ROBERT WILLIANS - Rua Matheus Grow, 539,

aptº 103 - Pinheiros.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sua pro-

fissão?
O SR. ROBERT WILLIANS - Sou contador.
(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Gostaria de solicitar do Sr.

Robert Willians, num primeiro instante, que ele descrevesse
um pouco para essa CPI, o que ele sabe a respeito do inquéri-
to Policial nº 193/2000, que corre junto ao 7º Distrito Policial,
que tem origem na reclamação feita pela Sra. Ruth Escobar.

O SR. ROBERT WILLIANS - Eu trabalho como contador,
como eu falei, de nome Advogados. É um escritório
Internacional, com escritórios em vários lugares do mundo
e do Brasil, incluindo Londres, nosso escritório foi contrata-
do por uma pessoa, para trabalhar na parte internacional,
numa fraude que essa pessoa sofreu. Essa pessoa, como é
do conhecimento de vocês, é a Sra. Ruth Escobar .

Nosso escritório começou a trabalhar, como eu falei,
na parte internacional, eu pessoalmente não trabalhei
muito diretamente no caso, não sou advogado, mas em
algum ponto do nosso trabalho, talvez no início, como o
escritório cuida da parte internacional, nosso escritório
quis contatar algumas autoridades em Jersey, para tentar
rastrear alguma rota do dinheiro ilegalmente desviado da
conta da Sra. Ruth, para uma conta dessa empresa chama-
da de “Universal”, que também teve conta no mesmo
lugar do cliente no HSBC Jersey. 

O que eu entendo, é que esse trabalho foi feito pelo
nosso escritório em Londres, a conclusão desse trabalho, é
que as autoridades em Jersey dizem que eles não podem
divulgar nenhuma informação para nós, porque não somos
uma autoridade policial, não somos nenhum policial,
vamos dizer, eles só poderiam responder algumas pergun-
tas, algumas questões, diretamente às autoridades poli-
ciais. Em algum momento então, não sei exatamente como
ocorreu, mas em algum momento eu fui para a delegacia,
no 7º Distrito, na Lapa, se me lembro, foi a primeira vez em
minha vida que fui para lá, eu dei alguns esclarecimentos
para o delegado sobre os procedimentos necessários para
pedir informações de Jersey, e foi lá, mais na capacidade
de inglês, porque falo inglês, não sou especialista no
assunto, não sou advogado nem na Inglaterra, do que lem-
bro é que prestei alguns esclarecimentos para o delegado.
Lembro até que assinei uma coisa, não sei exatamente o
que assinei, não pedi cópia, não tenho cópia. É isso, voltan-
do para a sua pergunta, acho que foi o meu conhecimento
da investigação.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Só uma perguntazinha,
qual a nacionalidade do Sr.?

O SR. ROBERT WILLIANS - Sou inglês.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Robert, o Sr. nos

informou, notícia ainda há pouco, que eles lá dizem não
podem dar mais informações para os Srs., porque os Srs.
não são autoridade policial?

O SR. ROBERT WILLIANS - Isso.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Só poderiam prestar

informações à autoridade policial?
O SR. ROBERT WILLIANS - Isso.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quem diz isso é a

empresa para a qual o Sr. trabalha lá, em Londres?
O SR. ROBERT WILLIANS - O nosso escritório em

Londres, fez o primeiro contato com as autoridades.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sei, com as autoridades

policiais daqui?
O SR. ROBERT WILLIANS - Em Jersey.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor foi chamado a

visitar o delegado, para ser ouvido, e o senhor, em seu
depoimento, que foi feito no dia 11 de fevereiro do ano
2000, o senhor acabou informando ao delegado, quanto
aos procedimentos para que o delegado, a autoridade poli-
cial brasileira, pudesse fazer esse rastreamento das contas
da Sra. Ruth e o rastreamento das contas que envolviam ai,
a Universal, as contas da Srs. Ruth, na Prime
Empreendimentos  enfim, lá em Jersey.  A empresa do
senhor, a empresa para qual o senhor trabalha, é quem foi
encarregada de fazer o contato com as autoridades de
Jersey, para fazer o rastreamento, não é isso?

O SR. ROBERT WILLIANS - É, inicialmente nós fomos
contratados pela parte Internacional. A parte principal,
obviamente o ponto de vista do cliente, é recuperar o
dinheiro. Então, nosso contato inicial foi pedir para o banco
divulgar para nós, para onde foi, onde está esse dinheiro. 

Como já falei, o que entendo, é que as autoridades em
Jersey, disseram que gostariam de nos ajudar, mas não
poderiam por que não somos autoridade brasileira, vocês
são apenas um escritório particular trabalhando pelo nosso
cliente, então só poderiam trabalhar no caso, vamos dizer,
quando instruído, pedido por alguma autoridade oficial, ou
seja, policial, judicial, etc.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia nos
responder, saberia nos responder, a que conclusão, a
empresa que o senhor trabalha e foi contratada para fazer
o rastreamento, a quê conclusão a sua empresa chegou? 

O que ela identificou nesse rastreamento?
O SR. ROBERT WILLIANS - Nós não identificamos nada,

porque nós não conseguimos acesso para nada em Jersey.
Decorrente do meu depoimento na delegacia, eu entendo
que o policial continua a investigação. Até hoje, pelo que
sei, ninguém sabe de onde foi, de onde é o dinheiro.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe, poderia
nos dizer, quem exatamente, contratou o escritório no qual
o senhor trabalha?

O SR. ROBERT WILLIANS - Nós fomos indicados para
o cliente, posso revelar o nome da cliente porque o caso é
público, é Ruth Escobar. quem nos indicou para ela foi o

que ela chama de advogado dela no Brasil, Dr. Samuel
Mark, que eu entendo estar trabalhando com ela, vamos
dizer, na parte brasileira.

(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito! Presidente, na

verdade, tem algumas informações que constam, tenho
aqui até o próprio termo de declaração do Sr. Robert
Willians na delegacia, e tem mais algumas informação que
nos são preciosas, eu gostaria de deixar solicitado aqui,
para que nós pudéssemos fazer um estudo junto com a
nossa procuradoria, para que pudéssemos estudar o forma-
to correto de uma solicitação oficial à empresa, para qual o
Sr. Robert Willians trabalha, para que a empresa dele, o
escritório dele, pudesse  nos responder formalmente. 

Nós sabemos das limitações que o escritório do Sr.
Robert tem, para poder nos trazer informações hoje aqui, e
gostaria  da minha parte, encerrar as indagações feitas ao
Sr. Robert agora, nesse instante, e estudar o meio formal
de fazer a solicitação para a empresa dele, depois que obti-
vermos as respostas, ai sim, solicitar a presença do Sr.
Robert Willians, ou de alguém do escritório para qual ele
trabalha, novamente, para que pudéssemos prosseguir nas
nossas indagações.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Muito
bem, já foi feito o ofício. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito! Presidente, na
verdade, tem algumas informações que constam, tenho
aqui até o próprio termo de declaração do Sr. Robert
Willians na delegacia, e tem mais algumas informação que
nos são preciosas, eu gostaria de deixar solicitado aqui,
para que nós pudéssemos fazer um estudo junto com a
nossa procuradoria, para que pudéssemos estudar o forma-
to correto de uma solicitação oficial à empresa, para qual o
Sr. Robert Willians trabalha, para que a empresa dele, o
escritório dele, pudesse  nos responder formalmente. 

Nós sabemos das limitações que o escritório do Sr.
Robert tem, para poder nos trazer informações hoje aqui, e
gostaria  da minha parte, encerrar as indagações feitas ao
Sr. Robert agora, nesse instante, e estudar o meio formal
de fazer a solicitação para a empresa dele, depois que obti-
vermos as respostas, ai sim, solicitar a presença do Sr.
Robert Willians, ou de alguém do escritório para qual ele
trabalha, novamente, para que pudéssemos prosseguir nas
nossas indagações.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Muito
bem, já foi feito o ofício. 

Perguntamos se algum outro deputado gostaria de
fazer uso da palavra. (Pausa.)

Nós agradecemos então, a presença aqui, do Sr.
Robert Willians, pela gentileza de ter comparecido a essa
CPI, obrigado.

Pedimos, então, a presença aqui à Mesa, do Sr. Hélio
Ribeiro Duarte, diretor executivo de relações institucionais
do HSBC.

Em quarto lugar na sessão 17 de abril de 2002, foi con-
vocado pelo Presidente Deputado Claury Alves Silva, como
testemunha, com fundamento no artigo 203, do Código de
Processo Penal, combinado com o artigo 13, da
Constituição do Estado e do artigo 2º da Lei Estadual n°
3.642, de 1.982, o Sr. HELIO RIBEIRO DUARTE, que devida-
mente advertido de que deve dizer a verdade a respeito
dos fatos de seu conhecimento, sob pena de incorrer no
crime de falso testemunho. Passou a depor conforme se
observa a seguir:

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual a
sua idade e seu estado civil?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - 56 anos, casado.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Qual o

seu endereço?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Rua Nelson Gama de

Oliveira, 57, aptº 101.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Sua pro-

fissão?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Administrador de

empresas.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Onde

exerce sua atividade profissional?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - No HSBC Bank Brasil

S/A, Banco múltiplo.
(...)
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Obrigado. Como disse

há pouco, eu exerço o cargo de diretor executivo de rela-
ções institucionais, essa é a função exata, do HSBC Bank
Brasil, banco múltiplo. Exerço essa função desde março de
1997, portanto há cinco anos. Antes disso atuei como dire-
tor no Unibanco, nos últimos anos, mas lá trabalhei 26
anos. A minha última função também era de Relações
Institucionais. Antes disso trabalhei no Banespa por dois
anos, o que soma então 33 anos de atividade bancária,
como funcionário e como diretor. Trabalhei antes disso
numa empresa de auditoria independente, Price
Waterhouse, por quatro anos. 

Nessa função no banco, além de ser membro do con-
selho de administração, eu tenho responsabilidade pela
função de relações governamentais, todo e qualquer conta-
to com órgãos do governo, mas principalmente com o
Banco Central, que é a autarquia que regulamenta e fiscali-
za a nossa atividade. 

Tenho responsabilidade pela área de relações com a
imprensa e pela área de relações públicas do Banco. Minha
formação acadêmica é de administração de empresas,
como informei há pouco,  aqui pela Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo, tenho mestrado em ciências contábeis
e tenho também mestrado em administração, no exterior.

(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pela formação, pelo cur-

rículo e pela experiência profissional que o senhor tem, o
senhor conhece perfeitamente, certamente mais do que os
deputados que fazem parte desta comissão, as regras hoje
colocadas, os dispositivos legais para que as instituições
que atuam no sistema financeiro nacional possam atuar no
Brasil. O senhor conhece bem a Resolução nº 2099, do
Banco Central e a Circular nº 2502, do Banco Central?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Pelo número, não me
lembro do que se trata. Talvez pelo assunto. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Na verdade, esta reso-
lução, por decorrência da falta de regulamentação do Art.
192, da Constituição da República, que trata do sistema
financeiro nacional e depois no Art. 52, das disposições
transitórias, estabelece, como o próprio nome na
Constituição, das disposições transitórias, tratam do perío-
do em que as regulamentações devam ser feitas na ausên-
cia da regulamentação do Art. 192. Por decorrência disso, o
Banco Central expediu uma série de resoluções que regula-
mentam a entrada, ou a constituição de empresas para
atuar no sistema financeiro nacional, que tratam da transfe-
rência do controle acionário, da reorganização das institui-
ções, tanto  como da fusão. Como o senhor disse, em 1994
o HSBC holding BV, que participava com 50% das ações do
HKB, vende a sua participação para a Prime, que por decor-
rência da compra, há uma assembléia geral entre os acio-
nistas, onde os acionistas pedem demissão e o banco deixa
de se chamar HKB e passa a se chamar Hexa Bank. Em
princípio, o HSBC deixa de participar como controlador do
Banco do Brasil. 
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Na verdade, nesse processo de venda das ações, esse
procedimento deveria estar sob a égide dessa resolução e
dessa circular. Então, ouvi atentamente a apresentação que
o senhor fez de princípio, que a instituição, o grupo HSBC
no mundo tem se preocupado especialmente em cumprir
as regras que são colocadas entre os 80 países que atuam. 

Essas são duas regras. E é por isso que pergunto se o
senhor conhece bem os dispositivos que o Banco Central
coloca.

Dentro disso, perguntaria como o senhor acha que foi
possível transferir o controle do banco HKB e ter a homolo-
gação do Banco Central, para que HSBC Holding BV, que na
verdade era a instituição que parecia para a sociedade que
dava retaguarda para o HKB. Muita gente que operava com
o HKB, com o Sr. Ivan, operava porque sentia que ao lado
dele tinha o HSBC holding BV, que pertencia a um grupo de
renome, de conceito internacional. Então, como o HSBC
holding Brasil dava sustentação às exigências da Resolução
nº 2099, porque de fato o HSBC holding BV, pertencendo ao
grupo HSBC, se tivesse que cumprir independentemente as
exigências impostas pela Resolução nº 2099, pela Circular
nº 2502, em tese o banco estaria regular. Agora, o HKB
naquele instante, que tinha 50% do seu controle sob res-
ponsabilidade da Prime, que era de propriedade do Sr. Ivan
e que já tinha problemas desde a liquidação do ? e que na
verdade, por força de uma série de informações e proces-
sos, sabemos que teve os seus bens arrestados, comprome-
tidos, tinha já a identificação de gestão temerária, a ação da
Prime, como é que o Banco Central autoriza a saída do HKB
da instituição que era a que dava legalidade e condições
para a existência e para a atuação do HKB?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - O banco HKB, qualquer
sócio, principalmente o de capital estrangeiro, como era a
holding do grupo que participava, só pode participar de
todas essas alterações societárias, se aprovadas pelo Banco
Central. Não eram as resoluções que vigoravam na época,
mas as resoluções da época, a venda da participação foi
comunicada e aprovada pelo Banco Central, senão não teria
sido feita. Tomada à decisão de comum acordo com outro
sócio, de se vender a participação e se retirar da sociedade,
submete-se ao Banco Central, aprova-se e está resolvido. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor saberia dizer
exatamente qual é a data em que a saída do HSBC foi apro-
vada pelo Banco Central? Aliás, como o senhor mesmo
disse, essas alterações só poderiam ser efetivadas com a
aprovação do Banco Central. O senhor sabe dizer exata-
mente qual foi a data que isso ocorreu?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não tenho a data da
aprovação do Banco Central, mas podemos requerer isso
“a posteriori”. A transação ocorreu no dia 9 de novembro
de 1994. Certamente essa aprovação ocorreu no período
imediatamente posterior, mas não tenho esse documento.
Vamos requisitá-lo ao Banco Central e ‘a posteriori’ pode-
mos providenciar essa remessa à CPI.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Hélio, peço que o
senhor não nos veja como impertinentes. Mas como o
senhor disse que conhece bem as regras, é uma pessoa
preparada, pela sua experiência e pela sua formação, e
disse que as alterações precisam ser homologadas pelo
Banco Central, é um diretor qualificado na instituição,
disse-nos que não se recorda exatamente quando foi a
homologação feita pelo Banco Central. A homologação
dessa alteração, dessa estrutura societária contratual entre
Prime e HSBC holding BV, só foi aprovada pelo Banco
Central em 1997, às vésperas da entrada do HSBC holding,
para a constituição do HSBC Bank Brazil, para fazer a com-
pra do Bamerindus liquidado. E o senhor disse que a legis-
lação da época não era essa. A Resolução nº 2099 é de
outubro de 1994 e a circular também é de outubro de 1994,
portanto, anterior a realização desta operação. 

Essa operação que foi feita de venda da participação
do HSBC holding BV para a Prime foi algo que foi feito
entre os dois sócios, mas que não tinha a aprovação do
Banco Central. Como explicamos isso? Legalmente, como é
que isso pode ocorrer,  já tendo o Banco Central informa-
ções concretas oficiais de que a Prime por si só não tinha
condições de ser controladora de uma instituição financeira
porque dava condições legais de existência da, naquele
instante era exatamente o fato de haver a participação do
HSBC holding BV e aí o HSBC holding BV, que era quem
dava condições legais, sai da sociedade, o Banco Central só
aprova isso três anos depois e homologa essa saída. Como
é que o senhor nos esclarece isso?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Talvez tenha confundi-
do as resoluções ao dizer que as resoluções eram outras,
pela numeração. Posso ter confundido e elas estavam em
vigor. Da aprovação em 1997, também desconhecia. 

Veja que relatei no início que ingressei no banco a
partir de março de 1997, quando o novo banco, o HSBC
Bank Brazil, que sucedeu e assumiu as atividades do anti-
go Bamerindus, começou a funcionar. Portanto, no intuito
de colaborar com os trabalhos da CPI, tentei estudar
alguns desses assuntos do passado, anterior até a minha
presença naquela instituição. Portanto, sabia das datas da
transição, sabia do desfazimento da sociedade, mas não
tinha conhecimento - porque não tinha esse documento
em mãos - da aprovação. Então, não sei como explicar,
mas certamente não foi feito com desconhecimento do
Banco Central. Se a aprovação foi feita em 1997, não sabia
e deve ter alguma explicação. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por força de funciona-
mento, pedimos para que as pessoas que fossem participar
dos trabalhos da CPI não acompanhassem os depoimentos
anteriores. Então, certamente o senhor não ouviu quando
acabei dizendo e até respondendo uma dúvida do nobre
Deputado Henrique Pacheco, porque a sociedade tomou
conhecimento, até pelas notícias veiculadas, de que havia
notícias no ar de que o grupo HSBC colocaria de algum
modo e até citei o nome “Operação Virgínia” e confesso
que até me falha a memória neste instante e não sei exata-
mente dizer se ‘Operação Virgínia’ ou um outro nome qual-
quer, mas de uma operação casada, onde o grupo HSBC
mandou para o Brasil algumas dezenas de técnicos, pare-
ce-me que cerca de 35 técnicos, para poder acompanhar
junto com o Banco Central o processo de liquidação do
Banco Bamerindus, que poucos dias depois acabou sendo
comprado pelo HSBC. E esse processo de alteração na
estrutura contratual e societária do HKB que tinha a partici-
pação do HSBC holding Brasil, que se retira e se transfor-
ma no HKB HHexabank e essa homologação só vem a
ocorrer em 1997, queria dizer para o senhor que ainda que
Eu aceite a manifestação que V.Sa. fez neste instante, mas
parece, pelo que observo da sua pessoa, que é difícil enten-
der como o senhor pode ter entrado em março de 1997,
quando estava se constituindo HSBC holding Bank Brasil e
com toda essa manifestação pública e tendo o Banco
Central homologado essa alteração contratual só nas vés-
peras da criação do HSBC Brasil o senhordesconheceu.
Queria dizer para o senhor que de fato quero crer que as
suas palavras sejam de fato verdadeiras, mas não posso
deixar de dizer para o senhor que acho difícil de compreen-
der, não vamos dizer de acreditar. Gostaria de fazer uma
outra pergunta para o senhor. O senhor afirmou que o Sr.

Ivan, no inquérito policial que o senhor foi ouvido, o
senhor afirmou que o Sr. Ivan e o Sr. Nicolas, a Sra.
Michele, movimentavam aplicações e contas de várias
empresas ‘off shores’ sediadas em Jersey. O senhor pode
identificar quais contas e quais empresas? 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Nobre Deputado
Salvador Khuriyhe, não entendi a pergunta de Vossa
Excelência. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor foi ouvido no
inquérito e em uma das perguntas que lhe foi feita, o senhor
afirmou que o Sr. Ivan, o Sr. Nicolas e a Sra. Michele, que é
filha do Sr. Ivan, movimentavam aplicações e contas de
várias empresas ‘off shores’ sediadas em Jersey. Essa é uma
informação que o senhor fez no inquérito policial. O senhor
pode identificar quais são essas empresas?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não sabemos. O que
afirmei no inquérito policial é que o Sr. Ivan tinha aberto
contas no exterior e recebido procuração dos seus clientes
para movimentar essas contas. Mas evidentemente, desde
que houve o rompimento da sociedade, em 1994 e até
1997, quando começa a história do HSBC Bank Brazil, para
o qual eu trabalho e sou diretor, e que não tem nenhuma
vinculação com aquele banco ou com aquela sociedade do
passado, a abertura dessas contas que tem ocorrido neste
período ou até antes, não é do meu conhecimento, assim
como não é de conhecimento de nenhum outro funcionário
do HSBC Bank Brasil. E foi isso que eu disse. O que soube-
mos através dos procedimentos judiciais que também já
estavam em andamento, petições e contestações que fize-
mos, é que havia contas que tinham sido abertas no exte-
rior em nome de clientes brasileiros, mas sem o conheci-
mento do HSBC Bank Brasil, que iniciou suas atividades em
março de 1997. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não sei quais são e de
quem são essas contas. O senhor disse que o HSBC Bank
Brazil não tem nada a ver com o HSBC lá de trás, mas
ambos não constituem parte do mesmo grupo?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Em momentos dife-
rentes. Até novembro de 1994 havia uma sociedade, que
foi desfeita em 1994.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas fazem parte do
mesmo grupo. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Em momentos dife-
rentes do mesmo grupo HSBC. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas o senhor HSBC
Bank Brazil não tem nada a ver com aquele HSBC que teria
participado?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não tem nada a ver
com o HHexabank que desfez a sociedade em 1994. Faz
parte do grupo HSBC tanto quanto o grupo HSBC era sócio
até 1994, aliás, do banco HKB, que mudou de nome depois
e que o grupo HSBC saiu da sociedade.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor concorda
comigo que para que o grande grupo HSBC pudesse consti-
tuir o HSBC Bank Brasil precisava ter tido ou nunca ter parti-
cipado do mercado financeiro brasileiro ou se participado,
ter participado regularmente. Mas como ele participou regu-
larmente se ele deixa uma sociedade de um modo que não
é regular, debaixo de uma resolução, debaixo de uma circu-
lar, que faz com que o HSBC holding Brasil participe de um
banco como controlador de 50%, como controlador de outra
empresa que tinha como proprietário, ambos, empresa e
proprietário passando já por um processo de liquidação,
com arresto de bens, com uma série de processos judiciais
que não lhe davam condições de operar. 

O HSBC, que era quem dava sustentação de repente
sai, como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre
os problemas. E o HKB, que tinha a participação do HSBC
holding Brasil como controlador, tinha operado no merca-
do financeiro, inclusive feito operações de crédito sem
cobertura. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - O senhor citou alguns
fatos e algumas irregularidades, que me parece ocorreram
após a saída do grupo HSBC. Até novembro de 1994, não
me consta que havia essas irregularidades.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Antes, inclusive o
Banco Central tinha conhecimento de uma série de ques-
tões. Por exemplo, o Sr. Ivan, que era dono da Prime e que
era sócio meeiro da HSBC holding Brasil, já tinha naquele
instante um processo judicial e uma série de problemas
junto ao Banco Central e ao Judiciário brasileiro, que os
impediam legalmente de participar. Tanto é verdade, que o
Sr. Nicolas, que foi convidado para participar na condição
de gerente do banco, foi elevado à condição de diretor por-
que o proprietário da Prime não poderia ser diretor, uma
das razões é porque ele não tinha condições legais junto ao
HSBC, para poder operar como diretor. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Sr. Presidente, fico aqui
pensando e peço vênia a Vossa Senhoria porque percebo
que é um homem de negócios da área bancária, mas o
senhor, com os seus aproximados 30 anos de experiência
bancária, o senhor faria isso? Eu ficaria surpreso e eu acho
que o senhor não faria negócio com o Sr. Jung, depois de
tudo que nós ouvimos.

Fico surpreso que um banco de 1800 tenha tido com o
Sr. Jung essa parceria no Brasil e o que teria levado o
nobre Deputado Salvador Khuriyeh, já há época desta dis-
tribuidora de valores, ele já vinha de um processo, a histó-
ria dele, não é daquelas que se pode dizer. 

Ele já tinha uma experiência mal sucedida na Bahia,
passou pelo  e também teve os bens colocados em disponi-
bilidade; enfim, esse arcabouço do Sr. Jung a minha curio-
sidade é saber o que levou um banco da importância do
HSBC, de importância mundial, a se associar com uma
figura que para os clientes não foi boa. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Nobre Deputado
Henrique Pacheco, apesar dos meus 33 anos de experiên-
cia bancária, não tinha tido a honra de conhecer o Sr. Ivan
Jung, mesmo de nome. Entendi que ele também trabalhou
no banco Comind e não me lembro de tê-lo conhecido
naquela ocasião.

Desconheço também as condições em que foi feita a
associação entre o HSBC, em meados da década de 80 e
desfeita em 1994. Concordo que se havia motivos desse
tipo. Talvez o grupo devesse ter considerado melhor. Mas
isso é de um período em que eu não estava na organização
e portanto, não saberia responder. Certamente teríamos
que conversar com pessoas responsáveis pelo grupo e pela
associação naquela época. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Uma das coisas que a
gente observa é que quando as pessoas abraçam a defesa
de uma instituição, de um tema, é procurar conhecê-lo com
profundidade. Pela experiência que o senhor tem - quero
crer e é apenas opinião minha - não quero duvidar da pala-
vra do senhor, mas como cidadão, acho difícil de com-
preender como é que a pessoa que tem o papel do senhor
não tenha se preocupado um pouco com a história da insti-
tuição que hoje o senhor dirige...

O SR. SALVADOR KHURIYEH  - Eu diria assim, preocu-
pado em conhecer um pouco da história da instituição que
hoje o senhor dirige, que é um dos maiores grupos econô-
micos do país, um dos maiores grupos econômicos do pla-
neta e saber da participação anterior a 1997 no Brasil.

É interessante que a manifestação do Sr. Hélio -
Michael Didigan.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Michael Geigan.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Michael Gigan. Qual é

o papel exato do Sr. Hélio - Michael Geigan dentro do
grupo HSBC?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Ele é o diretor presi-
dente do HSBC Bank Brasil desde a sua instalação em
março de 1997 até os dias atuais.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quando ele foi ouvido
na CPI do Proer, lá em Brasília, ele também não fez referên-
cias, aliás, ele quando se pronunciou, se pronunciou no sen-
tido de poder falar da experiência dele enquanto HSBC hol-
ding Bank Brasil  e também não foi indagado pelos parla-
mentares  da CPI federal sobre a história passada do HSBC
no Brasil. Isso paira para nós hoje e aqui na Assembléia, eu
diria como  um período muito obscuro da passagem do
HSBC no Brasil e que deixa, eu diria assim, seríssimas dúvi-
das quanto à legalidade do retorno do grupo HSBC no
Brasil para constituir o HSBC Bank Brasil, que teve entre
outras vantagens os  cinco bilhões de reais do Proer, para
poder fazer a aquisição do Bamerindus liquidado.

(...)
O SR. HENRIQUE PACHECO - Posso fazer uma pergun-

ta ao senhor?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Por favor.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Entre esses empréstimos o

senhor poderia nominar de onde vieram, quem são as fontes?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Que empréstimos?
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor disse que para

manter o equilíbrio, para esta situação do Bamerindus, o
HSBC  recebeu um banco que tinha 11 milhões.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Onze bilhões de reais.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Onze bilhões de reais de

ativos e 11 bilhões de passivos. Então, no artigo o senhor
disse que era composto de empréstimos de diferentes fon-
tes. Eu indago a V.Sa. que fontes são essas tão somente
para avaliar se de repente o banco colocou um bilhão de
dólares, como o senhor se referiu, e de repente possa ter
recebido do BNDES também 800 milhões de dólares. 

Por exemplo, vou fazer um comparativo com a Ford,
que foi para a Bahia e recebeu um valor imenso do BNDES
para fazer um investimento lá. Então, são situações como
essa que, por exemplo, uma empresa do porte da Ford vai
gerar 300 empregos na Bahia e recebe uma injeção de
recursos do BNDES.

Então, efetivamente pergunto: de onde vieram os
recursos?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Acho que não fui sufi-
cientemente claro, deputado, e peço escusas por isso.
Quando lhe disse que recebeu no ativo empréstimos e
outros ativos, esses empréstimos são os empréstimos que
ele tinha a receber de clientes. São as dívidas que os anti-
gos clientes tinham com o Bamerindus e que compõe o
ativo do banco. Portanto, o HSBC recebeu vários emprésti-
mos do antigo Bamerindus, que os clientes a ele deviam,
imóveis e outros bens e caixa para fazer frente aos 11
bilhões de reais de passivos compostos de depositantes.

Então, para informação tanto o senhor como o
Deputado Khuriyeh  mencionaram o BNDES. Em nenhum
momento o banco HSBC recebeu qualquer recurso do
BNDES, nem no início e nem nunca depois da intervenção.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não sei se é do BNDES,
mas nas próprias manifestações do governo central e nas
manifestações dos próprios deputados da CPI do Proer dão
conta de que o HSBC recebeu algo em torno de 800
milhões de reais e que, inclusive, agora ao final de março
deveria pagar aí uma parcela equivalente a 200 e tantos
milhões de reais. 

Uma outra informação que a sociedade brasileira tem,
ainda que possa ser informação por imprensa é que o ex-
senador Andrade Vieira, ex-proprietário do banco
Bamerindus, ele colocou várias vezes, inclusive, no seu
depoimento na CPI de que oBamerindus teria recebido 3,3
bilhões de reais, que o HSBC recebeu outros cinco bilhões
de reais, não de dólares, depois mais 800 milhões de reais.
Inclusive, ele faz uma conta de que o que o Bamerindus
precisava de ajuda do Proer, ou de quem quer seja naquele
instante para poder se colocar em condições de operar, era
algo em torno de 700 milhões de reais. Portanto, se o
governo brasileiro, ao invés de ter destinado cinco bilhões
e 800 milhões de reais nesses dois programas, nesses dois
socorros, nessas duas ajudas, enfim, isso poderia ter custa-
do para os cofres do Brasil, para os cofres do governo bra-
sileiro, algo em torno de 100 milhões a  menos do que os
800 milhões de reais que teriam sido destinados na moder-
nização do HSBC.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Então, o senhor poderia
nos explicar melhor, eu confesso que estou tendo dificulda-
des em poder entender. E, que o senhor possa nos esclare-
cer a mais, esses cinco bilhões de reais parece que de
algum modo foram destinados pelo Proer. Não sei se no
instante imediatamente posterior à entrada do HSBC no
Brasil, ou no instante imediatamente anterior ainda quando
fazia, eu diria, as contas para poder equilibrar as condições
do Bamerindus, para que pudesse ter essa conta de equilí-
brio de 11 bilhões de ativos que o senhor falou, de 11
milhões de passivos e que o governo teria destinado
outros cinco bilhões além dos 3,3 bilhões que foram desti-
nados no processo de liquidação. Esses cinco bilhões que
foram destinados a mais, como foi, em que instante foi,
ficou com os antigos controladores do Bamerindus, entrou
na conta do equilíbrio do Bamerindus para que o HSBC o
recebesse equilibrado, como foi isso?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não lhe culpo pela
dificuldade de entender. A operação é complexa e mesmo
pessoas que são iniciadas no assunto têm dificuldades de
entender. Vou fazer o possível para ser o mais didático
nesse assunto e tentar lhes esclarecer. 

Não quero e nem devo polemizar com o antigo contro-
lador do Bamerindus. Estive na CPI do Sistema Financeiro
do Senado Federal, acompanhando o nosso presidente,  o
Sr. Geigan e depondo junto com ele. Estive no dia 11 de
dezembro na CPI do Proer, acompanhando e respondendo
os questionamentos dos deputados federais. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Dissemos nas duas
ocasiões, e eu já lhe disse hoje duas ou três vezes, e vou
repetir antes de iniciar a explicação, o Banco HSBC não
recebeu nenhum recurso do Proer. 

Esses números, que estejam na imprensa, ou que este-
jam mencionados por outras pessoas, inclusive, o ex-con-
trolador, não temos a mínima idéia da onde são.

Vou explicar-lhes um pouco da operação, vai me
demandar algum tempo e eu gostaria de ter até esse
tempo, mas quero aproveitar a oportunidade para passar
às mãos da mesa cópias em primeiro do relatório do Proer
que foi aprovado ontem, e que esse assunto foi examinado
exaustivamente e nada constou em desabonos seja do
HSBC na operação de assunção dos ativos e passivos do
Bamerindus e muito menos em ter tomado empréstimos
desse montante do Proer.

Vou falar dos 800 milhões em seguida, não esqueci do
assunto.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor me permite
um aparte? Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a oportu-
nidade e deixar registrada a minha tristeza. Eu lamento que
o relatório da CPI do Proer tenha sido votado ontem, já
tinha conhecimento. Porque levamos à CPI do Proer algu-
mas informações que esta CPI da Assembléia Legislativa
de São Paulo dispõe pedindo para que a CPI do Proer
pudesse nos auxiliar nos nossos trabalhos. Certamente os
nossos trabalhos seriam muito facilitados se a CPI do
Proer pudesse estar nos auxiliando. Infelizmente, isto não
ocorrerá, esta CPI continuará persistindo no trabalho ainda
que sem o auxílio da CPI do Proer.

Sr. Hélio, quero apenas dizer que esse relatório que o
senhor nos traz nesse instante, ele trata do HSBC Bank Brasil,
mas ele não trata da história do grupo HSBC no Brasil. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - O senhor que eu fale
dessa história, ou vamos falar dos 800 milhões?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não, em primeiro, o
senhor fala dos 800 milhões.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Pois não. No momen-
to em que a operação foi concretizada e a intervenção
decretada no antigo banco Bamerindus, o grupo HSBC não
tinha conhecimento de que possíveis contingências, ou
passivos ocultos, como se fala na nossa linguagem finan-
ceira, poderiam advir dessa assunção. Ou seja, ao contrário
de uma negociação normal entre bancos quando um banco
tenta comprar uma outra organização e que é possível se
fazer um exame detalhado das entidades a ser comprada
pelo comprador interessado, processo que tem um nome
em inglês “Deal delace”, em que se utiliza de empresas
especializadas e de escritórios de advogados especializa-
dos e se estabelece o preço da aquisição do banco após o
exame detalhado dessas contas. Naquela situação, o grupo
HSBC não teve acesso até porque não negociou nunca com
o antigo controlador. Não temos negociado e não tínhamos
acesso aos números e, portanto, entraria no negócio mais
ou menos no escuro, desconhecendo diversos riscos que
existem numa operação como essa e vou descrever-lhe
alguns em seguida.

Para que então a operação pudesse ser concretizada, o
grupo HSBC solicitou ao Banco Central uma garantia de que
apesar dele estar trazendo o capital se  ele encontrasse ao
longo do tempo, o primeiro e o segundo ano da sua admi-
nistração, passivos que tivessem sido originados na antiga
administração seja de ordem fiscal, seja de ordem trabalhis-
ta, previdenciária ou de outra natureza, que ele pudesse ser
ressarcido disso, porque ele não comprou o banco como
uma transação normal, ele assumiu o banco numa opera-
ção como eu disse de salvamento de comum acordo com
as autoridades porque também interessava ao Banco
Central e às autoridades que aquele Banco Bamerindus con-
tinuasse mesmo com outro nome para não prejudicar os
milhões de clientes e os milhares de funcionários.

Esta garantia foi fornecida ao banco HSBC na forma de
uma carta no valor aproximado de  um bilhão de reais. O
que dizia essa carta de garantia? Que o Banco Central for-
neceu que dentro de determinadas condições, se determi-
nadas situações não previstas ocorressem e trouxessem ao
HSBC prejuízos não esperados, ele seria ressarcido desses
prejuízos. Passou-se um ano, em março de 98, decidiu-se
de comum acordo suspender essa garantia. O Banco
Central tinha interesse em cancelar essa garantia e o HSBC
pediu em troca que recebesse algumas  verbas já direcio-
nadas para algumas contingências específicas. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Foi naquele momento,
em março de 98, que devolveu-se a  carta de garantia que
até então não havia sido utilizada, não tinha havido a
necessidade que ela fosse utilizada e o Banco HSBC rece-
beu 840 milhões de reis do Banco Bamerindus, que já esta-
va em regime de intervenção, para fazer frente às seguintes
contingências possíveis: 240 milhões para enfrentar contin-
gências de ordem fiscal  e trabalhista; processos trabalhis-
tas iniciados antes da intervenção e que ainda estavam na
Justiça e que se o HSBC fosse condenado ele poderia se
valer dessa verba porque ele não tinha responsabilidade
sobre aqueles passivos trabalhistas. Desses 240, 127
milhões, eram para essas demandas trabalhistas em anda-
mento; 113 milhões eram para demandas fiscais iniciadas
antes da intervenção, imposto de renda e outras demandas
fiscais pelas quais o HSBC não era obrigado a honrar e,
portanto, ele teve uma verba para poder fazer frente se a
condenação viesse contra ele. Essa verba de 240 milhões,
parte dos 840, tinha um prazo de dois anos para ser utiliza-
da, ou devolvida ao Bamerindus, se não ocorressem aque-
les fatos de ter que se pagar ao Fisco, honrar aquelas con-
denações que viessem nesse período. 

O HSBC por contrato devidamente assinado, que hoje
deixarei aqui cópia, teria que devolver ao Bamerindus, que
tinha fornecido a ele esses recursos e corrigidos por fórmu-
la que foi acertada em contrato. Passados os dois anos, os
127 milhões destinados a honrar dívidas trabalhistas do
antigo Bamerindus tinham sido integralmente gastos e
pelo contrato assinado quaisquers outras reclamatórias tra-
balhistas que ainda estivessem em andamento mesmo que
referentes ao período anterior teriam de ser honradas pelo
banco HSBC. Quero lhe informar que lamentavelmente
para nós, além daqueles 127 que recebemos para pagar,
provavelmente já gastamos outros 200 milhões do nosso
bolso. Os 113 milhões que eram para honrar as dívidas fis-
cais, parte foi utilizada e a parte que não foi utilizada com a
devida correção, foi devolvida ao Banco Bamerindus do
Brasil conforme o contrato que tinha sido assinado na data
de 26 de março de 2000. Vou deixar  a cópia do contrato e
as explicações.

A segunda parcela dos 840 milhões era uma verba de
430 milhões que o Banco HSBC recebeu para fazer frente
às obrigações previdenciárias do antigo Bamerindus. Este é
um outro capítulo triste que provavelmente o antigo con-
trolador não gosta de ouvir. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Foi constituído um
fundo de pensão para complementar a aposentadoria dos
antigos funcionários do antigo Banco Bamerindus que
tivessem ingressado no banco até abril de 1977. Acontece
que o antigo administrador, o antigo controlador do banco,
contrariou legislações em vigor, gerou recursos para que
esse fundo pudesse honrar os compromissos. 

Na intervenção, foi feito um estudo atuarial, a dívida
previdenciária com os 1.500 funcionários que tinham direi-
to a esse complemento de aposentadoria dentro de deter-
minadas condições como são esses planos era aproxima-
damente de 400 milhões e o banco nunca tinha feito provi-
sionamento para isso. Portanto, a dívida com os seus
empregados já aposentados, ou com os que viessem a se
aposentar dentro das condições previstas teriam que ser
honradas pelo Banco Bamerindus, que já estava em regime
de intervenção, ou seja, eles nunca iriam receber. 

Só para lhes informar o desequilíbrio patrimonial do
Banco Bamerindus hoje após cinco anos e que está sendo
administrado por liquidantes nomeados pelo Banco Central
é de aproximadamente cinco bilhões de reais, esse é o
desequilíbrio patrimonial, os ativos são menores do que os
passivos em 5 bilhões de reais.
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Portanto, se os empregados fossem depender do anti-
go Bamerindus eles nunca receberiam isso. O que nós fize-
mos? Dissemos ao Bamerindus e ao Banco Central que
estávamos dispostos a assumir essa dívida previdenciária,
até porque parte desses 1.500, metade aproximadamente,
eram funcionários ativos e não queríamos que eles ficas-
sem preocupados já que reconheciam esse direito que
tinham adquirido no passado e que ele pudesse não ser
honrado um dia. 

Aí, então, foi feita essa proposta: “ Dêem-nos o dinhei-
ro, contratamos de comum acordo o Banco Bamerindus
interventor e com o conhecimento e concordância do
Banco Central uma empresa especializada que fez o cálculo
atuarial e que chegou a esse número. Recebemos essa
verba e assumimos essa dívida previdenciária para tranqüi-
lidade dos aposentados e dos que viessem a se aposentar
na medida que adquirissem o direito”. Neste contrato não
se previu nenhuma devolução nem ao Bamerindus e nem
ao Banco Central porque essa verba está sendo utilizada
para pagar o complemento dos que já estão aposentados
mensalmente, para pagar a assistência médica que eles
tinham direito adquirido no passado e outras verbas que
eles têm direito, e que se não me engano há funcionários
que nos próximos 20 anos ou se aposentarão, ou pela
expectativa de vida terão direito a essa verba.

Então, recebemos esses 430 milhões e assumimos a
obrigação, desobrigamos o Bamerindus, o Banco Central e
as autoridades de honrar esse compromisso com os apo-
sentados e com os que vierem a se aposentar, essa é uma
outra parte.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Seria então uma anteci-
pação, se fosse no sentido positivo seria uma antecipação
de herança, já recebeu para honrar ao longo dos próximos
anos. É isso?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Eu não saberia com-
parar com esse conceito de antecipação de herança, não
sei se é exatamente o mesmo. O HSBC para assumir deli-
beradamente o compromisso de honrar  a obrigação previ-
denciária com os funcionários, optou por ter o dinheiro na
mão porque não se sabe em que momento o Banco
Bamerindus vai ser levado à falência. E, portanto, era aque-
le o momento de se negociar isso e lembrando que aquela
carta de garantia que foi devolvida cobria inclusive essa
possibilidade: do Banco HSBC vir a ser condenado no futu-
ro por um erro e por uma falha da antiga administração do
Banco Bamerindus, a de não ter provisionado adequada-
mente os seus compromissos previdenciários, ou de com-
plemento de aposentadoria, que tinha assumido com os
seus funcionários.

Falta uma verba de 170 milhões, 240 mais 430, mais
170 milhões para completar os 840 milhões. Esses 170
milhões era uma verba que por instrumento particular assi-
nado entre as partes serviria para ressarcir o Banco HSBC
durante um determinado período,  de prejuízos que ele
viesse a ter e de novo tivesse origem na gestão anterior.
Por exemplo, vamos imaginar aqui algum cliente que tives-
se sido prejudicado numa operação de conta corrente, de
furtos de talões de cheques, de tantas outras que aconte-
cem no dia-a-dia, cuja reclamação e cuja ação judicial já
tivessem iniciado antes da intervenção e, portanto, da
entrada do novo HSBC. Tantas essas ações em andamento,
e eram milhares dessas que estavam em andamento, quan-
do concluídas, o Banco HSBC poderia se valer dessa verba
para se ressarcir de prejuízos que ele pudesse ter tido. 

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - O prazo  para a utiliza-
ção dessa verba era de dois anos, caso não tivesse sido uti-
lizado teria de se devolver ao Banco Bamerindus. 

Ao cabo de dois anos, que foi em março de 2000, decidi-
mos de comum acordo com o conhecimento do Banco
Central prorrogar por mais dois anos, porque havia algumas
questões não resolvidas que poderiam se resolver nesse
prazo seguinte e, portanto, prorrogamos por dois anos.

O que aconteceu agora em março de 2002, quando
venceu esse novo prazo, é que prestamos contas ao banco
Bamerindus e devolvemos sim a quantia de prazo, é que
prestamos contas ao Banco Bamerindus e devolvemos sim,
a quantia de 56 milhões de reais, que eram o que devería-
mos devolver, dentro das condições contratuais. Portanto,
Deputado Khuriyeh, tentei justificar os 840 milhões que
foram utilizados e os que não foram utilizados ou foram
devolvidos ou prestou-se contas ao Banco Bamerindus de
onde foi utilizado. Essa prestação de contas foi entregue na
data prevista em contrato ao Bamerindus, com cópia para
o Banco Central. que tem todo direito, como regulador que
é, de examinar essas contas e pedir explicações ao HSBC
se ele sentir insatisfeito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Hélio, quero
retornar a questão anterior, do instante que o HSBC entra
no Brasil, para trás, o restante imediatamente anterior, uma
das questões que me chama atenção nessa CPI, é o fato
que pelas regras impostas pelo Banco Central, para que a
instituição financeira entra no Brasil, falamos algumas
delas aqui, vamos dizer a resolução e as circulares, uma
delas é que o Grupo HSBC, ele foi autorizado a não fazer a
publicação da declaração de propósitos, ele foi isento para
a declaração de propósitos, que é uma exigência da
Circular nº 2502, dispõe para a autorização para funciona-
mento, transferência de controle societário e reorganização
das execuções autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil. E, essa circular foi decidida numa sessão, no dia
26 de outubro de 1994, que exige que a instituição financei-
ra faça a declaração de propósito.

Por que o HSBC teve a permissão de deixar de fazer
essa declaração de propósito?

O SR. HÉLIO - Desconheço. Até que existia essa decla-
ração de propósito, lhe confesso que apesar dos 33 anos,
não sabemos de tudo. Nem sabia que existia essa declara-
ção de propósito e muito menos que o banco tinha sido
autorizado a não fazê-la.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por força da regra, tem
o modelo da declaração de propósitos que o banco tem
que publicar, por três vezes consecutivas, em jornais de
grande circulação, com intervalos de cinco dias úteis entre
uma publicação e outra para que a sociedade brasileira, as
instituições, as empresas, as outras empresas do sistema
financeiro, enfim possam tomar conhecimento, contestar
se for o caso. Por uma decisão do diretor do banco central,
o HSBC fica desobrigado de fazer essa declaração de pro-
pósitos. Isso chama a atenção. E, chama atenção novamen-
te e quero deixar isso registrado, o fato do senhor dizer que
desconhece, nem sabia.

O SR. HÉLIO - Acredito que o Banco Central tenha tido
motivos sim, autorizou que a declaração não fosse feita.
Mas, eu não sabia nem da regra e nem da autorização.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Queria voltar ao caso
que dá origem a toda essa discussão aqui.

Gostaria de deixar para outra ocasião, porque o adian-
tado da hora já se coloca bastante avançado e temos mais
um depoente para poder ouvir, não é Presidente?

Vamos também convidá-lo, aceitamos a provocação
do senhor, receber o ex-controlador do Banco Bamerindus,
se tivermos possibilidades de recebê-lo e noutra ocasião,
quem sabe, discutamos a respeito disso.

O senhor conhece a Ballstar Overseas Corporation?
O SR. HÉLIO - Não. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Assets Limited. 
O SR. HÉLIO - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Matrix Capital

Overseas?
O SR. HÉLIO - Não conheço.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Condor? 
O SR. HÉLIO - Não conheço.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Assets Overseas

Corporation? A Odessa Development Limited, Carlty
Developments, West Show Business, B.K.Propers e
Universal International Accent Management.

O SR. HÉLIO - A Universal conheço.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode falar a

respeito dela?
O SR. HÉLIO - Sim.
A Universal, se é a mesma empresa que tomei conhe-

cimento pelos inquéritos e pelas petições aqui juntadas,
era uma empresa de administração de fundos, na razão
social dela deve estar que é Universal Assets Management,
é o nome que se usa.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Isso. Exatamente.
O SR. HÉLIO - Pelo que entendi, da leitura que fiz aqui

dos autos, ela é uma empresa, controlada pelo senhor Ivan
Jung, tinha conta no HSBC- Jersey. Tomei conhecimento
na leitura dos autos.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabe dizer
se tem relação comercial de serviços com o Grupo HSBC?

O SR. HÉLIO - Nenhuma que conheça aqui no Brasil,
naturalmente, não sei fora do Brasil, mas nenhuma dessas
consta inclusive de todas as petições e de todo o material
que tenho sobre o assunto.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Estou muito
interessado em discutir a experiência do HSBC no Brasil,
antes de 1997.

No inquérito que o Banco Central institui, para poder
apurar, fazer a liqüidação do HKB e da Prime, antes da
transferência do HSBC para Prime e para HKB, existiam uns
empréstimos conseguidos, sem garantia, na ordem de qua-
tro bilhões, 480 mil reais, no mês da transferência, em 11
de 1994. Esse relatório, inclusive, caracteriza a gestão
temerária do banco.

O senhor sabe se o HSBC Holding Brasil em algum
momento foi notificado pelo Banco Central para corrigir
essa situação, como é previsto na Resolução 2099 e na
Circular 2512, até porque o HSBC Holding Brasil, tinha par-
ticipação como meeiro de 50% como controlador do HKB, o
senhor sabe dizer se o HSBC Holding Brasil, naquele ins-
tante, recebeu  a notificação para poder regularizar isso.

O SR. HÉLIO - Não, não que eu saiba. Nos meus conta-
tos regulares com o Banco Central, disse na minha apre-
sentação que faz parte da minha função, o contato regular
com o Banco Central, mas em algumas conversas que tive,
quando soubemos da liqüidação do banco Exa Bank, ocor-
reu em julho de 2000, se não me falha a memória, sabendo
que tinha havido uma relação de sociedade anterior, rom-
pida em novembro de 1994, tomei o cuidado de perguntar
ao Banco Central, se aquela liqüidação nos afetava de algu-
ma forma, já que tínhamos iniciado as nossas operações
em março de 1997, nessa nova fase. Tínhamos nos desfeito
da sociedade em novembro de 1994, mas a liqüidação de
2000 poderia abranger fatos pretéritos. Foi-me  dito, pelas
autoridades do Banco Central, que não, que os fatos que
levavam a decretação da liqüidação, eram mais recentes e
posteriores a saída do HSBC em novembro de 1994. Então,
nem  ntes o HSBC Holding tinha sido avisado, talvez por-
que não houvesse irregularidades naquela época, e mesmo
quando questionei ao Banco Central se tínhamos alguma
implicação com a decretação da liqüidação, me foi dito
pelo Banco Central que não.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Estranho isso, não é
senhor Hélio?

Porque o Banco Central já tinha conhecimento da ges-
tão temerária da Prime, problemas com o senhor Ivan
Jung, antes da operação de transferência das ações do
HSBC Holding Brasil para o senhor Ivan.

O SR. HÉLIO - O senhor disse que o Banco Central tem
relatórios anteriores a 1994?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Tem, documentos, inclu-
sive enviados pelo próprio Poder Judiciário em outras ações.

O SR. HÉLIO - Eram irregularidades do Banco HKB?
Porque o Exa Banco começou a existir depois.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Do senhor Ivan e da

Prime que tinha 50% do controle da HKB, e portanto a HKB
não podia operar a não ser pelas garantias que a presença
do HSBC Holding BV, dava naquele instante, porque natu-
ralmente o Grupo HSBC poderia resolver àqueles proble-
mas, poderia garantir os empréstimos feitos em cobertura
pelo bancos, enfim o Grupo HSBC, tinham condições de
resolver esses problemas.

O Banco Central que tinha conhecimento, permite,
diria  homologa a saída do HSBC Holding BV e ainda infor-
ma ao senhor que os problemas passados não tinha pro-
blema nenhum. Parece que o Banco Central ali não enxer-
gou como deveria enxergar. Pelo menos no meu modo de
compreender os problemas, foi fácil. O HSBC saiu sem
nenhum tipo de responsabilidade de uma instituição que
tinha problemas sérios, operava com problemas no Brasil.
O HSBC era dono de 50% dele e saiu sem nenhuma de res-
ponsabilidade.

O SR. HÉLIO - Deputado, irei dar a minha opinião pessoal,
mesmo não sendo testemunha dos fatos naquela época.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Gostaria de ouvir.
O SR. HÉLIO - Procurei, até para me preparar para esse

depoimento, conversando com pessoas e lendo material que
tivéssemos escrito sobre esta época e sobre esses fatos.

Até onde apreendi de tudo que procurei me informar, o
desfazimento da sociedade em novembro de 1994 foi feito
sem que houvesse, e não encontrei nada, constatação de
irregularidades. 

Quero estranhar tanto quanto o senhor que o Banco
Central tivesse autorizado o desfazimento da sociedade ou
que não tivesse intervido no banco, se tivesse conhecimen-
to de irregularidades que justificasse a intervenção antes. O
Banco Central interveio em 200 e poucas entidades nos
últimos 10 anos. Então, me estranha também, tanto quanto
ao senhor que essa situação tenha ocorrido. 

SR. HÉLIO - Mas, preciso lhe dizer também que esta-
mos fazendo aqui da sociedade do Banco HKB que é uma
entidade relativamente pequena, comparada por exemplo,
com esse banco que administramos hoje e que o Banco
HSBC, através da sua Holding BV, tinha 50%, como se
aquele desfazimento com ou não irregularidades de conhe-
cimento do Banco Central, tivesse alguma coisa a ver com
essa nova fase que se inicia em 1997.

Queria lhe dizer que acho que não tem absolutamente
nenhuma relação, o Banco HSBC Brasil de março 1997 para
frente com o que ocorreu em novembro de 1994, até essa
data, aliás até a data da decretação da liqüidação pelo
Banco Central, em julho de 2000, com Exa Banco, sucessor
do HKB, no qual fomos sócios até 1994.

Não vejo e gostaria de ser muito claro nisso, estou
dando aqui a palavra de um diretor estatutário que têm res-
ponsabilidades oficiais, perante o Banco Central, nenhuma
relação entre a nossa entidade, essa que administra contas
de três milhões de clientes, têm 20 mil funcionários, com
alguma eventual irregularidade que tenha acontecido antes
de novembro de 1994 que não é do nosso conhecimento.
E, se  ocorreu deve ter sido de valores muito inferiores ao
que hoje administramos. São três anos de diferença entre o
nosso desfazimento e a nossa saída da sociedade e início
do novo Banco HSBC, em março de 1997.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Desculpa, senhor Hélio.
O senhor disse num instante que era tão brasileiro quanto
eu e quero que o senhor seja tão brasileiro quanto eu, mas
o nosso ponto de vista é diferente.

Primeiro de tudo, não se passaram três anos, passou
pouquíssimo tempo, alguns meses, entre o instante que o
Banco Central homologa a alteração contratual do HKB,
pois a operação que foi realizada.........

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Desculpa, senhor Hélio.
O senhor disse num instante que era tão brasileiro quanto
eu e quero que o senhor seja tão brasileiro quanto eu, mas
o nosso ponto de vista é diferente.

Primeiro de tudo, não se passaram 3 anos, passou
pouquíssimo tempo, alguns meses, entre o instante que o
Banco Central homologa a alteração contratual do HSBC,
pois a operação  foi realizada em outro de 1994, só homo-
loga em 1997. E, um detalhe, esse processo que tem ori-
gem, na reclamação da senhora Ruth, ela nos permite com
documentos inclusive, nos permite observar que existe
agentes do HSBC, empresas do Grupo HSBC no Brasil que
participaram da remessa de recurso, foram aplicados,
empresas do Grupo HSBC lá em Jersey e que no mínimo,
no mínimo, significaram evasão de divisas, porque não
houve declaração, enfim, sem contar que pelas informa-
ções que temos e estamos procurando nos asseverar disso
com o máximo possível de documentação, há a constata-
ção inclusive de remessa de recursos ilegais. Tanto é ver-
dade, o senhor conhece o senhor Paul Cooler que é do
HSBC Banking International do Grupo?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sei. É um ex-executivo
do Banco em Jersey.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor Paul Coler,
responde em função de alguns documentos que foram
apreendidos na casa do senhor Ivan Jung, e a autoridade
policial solicita às informações, solicita perícia e depois
solicita informações à Justiça de Jersey e existe alguns
documentos, inclusive fax-similes e cartas que foram troca-
das, entre o senhor Paul Coler do HSBC Banking
International Limited lá em Jersey, sendo que uma delas, o
senhor Paul Cooler, informa sobre o congelamento de con-
tas “privates”, administradas pelo Hexabank que tinha  até
então a participação do Grupo HSBC aqui, pelo HSBC
Holding Brasil.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Discordo.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Por que discorda? 
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Se o senhor quiser

completar a perguntar acho que é melhor, porque eu lhe
interrompi, peço desculpas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Lá existia uma empresa
do Grupo HSBC, em Jersey, que operava recursos remiti-
dos por outra empresa que era do Grupo HSBC do Brasi,l e
recursos que não foram aplicados do modo correto e não
respeitaram a legislação, as contas CC5, não há declaração
de imposto de renda e não há sequer autorização do Banco
Central em alguns casos de contas e vamos ter dentro em
breve documentação que possa comprovar isso, documen-
talmente, existe constatação já feita por rastreamento pela
Justiça de Jersey.

Então, veja, o Grupo HSBC entra no Brasil, desobriga-
do de fazer a sua declaração de propósitos, o HKB a partir
de empresas suas, opera, faz transações financeiras entre
empresas do seu grupo no Brasil.  Empresas do seu grupo
em Jersey que são feitas em prejuízo do País e de repente
há uma declaração do presidente da República, por força
de Decreto, declara a entrada do HSBC de interesse do
Governo Brasileiro. 

O ponto de vista do senhor, parece-me semelhante com
o ponto de vista do Presidente, por isso que eu disse, acho
que somos todos brasileiros, mas o ponto de vista nosso é
diferente, porque não posso entender como que uma
empresa que não cumpre as exigências para poder entrar
no Brasil, ela é privilegiada com a desobrigação de cumprir
algumas exigências, como que uma empresa a partir de
empresas do seu grupo, opera, diria a transação financeira
de recursos que sai do Brasil irregularmente, entre o Brasil
e o paraíso de Jersey, como que essa empresa e uma outra
empresa desse grupo, deixa a participação de um outro
banco no Brasil de um modo irregular, não posso entender
como que o senhor possa achar como brasileiro que seja
uma coisa tão simples, inclusive dizendo que se trata de
recursos pequenos. Porque na verdade, ainda tenho na
minha conta, peço para que o senhor não entre nessa dis-
cussão agora, mais quem sabe podemos entrar em outro
instante, tenho na minha conta que algo próximo a 11
bilhões de reais foram repassados, transferidos, de algum
lugar do Governo Federal para poder resolver os problemas
do Bamerindus, parta que o HSBC pudesse comprá-lo! 

Não me parece que seja uma coisa tão simples, pelo
contrário, parece que seja uma coisa extremamente com-
plexa, e até por isso a persistência e a nossa determinação
no sentido de entender, para podermos aprofundar nessa
discussão.

O Sr. Paul Cooler, um dos diretores de uma das empre-
sas do Grupo HSBC, ele próprio acaba declarando isso,
inclusive queria perguntar para o senhor, voltando nessa
questão, se o senhor sabe os nomes das pessoas que têm
essas contas bloqueadas pelo Tribunal Real de Jersey, no
HSBC Banking International Limited, se o senhor sabe o
valor dessas contas bloqueadas?

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Essas
declarações que V.Exa. está fazendo, consta do relatório da
CPI do PROER.

O SR HENRIQUE PACHECO - O senhor me permite
delegar uma perguntinha?

Sobre essa questão dos depositantes, o Delegado da 7ª
Delegacia, prestando depoimento aqui, falou que um grupo
de pessoas que estavam listadas pelo o senhor Jung, não
desejou ir à delegacia manifestar as suas reclamações.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Por motivos óbvios
O SR. HENRIQUE PACHECO - Se veio um representan-

te do HSBC de Jersey e se reúne com um grupo, certamen-
te se for o mesmo grupo que não quis ir à Delegacia e o
senhor disse por motivos óbvios, será que esses motivos
óbvios são os mesmos que estamos compreendendo aqui.

O senhor poderia começar pelos motivos óbvios aí?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Vou tentar. É que o

Deputado Khuriyeh, fez uma explanação tão longa.
Quero discordar do Deputado Khuriyeh quando insiste...
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor me permite,

só uma intervenção?

Naturalmente, o senhor terá o direito de discordar de
mim e dar o seu ponto de vista, mais gostaria que o senhor
falasse antes dos motivos óbvios também.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Retiro a expressão
“motivos óbvios”, se me for permitido. 

Eu queria agradecer a sua ponderação sobre esse
assunto das contas, porque ao meu ver duas dimensões.

Uma dimensão policial, estelionato.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Vou

interromper o senhor, o senhor me dá licença.
Vamos precisar insistir nessa questão, o senhor disse

por motivos óbvios. Estamos aqui num caminho, queria
que o senhor disse pelo menos, se não pudesse justificar,
dissesse sim ou não. Se esses clientes estariam aplicando
recursos sem origem. Sim ou não?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Acho que sim. 
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor

acha ou tem certeza.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Provavelmente sim,

não conheço os clientes, mais os clientes que aplicavam
dinheiro no exterior e que numa situação dessa não que-
rem comparecer à polícia ou à Justiça para manifestar, é
porque provavelmente não tinham origem para explicar ou
aplicavam de forma sem informar ao Banco Central como a
legislação determina.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E nessa
época, o Sr. Jung já era sócio?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não.  Estou dizendo
que alguns fatos que estão aqui, estou dizendo da dimen-
são policial, principalmente as reclamações da senhora
Maria Ruth dos Santos, são posteriores ao desfazimento da
nossa sociedade que ocorreu em novembro de 1994. 

O que acontece com Jersey que foi mencionado pelo
deputado Khuriyeh, é que temos um banco em Jersey
como vários outros bancos funcionam lá. 

Pelos autos e pelo aqui já li, clientes que eram do
Hexabank, abriam contas por intermédio do Sr. Ivan Jung
ou dos outros executivos do Hexabank, no HSBC Banking
International em Jersey, preenchendo as fichas e fazendo o
procedimento normal de abertura de conta. Adicione-se a
isso, e aprendi isso nos autos, que o senhor Ivan Jung e o
senhor Nicholas, enfim outras pessoas da administração do
Hexabank, recebiam desses clientes procuração para movi-
mentar livremente aqueles recursos no Banco em Jersey,
cujas as contas iniciais eram abertas em nome dos clientes. 

Qualquer banco em Jersey ou aqui mesmo no Brasil,
quando recebe uma procuração, assinada pelo titular da
conta, dando a uma terceira pessoa poderes para movi-
mentar em nome dela, acata, desde que o documento este-
ja regular com as características perfeitas. Assim foi feito.

A Universal, que também foi citada aqui, e aprende-
mos isso, era uma empresa controlada pelo o Sr. Ivan
Jung, que administrava ativos, por transferência de recur-
sos daqueles correntistas para essa administradora de
recursos. Apesar de ter conta no HSBC, podia aplicar esses
recursos onde bem entendesse. Consta que aplicou em
títulos  na Rússia e depois houve uma perda muito grande.

O que aconteceu em Jersey, quando no início do ano
2000, além da dona Maria Ruth dos Santos, outros clientes
começaram a procurar o banco em Jersey, estranhando
que o saldo não estivesse coerentes com o que eles imagi-
navam que tinha, o próprio banco, estranhando isso, pediu
às autoridades locais, esclarecimentos de como agir naque-
la situação. As autoridades decidiram preventivamente blo-
quear os saldo, ainda nas contas, para uma investigação
que está ocorrendo, como foi dito.

Portanto, os fatos que estão não só no inquérito poli-
cial, recentemente encerrado na esfera da polícia estadual
e remetido à polícia federal, certamente os senhores tem
cópia, em nenhum momento incriminam o HSBC ou o
Grupo HSBC nas eventuais irregularidades, principalmente
no desaparecimento de recursos dos clientes. Inquérito
policial esse, no qual compareci lá, representando o Banco
e cuja a cópia está, aí e na esfera judicial, onde estamos
sendo acionados também estamos nos defendendo, o pro-
cesso está correndo normalmente. 

Preciso insistir, vim aqui com essa intenção, não posso
ir embora, sem deixar de enfatizar, o Banco HSBC Brasil, o
Grupo HSBC não tem absolutamente nada  a ver, com ope-
rações do Hexabank, do qual o grupo foi sócio até 1994,
tenha praticado posteriore. 

Quero dizer aqui que as procurações outorgadas, pela
dona Maria Ruth dos Santos ao Hexabank, na pessoa dos
seus diretores, foram outorgadas em 1996 ou 1997. Mais uma
vez posterior ao desfazimento da nossa sociedade, de então. 

Quero informar aqui e está nos autos que as remessas
que a Dona Maria Ruth dos Santos fez ao exterior e que
foram depositadas sim num banco que administramos em
Jersey, foram feitas em 1997 e 1998, depois que tínhamos
desfeito a nossa sociedade. Pior ainda, quando estávamos
instalados no Brasil, como Banco HSBC Banking Brasil,
quando a dona Maria Ruth dos Santos ou qualquer outro
cliente que hoje se sente prejudicado, poderia muito bem,
achando que estava operando com o Grupo HSBC, procu-
rar o Grupo HSBC, em qualquer das agências ou dos nos-
sos escritórios. São mil no Brasil todo. No entanto ela pre-
feriu aplicar o dinheiro como tantos outros clientes, através
do Hexabank, alegando até que achava que ele era ligado
ao Grupo HSBC. Ora, está aqui e vou deixar uma cópia, do
desfazimento da sociedade em novembro de 1994, foi dado
conhecimento ao público, através de um comunicado ofi-
cial, publicado na Gazeta Mercantil, está aqui anexado.

A Prime enviou carta aos seus clientes, no mesmo teor
do comunicado, informando oficialmente que o Grupo
HSBC, estava se retirando da sociedade.

Estranha que os clientes do futuro Hexabank, que foi
criado após a nossa saída, tentem agora envolver ou Grupo
HSBC ou o Grupo HSBC Brasil que veio se instalar a partir
de março de 1997, alegando desconhecimento que o Grupo
HSBC não fazia parte do Hexabank. Foi informado por carta
e através de nota oficial na Gazeta Mercantil.

Queria insistir, pois os fatos das contas e isso está no
inquérito policial, por isso que disse que tem uma dimensão
policial e tem na Justiça isso, e estamos na Justiça já no
inquérito policial, fizemos a nossa defesa, absolutamente
esclarecido que nem o Grupo e nem o Banco HSBC Brasil,
têm absolutamente nada a ver com essas remessas ilegais,
com fundos de origem ilícita, ou origem lícita, ou que for.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor conhece o teor
da denúncia, formulada pela Ruth Escobar?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Totalmente, porque
estamos nos defendendo dela.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, ela registra que foi
a uma agência do HSBC em Nova York, vou repetir muito
sinteticamente o quê ela nos disse aqui.

Lá, uma gerente que temos aqui o nome, conversando
com ela, falou que o nosso representante lá no Brasil, é o
senhor Ivan Jung. Ela veio e procurou o senhor Jung e hoje
tivemos o senhor Nicolas aqui. Então, havia todo um arca-
bouço, uma estrutura, vamos limpando algumas coisas,
mais até então na cabeça das pessoas, o HSBC estava
recém-chegado, até então tinha um representante aqui que
era o senhor Jung.
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O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Recém-chegado quando?
O SR. HENRIQUE PACHECO - Quando o senhor disse,

desde 1997, não é isso?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Ah, tá.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Esse banco que o senhor

é o diretor, até então o HSBC, por isso que me surpreendi,
um banco com tanta história, não é. tivesse aqui um repre-
sentante que agora percebemos.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Ele não era o nosso
representante, nunca foi. Fomos sócios de um banco. Ele
não era representante.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Sim. É mais então, pois é
sócio, não é verdade? Mostra uma identidade de trabalho e
parceria. 

Aí ela disse o seguinte: “Vou lá na Agência em Nova
York, me direcionam para falar com o senhor Jung aqui no
Brasil, como representante. Até então, ele operava sim,
porque o HSBC não tinha representação aqui, e ele indica
em Jersey, a agência do HSBC, o outro banco do conglo-
merado HSBC que funciona nessa ilha. Enfim, toda uma
série de coisas que caminha nessa direção, não é verdade?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não.
(...)
O SR. HENRIQUE PACHECO - Acho que o senhor está

bastante convincente, mas o que sinto que não dá para
negar, é o que o Khuriyeh fala, o passado, não é?

O passado condena esse passado ruim do HSBC, antes
do HSBC “nova cara” ou vamos dizer assim “nova fase”.

Então, essa fase está como uma moeda podre que
ficou aí, não é verdade? Essa é uma discussão que essa
senhora que foi à polícia, tem toda uma história de como
foi vendido, como esse recurso veio parar, não é? É um
dinheiro bem historiado, vamos dizer assim.

Ela foi à delegacia reclamar. Outros não foram, talvez
entendendo que fosse melhor não reclamar.

O SR. JOSÉ RESENDE - Só para corroborar com a per-
gunta do nobre Deputado, pergunto ao representante do
HSBC, o senhor Hélio Ribeiro, se a senhora Maria
Donnavan, era gerente do HSBC de Nova York?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sim. Era gerente de
uma das agências do banco em Nova York.

O SR. JOSÉ RESENDE - Essa era a gerente, nobre
Deputado Henrique Pacheco, que recebeu a senhora Ruth
Escobar, lá em Nova York, deu as indicações, indicou quem
era o representante do HSBC no Brasil, e não só deu indica-
ções, como esteve aqui no Brasil, ela e outros diretores da
agência do HSBC em Nova York, tratando do assunto em
conjunto, representando o HSBC e apresentando o senhor
Ivan Jung, como que o HSBC não tem envolvimento com
esse caso. Não entendo. 

O senhor está sendo convincente em termos, o senhor
está sendo convincente com a facilidade de fala, porém os
dados.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A Gazeta Mercantil, pode
ter divulgado, mais não divulgou essa gerente, não divul-
gou esse encontro, não divulgou a vinda dela aqui, não
divulgou toda uma série de reuniões que houveram, em
que se exteriorizou o HSBC, é isso.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - A dona Maria
Donnavan, era gerente do Banco HSBC americano, portan-
to de uma das agência de Nova York. Clientes brasileiros
que procurassem pela agência em Nova York, até novem-
bro de 1994, vou ter que insistir nisso a exaustão, eram
recomendados, e que queriam fazer operações de private
banking, principalmente de aplicar ou enviar recursos,
abrindo uma conta no exterior, eram recomendados que
procurassem o senhor Ivan Jung, no Banco HKB, no qual
éramos sócios, até novembro de 1994.

Aconteceu com a dona Maria Ruth e com outras pes-
soas. No momento que desfizemos a sociedade, isso não
mais aconteceu, a partir de novembro de 1994, não houve
mais reuniões e nem visitas de executivos do banco e a
senhora Maria Donnavan deixou o banco naquela ocasião.
Não tenho a data exata, pois não tive tempo de verificar,
sei que é por volta de 1995, ela deixou o banco para outro
banco. As reuniões ou as indicações que ela fez, ocorreram
antes de novembro de 1994. Não temos evidência, até por-
que não temos nenhuma ligação com o antigo Hexabank,
já liqüidado que tenha havido recomendações posteriores
a novembro de 1994. 

Já expliquei um pouco antes, as procurações que a
dona Maria Ruth deu ao Hexabank e as remessas que ela
fez, dos valores que ela pleiteia na Justiça, foram efetuadas
em 96 e 97, mais uma vez, após o desfazimento da nossa
sociedade.

As indicações ocorreram? Sim. Em 1994 ou antes,
depois não mais. Não temos nenhuma evidência de que
tenha havido esse tipo de indicação, após termos desfeito a
sociedade e não tinha porque indicar.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Hélio, as alegações que o
senhor tem com relação as datas, datas não mudam os
fatos. E, evidentemente, a senhora Ruth Escobar só caiu
nessa arapuca por indicação de uma gerente que o senhor
admitiu que é gerente, o senhor admite que ela atendeu a
senhora Ruth Escobar e deu as indicações das pessoas que
acabaram envolvendo ela nesse caso.

O dinheiro que ela aplicou, por indicação dessas pes-
soas indicadas, por essa gerente do HSBC de Nova York,
foram aplicados e direcionados também para o HSBC. 

No meu entendimento está evidenciado a ligação entre o
HSBC e o Sr. Jung, o Essa Bank e o HKB, esse envolvimento
está muito claro e preciso. Independente de questão de data.

Gostaria de entrar em outro encaminhamento, perguntar
ao senhor, qual foi o investimento que o HSBC fez no Brasil?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - O HSBC, em março de
1997, atendendo a uma condição da negociação com o
Banco Central, investiu um bilhão de dólares, no dia 31 de
março de 1997.

O SR. JOSÉ REZENDE - Esses um bilhão de dólares,
ele se destinou a quê?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Ao capital, para fazer
o banco funcionar, porque equivalia a 10% do total dos
passivos ou dos ativos que eram de anos e de bilhões
naquela ocasião, como é a relação entre capital e total de
passivos de qualquer banco. Portanto, o capital que é
necessário ser mantido em caixa, para que o banco opere
razoavelmente bem.

(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA- Quer

dizer que, na verdade, o investimento do HSBC para assu-
mir o Bamerindus foi de 200 milhões?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não concordo. Um
bilhão é o capital eqüivalente ao total de ativo de 11
milhões que qualquer banco tem que ter até em caixa,
como segurança para as operações do dia-a-dia.

Os 840 milhões recebidos em março de 1998, foram
para honrar passivos que já existiam ou que poderiam vir a
se materializar, do antigo Bamerindus. 

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Não
havia sido calculado isso na época?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não. Como expliquei,
o banco assumiu de maneira repentina ou pelo menos,
com pouco tempo para analisar os números, ao contrário

do que se faz numa negociação aonde se estudam os
números e essas coisas são acertadas no preço. Naquela
ocasião, o HSBC assumiu o antigo Bamerindus, recebeu
ativos e passivos equilibrados, colocou o seu um bilhão de
dólares que trouxe de Londres, conforme contrato de câm-
bio que vou deixar aqui, porque até hoje se duvida que
tenhamos trazido aquele dinheiro, então, tem a cópia
daquele contrato de câmbio, e um ano depois aqueles 840
milhões, serviriam para que o HSBC pudesse honrar passi-
vos que ainda poderiam surgir, relativos à antiga adminis-
tração, com os quais o HSBC, não tinha nenhuma respon-
sabilidade, é diferente de quando um banco compra um
outro negociando e ele assume todas as responsabilidades,
porque ele já acerta no preço, as possíveis contingências
ou passivos não conhecidos, no momento da compra.
Naquele caso não sabíamos disso, um ano depois disse-
mos ao Banco Central, a carta de garantia de um bilhão
que tínhamos do Banco Central, para honrar alguns com-
promissos que poderiam surgir, devolvemos essa carta,
recebemos verbas para que possamos pagar, passivos que
surjam do antigo banco. Havia duas ações fiscais do
imposto de renda, contra o antigo Banco Bamerindus que
ainda estavam em andamento, quando elas terminassem o
Banco HSBC poderia ser condenado e ele não tinha obriga-
ção de honrar uma dívida fiscal do antigo Banco
Bamerindus  pelas condições que ele assumiu as condições
do Bamerindus no dia 26 de março de 1997. 

Essas verbas que ele recebeu, seriam para pagar essas
contas, não era para o seu uso individual. Caso essas ações,
quando terminadas, dessem ganho para o contribuinte, o
recurso seria devolvido ao Bamerindus. Não tem nada haver
com o capital que foi aportado no início das operações.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Foi feita essa apuração,
esse balanço de resultados e foi devolvido algum dinheiro?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Foi. Expliquei anterior-
mente que eram três verbas, não sei se deveria explicar
tudo novamente, porque foi longo.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Não, não.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Fizemos então, resu-

midamente, no último dia 26 de março de 2002, que era
quando vencia o último dos prazos que tivemos para pres-
tar contas, fizemos a devida prestação de contas ao inter-
ventor com conhecimento do Banco Central....

O SR. HENRIQUE PACHECO - Vou pedir ao senhor,
apenas declinasse desses 840 milhões, quanto retornou ao
Bamerindus?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Vou ter que explicar
detalhadamente a composição das verbas, como fiz ante-
riormente.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, entrou 840 voltou
alguma coisa. Quanto voltou?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Deputado, se não
explicar a composição das verbas...

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor já explicou a
essa Comissão, estou lhe perguntando o resíduo. Quanto
foi devolvido?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - O resíduo que foi devol-
vido agora, em 26 de março, de uma das provisões que com-
põem os 840 milhões, foi 56 milhões. Uma das provisões que
compõe que é de 430 milhões, não cabe devolução, porque é
para honrar passivos previdenciários que vão ocorrer duran-
te, 20 ou 30 anos para frente, portanto não cabe devolução e
consta no contrato, recebemos o dinheiro e assumimos uma
dívida previdenciária do antigo Bamerindus.

Há dois anos, quando era o primeiro vencimento de
um desses contratos, devolvemos na época 118 milhões,
não utilizados para honrar dívidas fiscais que venceram e
não houve necessidade de ser utilizado o dinheiro. É por
isso que lhe digo, há prazos diferentes e têm verbas de
naturezas diferentes. Algumas não cabe devolução, as que
cabem, devolvemos ou prestamos contas. Prestamos con-
tas, no sentido de mostrar aonde foi o dinheiro utilizado, já
que não era um dinheiro nosso, era um dinheiro que esta-
va cedido para honrarmos dívidas do antigo Bamerindus.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O HSBC absorveu cerca
de 600 a 610 milhões do Bamerindus podre?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sob intervenção.
Desculpe. Absorveu para utilização completamente

identificada nos contratos, não absorveu esse dinheiro para
usá-lo de maneira que quisesse. Foi para utilizar, exata-
mente naquelas contingências identificadas nos contratos
que foram assinados.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Foram 610 milhões a
mais que vai aumentar o prejuízo do País, com relação a
parte ruim, a parte em liquidação que o senhor disse do
Bamerindus.

O senhor fez uma afirmação aqui, após a liquidação do
Hexabank, o senhor consultou o Banco Central, dos proble-
mas que pudessem advir a respeito da ligação que o HSBC
Bamerindus tinha com o Hexabank.

O senhor fez essa consulta verbal?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sim.
O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor teve uma res-

posta verbal?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sim.
Expliquei no início do meu pronunciamento que a

minha responsabilidade no Banco inclui a de relações
governamentais, faz com que tenho um contato regular
com o Banco Central, por força do dia-a-dia.

Temos pendências, como quase todos os bancos têm e
quase todos os bancos tem uma pessoa que cuida desse
relacionamento cotidiano com o Banco Central.

Quando ocorreu a liquidação, o anúncio da decretação
do Hexabank, em julho de 2000, numa das minhas visitas
periódicas ao Banco Central, aos diversos departamentos
aos quais me relaciono, conversei sobre o assunto, pois
sabia que tínhamos tido uma sociedade no passado até
1994, isso sabia. Perguntei então, se a decretação da liqui-
dação tinha alguma implicação com o nosso banco que
tinha começado suas operações em 1997, eles me disseram
que não, aquilo tinha a ver com problemas que o Banco
Central identificou na administração do Hexabank, do qual
nunca participamos, pois éramos sócios do Banco HKB,
sociedade essa que desfizemos em novembro de 1994.

O SR. HENRIQUE PACHECO - O senhor fez uma consul-
ta verbal, diante de uma grande preocupação que o senhor
tinha a respeito do assunto, recebeu uma resposta verbal, e
o senhor se sente completamente tranqüilo? 

O HSBC está respaldado pelo Banco Central com rela-
ção a consulta que o senhor fez?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não considero que o
HSBC esteja respaldado. O que tenho tentado afirmar aqui
por diversas vezes, é que o desfazimento daquela socieda-
de, em novembro de 1994, significa que até aquele
momento, se tivéssemos alguma responsabilidade, teria
sido identificado e teríamos que responder por ela. A partir
dos desfazimento da sociedade, não temos mais nenhuma
responsabilidade com o que aconteceu depois. Não tinha
nenhum vínculo societário, nem comercial com o
Hexabank. Portanto, nós nos sentimos tranqüilos, pois o
nosso banco HSBC Banking Brasil que se iniciou em março
de 1997, atua de acordo com a legislação, tem as suas con-
tas regulares, presta contas ao Banco Central, é fiscalizado,

portanto não temos porque nos preocupar com a decreta-
ção da liquidação que ocorreu, em junho de 2000 e que
conversei com eles se tinha alguma implicação do período
que éramos sócios, até novembro de 1994.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Consulta verbal e respos-
ta verbal, o senhor não precisaria nem ter citado aqui nessa
CPI, pois não tem valor algum. Nós dois sabemos disso.

Senhor Presidente, estou temporariamente satisfeito.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quero voltar a insistir,

porque o Sr Hélio está tratando diria, da presença do
Grupo HSBC no Brasil, em dois instantes distintos. Um
deles até 1994, quando no ponto de vista do senhor Hélio,
o Grupo HSBC, através do HSBC Holding BV participava
com 50% do controle do então HKB, a partir do instante
que o HKB resolve vender a sua parte para a Prime, o
senhor Hélio dá por encerrado a participação do HSBC no
Brasil. O que não é do meu ponto de vista correto, até por-
que a homologação do Banco Central, não ocorreu no
mesmo instante que foram feitas as transferências do 50%
do controle do Banco HKB para a Prime que era detentora
dos demais 50% como controlador. Existe aí um lapso de
tempo na conta do senhor Hélio, como representante do
HSBC, não existe no Brasil. Inclusive no instante que acabei
voltando para a sala, se não me engano, se não me falhe a
memória, o senhor Hélio dizia que as operações que envol-
via da senhora Ruth ocorreram num período que o HSBC já
não participava mais do HKB. Quero de novo dizer que não
concordo, porque nesse período continuou-se havendo
relação legal, vamos dizer, relação comercial, entre àquelas
pessoas que são acusadas de terem cometido a fraude con-
tra a senhora Ruth, e mais  uma série de pessoas lá que se
identificaram através de uma lista de nomes, apreendidas
na casa do senhor Ivan Jung, e que tinham relação com o
Grupo HSBC, fora do Brasil inclusive, em Jersey. Tanto é
assim que o senhor Paul Cooler, volto a dizer, informa
inclusive que há contas bloqueadas pelo Tribunal Real da
Justiça de Jersey do Banco HSBC Banking International
Limited, fiz até a pergunta ao senhor Hélio, se ele sabia
dizer de quem eram essas contas, qual o valor bloqueado,
e depois ele informa de novo, aliás isso é de conhecimento
de todos que no dia  e no dia 4 de maio do ano de 2000
ocorreram reuniões nos escritórios do advogado do HSBC
no Brasil, com alguns depositantes brasileiros e o Sr. Paul
Cooler do HSBC Banking International. 

Então, isso  ocorreu. Não dá para imaginarmos que
numa operação que envolve essa dimensão de recursos e
de interesse nacional, simplesmente dizer que  “o HSBC de
Jersey, não tem nada a ver com o HSBC do Brasil”. Como
não tem? São filhos do mesmo pai e da mesma mãe, são
filhos que estão debaixo do mesmo guarda-chuva.

Quero pedir permissão ao senhor Hélio para poder dis-
cordar, foi homologado em 1997, às vésperas da entrada
do HSBC no Brasil, na constituição do HSBC Banking Brasil.

Quero voltar a insistir com o senhor Hélio, o senhor
conhece e sabe de quem são essas contas bloqueadas em
Jersey, e qual é o valor bloqueado?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não. Expliquei há
alguns momentos atrás, no  início do ano 2000, alguns
clientes começaram a se manifestar junto ao HSBC Banking
International em Jersey, aonde eles tinham aberto contas,
que os saldos que vinham nos extratos, não correspon-
diam ao que eles imaginavam que deveriam ter. Diante de
uma situação então estranha, a administração do Banco
em Jersey, buscou orientação junto às autoridades locais, a
Corte Real em Jersey. E, por motivos de precaução, deter-
minou ela à Corte, nem foi a pedido do HSBC, o bloqueio
das contas para averiguação. 

Não sabemos quais são as contas, até porque o HSBC
Banking Brasil, não tem relação a não ser de afinidade
societária com o HSBC em Jersey.

Operamos aqui no Brasil com contas correntes e
impressos totalmente no Brasil. Temos tomado conheci-
mento um pouco desse assunto, quando isso tem alguma
ligação com o processo que corre aqui na Justiça no Brasil
e que a dona Maria Ruth move contra nós. 

Mas, até porque, assim como no Brasil e em outros
lugares, existe algumas leis de sigilo bancário, não sabe-
mos as contas, valores e como lhe disse naquela longa lista
que o senhor leu. 

Eu só identifiquei a Universal, porque sabíamos que ela
era controlada pelo o senhor Ivan Jung, era um veículo para
aplicar recursos dos clientes daqui. Recursos esses que
depositados no HSBC Jersey em nome dos depositante,
mas que o senhor Ivan ou o senhor Nicolas, enfim os admi-
nistradores do Hexabank, tinham procuração para movi-
mentar, pediam  retirar, como se os clientes fossem, apli-
cando aonde entendessem melhor, talvez na boa intenção
de oferecer um melhor negócio possível aos seus clientes. 

Então, é importante entender que o HSBC Jersey,
como poderia ser o HSBC Nova York, ou outro banco na
Suíça, era mero depositário a inspeção técnica daqueles
recursos. Abria as contas, acolhia os depósitos, mas se a
pessoa que tinha a procuração dos clientes, sacasse para
fazer algum outro uso, o banco acatava a ordem de saque.
Ele era um banco depositário.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A experiência que o
senhor tem bancária, o senhor pode dizer o que aconteceu
com esses recursos na agência do HSBC de Jersey? Foram
bloqueados, desapareceu, fica com o país, fica com o
HSBC, o que acontece com esse dinheiro?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Diria o seguinte, que a
ordem de bloqueio partiu da Corte local. É um congela-
mento temporário para se investigar, porque houve suspei-
ta de má administração daqueles recursos, por um procu-
rador que tinha vários clientes, nem sei quantos são, e aí
por precaução são temporariamente congelados até que a
investigação chegue a uma conclusão. Se dependesse da
administração do HSBC, a nossa vontade seria devolver
esses recursos aos depositantes, que agora estão bloquea-
dos pela Corte de Jersey. Certamente o que lá está, pelo
que já vi da reclamação da dona Maria Ruth, não é o que
ela achava que deveria ter lá, porque o que saiu foi aplica-
do em outro lugar pelo  seu representante, o Banco HSBC
não sabe. Se comprou títulos da Rússia, o HSBC não com-
prou esses títulos em nome da cliente. Então, os recursos
que lá estão, estão temporariamente congelados até que a
investigação que lá ocorre, esclareça. Se dependêssemos
de nós, devolveríamos no ato.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Esse
dinheiro está na agência do HSBC Bamerindus, na Ilha de
Jersey?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - O HSBC Bamerindus
não existe, foi o primeiro nome do Banco, quando começa-
mos no Brasil, chama-se HSBC Banking Brasil. Nós temos
um banco em Jersey, uma unidade pessoa jurídica inde-
pendente, que se chama HSBC Banking International
Limited. É uma subsidiária do grupo e funciona na Ilha de
Jersey, independente nos seus negócios do HSBC Banking
Brasil, não tem nenhuma ligação. 

Esses recursos estão bloqueados lá, porque eram con-
tas abertas lá, com recursos enviados diretamente para
aquelas contas desses clientes, sem que o HSBC Banking
Brasil, tivesse nenhuma participação.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está blo-
queado, porém está na conta do HSBC local?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Está no banco, em
nome dos clientes, sem que eles possam sacar, como aqui,
se bloqueia algum recurso.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe dizer se
o senhor Ivan, a senhora Mayra, a senhora Michele, o
senhor Nicholas e  o Sr. Daniel Way mantêm conta no
HSBC Banking Brasil?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não sei. Não tive o
cuidado de verificar.

Gostaria até de identificar e enviar isso formalmente.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe se eles

mantêm conta com o HSBC de Jersey?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não. Porque não

temos conhecimento aqui dos correntistas em Jersey.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ok. O senhor sabe se

eles mantêm conta com o HSBC de Jersey?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não. Porque não

temos conhecimento aqui dos correntistas em Jersey.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor sabe dizer até

quanto o senhor Ivan e essas outras pessoas mantiveram
algum tipo de relação  com o HSBC?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Até novembro de
1994, conforme tenho insistido desde o início no meu
depoimento. Após aquela data tudo que aconteceu com
clientes do Hexabank, com clientes do senhor Ivan, não
tem absolutamente nada a ver com a administração desse
banco que administramos ou com o Grupo HSBC. foi certo
que eles abriram contas e lá depositaram o dinheiro como
qualquer correntista pode fazer.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Porque o senhor no seu
ponto de vista, o senhor dá por encerrada a participação do
HSBC no Brasil, no momento que ela transferiu as ações, o
controle do HKB para a Prime.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Total e cabalmente. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas isso não ocorreu.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Ocorreu.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Isso não foi homologa-

do na data da transferência das ações pelo  o Banco Central.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não sabia dessa não

homologação. Quero insistir e vou insistir em outras ins-
tâncias que em novembro de 1994 cessou toda e qualquer
ligação societária ou comercial.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Posso terminar?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Pois não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, permita-me fazer

uma pergunta logo na seqüência para o senhor, até para
que o senhor quem sabe possa na conclusão. O senhor pela
experiência que  tem, pela formação que o senhor tem,
como é que o senhor pode nos convencer, de que no exato
instante e na exata data, o HSBC Holding Brasil faz um con-
trato particular com a Prime, transferindo os seus 50% de
controle do HKB para a Prime, a partir daquele instante
pronto, acabou a participação do HSBC no Brasil? Como?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não sou advogado,
mas já participei de algumas negociações desse tipo e da
execução e elaboração de alguns contratos desse tipo. 

O instrumento assinado entre as partes numa determi-
nada data, ele é completo e válido para aquela transação.
Portanto, se ele não fosse aceito pela outra parte, por
algum motivo, ele não seria feito e não seria assinado.
Uma vez assinado, está completada a transação.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Hélio, permita-me dis-
cordar do senhor, embora também não seja advogado, mas
existe regras de negócios e de transações no mundo e esta-
mos cansados de ver pelos jornais, por exempl,o grandes
fusões que se pretendeu fazer noutros países e foram impedi-
dos de serem feitas. Aqui no Brasil, temos um caso famoso
da história da AMBEV e de outras fusões que se pretendia e o
governo pelos seus mecanismos pôde impedir que aconte-
cesse, ainda que houvesse o desejo entre as partes

E, por força de regra do Banco Central, uma transação
dessa só é considerada efetuada no momento que há a
homologação do Banco Central, e não a vontade das par-
tes. Então, mesmo que tenha havido a vontade da Prime e
vontade do HSBC e que tenham assinado um contrato, o
senhor me permita, não quero levantar nenhuma suspeita
quanto a natureza desse negócio, mas o senhor sabe que
há um monte de negócio que é feito de gaveta, para poder
fazer com data de 10 anos atrás, para poder dizer que foi
feito há 10 anos atrás, até por conta disso, esse tipo de
negócio só é de fato aprovado, considerado efetuado, no
momento que o Banco Central dá por homologado. O
Banco Central não deu por homologado, essa saída do
HSBC Holding BV do Brasil, no instante que ela fez o negó-
cio com a Prime. 

E, mais, onde quero me debruçar mais sobre isso e
espero que o senhor possa nos ajudar, e que o HSBC
Banking Brasil possa nos ajudar, até porque o objetivo da
CPI é de fato esclarecer, mas não conseguimos entender
que mesmo o Banco Central, tenha homologado alguns
anos depois dessa operação ter sido feita, o Banco Central
homologa uma operação que não tinha condições legais de
ter sido homologada, porque o HKB não tinha condições de
atuar no Brasil se não fosse a presença do HSBC naquele
instante. Tanto é verdade que a Prime foi liquidada, o
Hexabank foi liquidado. 

Então, o ponto de vista nosso é diferente. Acho que se
ficarmos aqui discutindo, o senhor tentando falar da pre-
sença do HSBC de março 1997 para cá, e nós falarmos
daqui para lá, e o senhor dizer que não conhece, não tem
informação e também se surpreende como cidadão com o
modo como isso foi encaminhado, nós de fato estamos
falando de tempos diferentes e de coisas diferentes, não é?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Acho que não tenho
mais comentários sobre isso.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Estou encerrando, pois o
tempo, já chegamos a exaustão do nosso debate, mas
acho, Dr. Hélio, que a discussão no final e tomamos uma
síntese aqui que o senhor fixa uma data limite de 1994 e
temos essa outra discussão, sobre o momento da homolo-
gação. Ninguém aqui vai superar essa divergência. 

Mas, eu queria fazer uma provocação dizendo o
seguinte: talvez na negociação feita pelos banqueiros do
HSBC, faltou talvez um preventivo contra a família Jung,
porque é essa que está deixando as dores de cabeça daqui
para frente, não é verdade? Porque a situação que estamos
vivendo é que esse Hexabank, que é sucessor do outro,
tem deixado uma série de situações extremamente desa-
gradáveis, que estamos diariamente sendo levados a falar.

Ouvi na Rádio CBN a representante, correspondente da
CBN em Paris, fazendo um boletim e falando desse assun-
to, Hexabank e o banco que o senhor representa.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - HSBC.
O SR. HENRIQUE PACHECO - HSBC em Paris. Estamos

aqui, o senhor imagina, desde de 10:00 horas. 
Então, o senhor tem a notícia, tem mais coisas por lá,

por Paris também?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Temos um banco.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Sim. Nessa operação

envolvendo. Lá também, ela se referia sobre esse assunto
dos clientes brasileiros. 
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O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Temos um grande banco
na França que se chama CCF, que tinha filial aqui no Brasil e
foi adquirido há aproximadamente  anos lá na França.

Não tenho notícia dessa entrevista ou dessa manifesta-
ção 

Mas, preciso lhe dizer o seguinte: o Hexabank que foi
liquidado pelo Banco Central em julho de 2000, não nos traz
nenhuma preocupação. A diretoria que represento, meu pre-
sidente, todos os meus colegas e os 20.000 colegas que são
funcionários, não gastamos 30 segundos do nosso tempo, a
não ser o que gastei nesses últimos dois dias para me prepa-
rar e com espírito de colaboração que vim e me manifestei
no início do meu depoimento com o Hexabank. Por que?

Porque temos a plena convicção que não temos abso-
lutamente nada a ver com o Hexabank. Tínhamos até
novembro de 1994. 

Vim tentando esclarecer, inclusive as acusações que
nos têm sido feitas, pela dona Maria Ruth dos Santos na
Polícia, cujo o inquérito policial concluído, indiciou algu-
mas das pessoas que o senhor mencionou e não indiciou o
HSBC. Está concluído o inquérito, está remetido à Polícia
Federal, indiciando pessoas e não o banco.

A ação que ela nos move na Justiça já foi competente-
mente contestada e está em andamento. Portanto, os nossos
advogados gastam algum tempo para poder contestar e levar
o processo adiante, mas na nossa administração, na nossa
diretoria, da qual faço parte, o nosso presidente, não temos
nenhuma preocupação com o Hexabank, não nos diz respei-
to. Estou tentando dizer isso e vou insistir enquanto puder.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Hélio, me permita,
mas vou insistir em dizer, estou insistindo há bastante
tempo, não vamos chegar a um acordo, não é?

Quero dizer para o senhor, essa CPI não está preocupa-
da, do mesmo modo que o senhor disse que não perde 30
segundos para poder discutir a questão do Hexabank, essa
CPI também, não perderia 30 segundos para poder discutir
o caso da senhora Ruth Escobar, se fosse simplesmente o
caso da Sra. Ruth Escobar.

Essa CPI, até por força do papel dessa Assembléia não
deve ser constituída para poder defender interesse de um
ou de outro, mas sim para defender interesse coletivo.

O trabalho que essa CPI está desenvolvendo, é no senti-
do de apurar aquilo que a partir do processo da Sra. Ruth é
possível vislumbrar. E, o processo da Sra. Ruth, traz à tona
uma série de informações que nos permite divergir do
senhor e compreender de forma diferente, quando o senhor
fala que não tem nada a ver com o Hexabank, não é?

De fato, o HSBC não tem nada a ver com o Hexabank,
porque no momento em que o HSBC Holding BV transfere
a sua parte do controle lá do HKB, é só a partir daquele ins-
tante, em que se realiza a assembléia, é que os diretores
responsáveis, representantes do HSBC Holding BV, resol-
vem pedir demissão e o banco deixa de chamar-se HKB e
passa a se chamar Hexabank, naquele instante é naquele
instante que o senhor considera que há ruptura, há inter-
rupção da participação do HSBC Holding BV ou do Grupo
HSBC, de algum modo dentro do Brasil.

Quer dizer, é o ponto de vista do senhor, naturalmente
que o senhor está defendendo a sua empresa, o senhor
acha que no momento que assinou o papel com o senhor
Ivan Jung, encerrou a participação da sua empresa no
Brasil. O nosso ponto de vista é diferente. Até porque do
ponto de vista legal, essa cisão, esse rompimento ou essa
mudança de estrutura, não se deu na data da assinatura do
contrato, se deu alguns anos depois e às vésperas da trans-
ferência, às vésperas da entrada novamente do HSBC den-
tro do Brasil. 

Então, tem um lapso de tempo que estou querendo
considerar e a CPI está querendo considerar, e esse mesmo
lapso de tempo é o lapso de tempo que o senhor está
fazendo questão de que não existe, na conta e  na história
do HSBC dentro do Brasil. Então, fica difícil de fato. 

Têm mais uma série de perguntas, mais nesse instante
quero concordar com o Deputado Henrique Pacheco, acho
que o trabalho aqui com o Sr. Hélio, nesse instante chegou
a exaustão, não é?

Digo pelo menos nesse instante, porque não quero
deixar da minha parte pelo menos, deixar aqui a impressão
de que talvez não tenhamos a necessidade de ouvir o dou-
tor Hélio novamente. Talvez tenhamos a necessidade de
ouvi-lo. Gostaríamos muito que o senhor Frank Lawson, no
instante que ele estiver retornado da sua viagem, quem
sabe na semana que vem, possamos ouvi-lo também. 

E, para encerrar, embora tenha várias perguntas, mas
para encerrar gostaria de perguntar para o Dr. Duarte, o
senhor conhecesse o Sr. Daniel Way?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor não sabe que

relação o Sr. Daniel Way tem com o grupo HSBC e com a
participação do HSBC no Brasil?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não, não sei.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ok. Nem sabe se ele

também mantém conta no HSBC Banking Brasil?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não sei. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ok. Sr. Presidente, rei-

terando que poderemos ter mais necessidade de conversar
novamente com o Sr. Hélio, nesse instante gostaria de
encerrar a minha participação aqui.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Gostaria
de perguntar ao Sr. Hélio, se o senhor tem, nos documen-
tos que o senhor trouxe, o contrato em que o HSBC passa
o controle ou as ações  do HKB?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não, não tenho.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Isso consta no proces-

so, no inquérito policial.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Mas nós

já temos aí?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Temos no inquérito

policial. Perdão, desculpa, o contrato que o senhor fala da
transferência das ações?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Trouxe com esta
intenção.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O senhor
poderia deixar para essa CPI.

O senhor poderia adiantar, qual é a garantia que o
HSBC exigiu, uma vez que ele passou essas ações para o
HKB e até agora não recebeu?

Quais são as garantias, e caso o HKB não pagasse, o
Sr. Jung não pagasse o HSBC, o que aconteceria?

O HSBC retomaria o controle do HKB?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Confesso que não

conheço esse contrato e nem sabia que ele estava aqui, nes-
ses cadernos, como lhe disse não participei dessa negocia-
ção, foi em 1994, portanto teria dificuldades em lhe explicar.

O que sei e disse aqui, é que a venda
Perdão, desculpa, o senhor fala da transferência das

ações do...?
O SR. - Essas ações, isso! 
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Perdão!
O SR. - O senhor poderia deixar para nós.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Eu já trouxe com essa

intenção.

O SR. - O senhor poderia adiantar, qual é a garantia
que o HSBC exigiu, uma vez que ele passou essas ações
para o HKB e até agora não recebeu, quais as garantias, e
caso o HKB não pagasse, o Sr. Jung não pagasse o HSBC,
o que aconteceria? O HSBC retomaria o controle do HKB?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Eu confesso que não
conheço esse contrato, até nem sabia que ele estava aqui
nesses cadernos, como lhe disse não participei dessa nego-
ciação, foi em 1994, portanto eu teria dificuldade de  lhe
explicar. O que eu sei, o que eu disse aqui, é que a venda
foi financiada, portanto foi dado ao comprador a possibili-
dade de pagar à prazo e  que ele não pagou, por isso, o
HSBC dever através dos nossos escritórios locais, está
acionando na justiça o Sr. Ivan, ou a PRIME, para tentar
receber o que lhe é devido, mas não sei se havia garantias
ou outras condições no contrato. Não conheço o contrato.

O SR. - O senhor deixaria conosco?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Deixarei!
(...)
O SR. JOSÉ REZENDE - Permite uma última interven-

ção rápida. Sr. Hélio,  gostaria que o senhor falasse rapida-
mente, o que o senhor acha do Sr. Ivan Jung ter um grande
tempo, usado o nome do HSBC, segundo os depoimentos
que o senhor disse, ele não tinha relacionamento nenhum
com o HSBC, mas ele usava o nome do HSBC durante
alguns anos. O que o senhor acha disso?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Eu não sabia que a
pergunta mais difícil seria uma das últimas. Olha, eu lhe
confesso que passei a tomar conhecimento desse proble-
ma, há dois ou três anos atrás, eu estou há cinco anos no
banco, quando além de ler relatórios sobre o assunto,
fomos provocados por um inquérito policial e com uma
ação na justiça, movida pela Sra. Ruth Escobar. Como a
minha função exige que eu interaja nesses assuntos, fun-
ção de relações institucionais com o Banco Central, eu fui
obrigado a me inteirar tanto quanto possível, para poder
prestar o depoimento na Polícia como fui, e colaborar no
andamento do processo na justiça. Foi ai que eu aprendi
um pouco, não só sobre aquela sociedade que já tinha
existido, como sobre a atuação dos diretores do Hexabank
naquele período que a gente já tinha desfeito a sociedade.
Me estranhou um pouco, que o Sr. Ivan, que não conheço e
com quem nunca tive nenhum contato, tivesse usado, e ai
nós não sabemos se deliberadamente ou não, o nome do
HSBC, ou se feito passar por associado nosso, o que eu sei
e não posso negar, é que ele continuou abrindo conta para
clientes dele, no nome do nosso Banco de Jérsey, mas se o
procedimento tivesse sido normal, nós não estaríamos pro-
vavelmente discutindo esse assunto. Existe milhares de
contas que funcionam normalmente e que não levam esse
problema. Então eu tenho uma certa dificuldade de avaliar,
porque eu não conheço o Sr. Ivan e portanto não sei que
motivações ele teve para agir daquela forma. Eu teria difi-
culdade de opinar sobre isso.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mas tanto o senhor, como o
Diretor do HSBC, como o próprio HSBC, tem consciência
do Sr. Ivan ter usado o nome do HSBC em ações ilícitas?
ilegais?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não sei se ele fez isso. 
O SR. JOSÉ REZENDE - O senhor tem consciência que

ele usou o nome do HSBC, mesmo tendo visto e acompa-
nhado todo inquérito policial e até baseado no depoimento
que o senhor prestou aqui agora?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não tenho evidências,
o que eu disse, da abertura de contas e tal, mas que ele
tenha usado ou tenha se valido, eu não sei, eu não sei! Não
tivemos conversas com ele, não tive informações de outras.

O SR. JOSÉ REZENDE - Com ele não!, com as pessoas
que foram lesadas  por ele, que ele usou o nome do HSBC,
o senhor não tem conhecimento disso?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não!, não tive conver-
sas com as pessoas que foram lesadas.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mas, o inquérito policial que o
senhor disse ter conhecimento!

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Da Dona Maria Ruth,
que foi a única pessoa que nos acionou tanto na polícia,
quanto na justiça, não conheço nenhum outro cliente que
tenha sido lesado e que tenha nos procurado, a única é a
Dona Maria Ruth, por causa do Inquérito e da ação na justiça.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Tem a
palavra o Deputado Salvador Khuriyeh.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ainda que eu dissesse
que haveria por encerrar a minha manifestação, mas eu gos-
taria aqui, de dizer ao Sr. Hélio, em função do que acabei de
ouvir, que as constatações feitas, o processo, enfim manifes-
tações feitas pelas várias pessoas ouvidas, era que o Sr. Ivan
falava no Brasil, pelo grupo HSBC, aliás, quando a Sra. Ruth
não é? falando do caso da Sra. Ruth,  procura o Sra. Maria
Donavan, que trabalhava junto ao Midlem, em Nova York,
que mantinha relações institucionais com o HSBC, quando
ela procura para poder aconselhar-se, ela é aconselhada a
procurar o Sr. Ivan, que falava pelo HSBC, aliás hoje aqui,
num dos depoimentos, nós ouvimos do Sr. Nicolás. 

Quando eu perguntei a ele, se ele conhecia o Sr.
Daniel, perguntei para o senhor também, o senhor disse
que não conhecia, perguntei a ele se ele sabia que relação
o Sr. Daniel, tinha com o HSBC, ele inclusive disse que ele
tinha conhecimento que o Sr. Daniel, que é sogro do Sr.
Yvan Jung, foi o elo de ligação nos anos 80, para poder tra-
zer o HSBC, para atuar no Brasil e que naquele instante,
pelas relações de interesse dele, do Sr. Daniel isso da infor-
mação que o Sr. Nicolás disse aqui, ele acabou indicando o
genro, para poder ser o representante do HSBC no Brasil,
que acabou se tornando sócio do Banco HSBC, então a
relação não é tão simples assim. 

O Deputado Henrique Pacheco, ele coloca uma questão
que me parece bastante importante, que uma instituição,
eu diria, da dimensão do Grupo HSBC, tenha se instalado
no País, e tenha se relacionado institucionalmente, formal-
mente, com uma pessoa que tenha tido tantos problemas
no passado e que o Banco não tenha se preocupado em
conhecer esses problemas, não tenha se preocupado em se
atentar e tenha participado com ele no Banco, na Gestão
do Banco, que cometeu uma série de irregularidades no
País, então o processo que a Sra. Ruth promove, contra o
HSBC, no sentido de poder buscar a  responsabilidade soli-
daria do HSBC, porque todas as pessoas que se relaciona-
ram com o Sr. Ivan Jung, tinham a convicção de que esta-
vam se relacionando com o Grupo HSBC, isso todos os
documentos que tem, o inquérito policial, noutros proces-
sos, é constatado, isso é identificado.

Apenas gostaria de dizer isso.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Queria insistir, que a

Dona Maria Donavan, que era gerente do Banco em Nova
York, indicava clientes que queriam fazer Prime Banking,
aplicação com abertura de contas no Exterior ao Sr. Ivan
Jung, até novembro de 94, o que deve ter acontecido com
a dona Ruth também, após novembro de 1994, não só ela
não fez mais isso, como ela deixou o banco, eu não tenho a
data exata, mas a Dona Donavan deixou o banco. 

Portanto, as operações, a Dona Ruth talvez tenha aberto
uma conta, eu não sei, não tenho detalhes, mas as remes-
sas que ela fez e pelas quais agora ela reclama, foram feitas

em 1997, 1998, nós não vamos voltar àquela nossa discor-
dância porque não vale a pena, mas dona Donavan encami-
nhava e recomendava clientes até novembro de 1994, após
isso, não mais fez, até porque ela deixou o banco.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Porque ela deixou o
Banco?   

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não sei! É em Nova
York, eu não sei! Não sei se deixou ou foi mandada embo-
ra, Me fugiu, queria fazer um comentário do outro assunto.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Depois de 1997, as con-
tas, o Sr. estava dizendo que a Donavan já tinha sido man-
dada embora, ou tenha s demitido e que  as contas foram
abertas por ela, a linha de raciocínio que o Sr. estava
desenvolvendo era esta?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não, é o mesmo
assunto é que eu ia, que um outro comentário que o depu-
tado fez.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu que-
ria só, permite? Por favor o casal que está ali, o Sr. é advo-
gado?  Como? da Instituição. Só gostaria de pedir para o
Sr, também para a Sra. que está do lado, que por gentileza
não dê sinais para o nosso convocado, por gentileza!
Infelizmente eu só fui avisado agora, ao final desse depoi-
mento, por gentileza, senão teremos que pedir para se reti-
rarem. Inclusive, eu quero deixar aqui avisado, que talvez ,
nós vamos aqui analisar, talvez até possamos até convocar
novamente o Sr. Hélio para responder às questões.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Apenas uma informa-
ção que o Sr. Hélio, diz que  a Sra. Ruth fez a remessa dos
recursos em 1997, não foi em 1997, foi em 1996.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Ainda assim.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Fez a operação.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Em 1994.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, a Sra. Donavan parti-

cipava naquele instante ainda, do Grupo HSBC.
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Em 1996?
O SR. SALVADOR KHURIYEH - É, porque foi nesse ins-

tante que ela procurou a Sra. Donavan, para poder reco-
mendar-se.

(...)
O SR. JOSÉ REZENDE - Então a vinda  do HSBC, foi na

realidade um negócio da China. O senhor concorda com isso?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não, não concordo, eu

acho que é uma expressão um pouco forte, mas eu diria
que eles são excelentes banqueiros. Eu tenho muito orgu-
lho de estar trabalhando com eles, há cinco anos, e do que
aprendi esse tempo todo, principalmente em princípios de
ética, e como eu disse no início da minha apresentação,
que eles dão muito valor ao cumprimento de leis e normas
nos países que ele opera, nos oitenta países que ele opera.
É uma questão de honra, para a administração do Banco,
em Londres, que assim seja e portanto, me orgulho muito,
depois de ter trabalhado 26 anos no UNIBANCO, que é
uma instituição respeitável aqui no Brasil, e ter a convite,
mudado para o HSBC, e ter aprendido muito como eu
aprendi. Eles são bons banqueiros.

O SR. JOSÉ REZENDE - A administração mundial do
HSBC é em Londres?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - É em Londres, a sede.
O SR. JOSÉ REZENDE - Embora o capital seja chinês, é

isso?
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Não, o Grupo HSBC,

através da holding sediada em Londres, tem aproximada-
mente cem mil acionistas, o maior acionista individual,
pessoa física, tem muitos fundos e muitas pessoas jurídi-
cas. O maior acionista, pessoa física, da Holding do HSBC,
por coincidência é um chinês, a última vez que eu vi esse
dado, tinha menos que 1% do capital do Banco.

(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Só mais um detalhezi-

nho aqui Sr. Presidente, que eu pude observar, aqui eu
tenho um documento da polícia civil do Estado de São
Paulo, datado do dia 16 de outubro de 2000, que trata de
algumas informações pertinentes, aliás trata da questão e
trata da  perícia feita, e num dos instantes aqui diz: “O Sr.
Jung ganhou a confiança da Sra. Santos, indicando que ele
era sócio do HSBC do Brasil, a Sra. Santos e outros, deixa-
ram seus fundos sob os cuidados do Sr. Jung, na crença de
que eles estivessem de fato seno depositados no HSBC e
desta forma fossem garantidos pelo HSBC . A documenta-
ção apreendida  indica que a relação entre o Sr. Jung e o
HSBC data da década de 80 e certamente no começo de 90,
o HSBC quando o Banco se chamava Hong Kong Xangao
Corporation, detinha 50% das ações do banco. banco esta-
belecido no Brasil em que o Sr. Jung detinha os outros
50% restantes das ações. O HSBC vendeu  sua participação
HPBCA ao Sr. Jung e a Prime Investimentos Imobiliários,
uma companhia brasileira  que tem como principal acionis-
ta o Sr. Jung e em 94, quando o Banco alterou o nome para
HHexabank, não obstante o fato do HSBC estar agora pro-
cessando o Sr. Jung por falta de pagamento da referida
venda. O HSBC continua trabalhando junto com o Sr. Jung
para angariar clientes no Brasil e operar as referidas opera-
ções de Prived Banking, através de Jersey, até março desse
ano.” Então, até março de 2000, pelo menos no instante
em que estava fazendo essa apuração. “O Banco Hexabank
foi formalmente liquidado pela intervenção até março
desse ano, quando o Banco, Hexabank S/A, foi formalmen-
te liquidado pela intervenção do Banco Central em julho
deste ano”. Olha só que interessante: “Em março deste
ano quando o HSBC finalmente suspeitou das irregularida-
des nas operações Prived Bank, várias contas do HSBC em
Jersey operadas pelo Sr. Jung, Sra. Jung,  como pode ser
vista na correspondência anexa trocada entre o Sr. Collin.
Collin Jones  do HSBC e Sra. Jung foram congeladas,”
Depois vem aqui algumas outras informações, mas apenas
para poder fazer a leitura presidente, eu acho que no pre-
sente instante, se dá por esgotado eu gostaria de solicitar
do presidente, que solicitasse do presidente efetivo dessa
Casa, a possibilidade de disponibilização de mais servido-
res, para que pudesse fazer a transcrição literal dos depoi-
mentos de hoje, para que nós possamos prosseguir os nos-
sos trabalhos que temos informações importantíssimas,
para que nós possamos continuar os trabalhos dessa CPI.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós esta-

mos ai providenciando esse reforço técnico para a CPI e
não havendo mais perguntas, eu quero dispensar. Qual é
os documentos que o senhor vai deixar Sr. Hélio?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Eu tinha entregue a
cópia do relatório final do projeto.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Esse já
está ai?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - É, porque algumas
das perguntas sobre o Bamerindus, são consideradas lá, e
eu gostaria de deixar cópias dos relatórios que eu fiz para
responder a ofícios da CPI do PROER, portanto documento
muito recente, de março de 2002, e que abordam com
muito detalhe, toda a operação da intervenção que nós dis-
cutimos aqui, um pouco, com cópias de contratos de câm-
bio e informações que poderão ser úteis na análise do
assunto Bamerindus, na intervenção. São três relatórios
que eu deixo para análise.

Gostaria também de deixar e aqui é o caso então, da
Dona Ruth Escobar, cópias de inquéritos, inquéritos eu sei
que os Srs. tem, mas das nossas contestações na justiça
com anexos também detalhados que subsidiam a nossa
argumentação e a nossa defesa nesse assunto.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, aqui
está o contrato?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Aqui dentro está o con-
trato da venda das ações. Se me permite, para encerrar,
agradecer a atenção dos deputados, dizer que desde a sema-
na passada, quando procurei o Deputado Khuryiyeh  já disse
naquela ocasião, da minha disposição de colaborar com os
trabalhos dessa CPI, até porque temos em mente, que é uma
oportunidade de esclarecer a nossa posição em relação aos
fatos que estão aqui sendo discutidos. Eventualmente, pedir
desculpas aos deputados, que em algum momento me exal-
tei em tentar responder, para mostrar a convicção que tenho
nos assuntos que eu estava tentando argumentar e mais
uma vez agradecer então, a atenção.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Nós aqui,
agradecemos. O senhor está dispensado. 

Srs. Deputados, nós temos ainda a Sra. Mayra Jung,
podemos chamá-la então? Está suspensa por dois minutos
a reunião. Aproveitar esses minutos para anunciar, o proto-
colo lá das questões da CPI, a visita nossa a Brasília,  o
Deputado Khuryieh, deputado Rezende esta presidência,
estivemos em Brasília, entregamos lá os documentos à CPI
do PROER, participamos da  reunião deles, também entre-
gamos documentos à Sra.,  fizemos chegar os documentos
à Sra. Adriane Genetti Nelson de Senna, presidente do
Conselho do Controle das Atividades Financeiras, o COAF,
em Brasília, também.

Em quinto lugar na sessão 17 de abril de 2002, foi con-
vocado pelo Presidente Deputado Claury Alves Silva, como
testemunha, com fundamento no artigo 203, do Código de
Processo Penal, combinado com o artigo 13, da Constituição
do Estado e do artigo 2º da Lei Estadual n° 3.642, de 1.982, o
Sra. MYRA YUNG, que devidamente advertida de que deve
dizer a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento,
sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Passou
a depor conforme se observa a seguir:

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A idade e
o estado civil?

A SRA. MAYRA JUNG - 54 anos, casada.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - O ende-

reço da senhora?
A SRA. MAYRA JUNG - Rua Davi Pimentel, 118.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - A profissão?
A SRA. MAYRA JUNG - Prendas domésticas.
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - E, a

senhora exerce a sua atividade no endereço, lógico? Em
sua casa. A senhora é parente de uma das partes?

A SRA. MAYRA JUNG - Não.
O SR. PRESIDNTE CLAURY ALVES SILVA - De alguns

que estão aqui, a senhora?
A SRA. MAYRA JUNG - Não.  
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Eu queria

deixar então, aberto para as perguntas. Tem a palavra o
Deputado Salvador Khuriyeh.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu gostaria de pergun-
tar à Sra Mayra, se ela conhece o teor do inquérito policial
nº 193/2000? Que corre junto ao 7º Distrito Policial da Lapa.

A SRA. MAYRA JUNG - Conforme orientação do meu
advogado, reservo-me o direito de manter-me calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora é esposa do
Sr. Ivan Jung?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora é filha do Sr.
Daniel Jung?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora entre 1980 e
1986, a Sra. participava de alguma empresa?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora poderia nos
informar se a senhora participava, e se participava, com
quais percentuais a senhora participava, direta ou indireta-
mente dessas empresas?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora conhece,
diria assim, o procedimento em que o negócio em que fez
com que o Sr. Ivan, esposo da senhora, tornar-se sócios de
uma das empresas do HKB, DPVM, juntamente com uma
das empresas do Grupo HSBC?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora não sabe
dizer qual era o percentual de participação que o esposo da
senhora o Sr. Ivan, tinha nessa empresa?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora não sabe
qual empresa do Grupo HSBC mantinha sociedade com o
Sr. Ivan?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora sabe dizer
quem era o representante da Empresa HSBC Holding BV
naquele período? 

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora sabe nos
dizer se a Prime Empreendimentos Comerciais Ltda., que
era a empresa de propriedade do Sr. Ivan, seu marido, esta-
va ou está sob algum processo de liqüidação extrajudicial? 

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora sabe se a
empresa do marido, do esposo da senhora recebeu dois
empréstimos: um no dia 13 de novembro de 1985 no valor
de 600 mil dólares e outro no dia seis de dezembro de 1985
no valor de 200 mil dólares de uma das empresas do
Grupo HSBC?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora não sabe se
a empresa do seu esposo, do Sr. Ivan, ou o Sr. Ivan quitou
esses empréstimos?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora tem conheci-
mento de que no processo que tem origem na denúncia da
Sra. Ruth e que constitui o Inquérito Policial nº 193/00 que a
senhora também é acusada como parte de uma fraude em
que a Sra. Ruth se sente lesada?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.
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O SR. SALVADOR KHURIYEH - E a senhora - e não sei
dizer se a senhora tem pleno conhecimento disso até por-
que a senhora está se reservando no direito de ficar calada
- tem conhecimento de que existe um pedido de ordem de
prisão, que é solicitada pelo delegado no inquérito e o pro-
motor público que atuou no caso reitera, que remete à
Justiça Federal o pedido que seja feita a prisão do seu
esposo, do Sr. Ivan, da senhora, de sua filha, Sra. Michele e
de um outro Sr. Nicholas, que foi diretor de uma das
empresas em que o Sr. Ivan era controlador?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora conhece o
Sr. Nicholas (?)?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora poderia nos
dizer que tipo de negócio o Sr. Daniel Wei exerce no Brasil?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E que tipo de negócio o
Sr. Daniel Wei tem no exterior, ou seja, fora do Brasil? A
senhora pode nos dizer?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora sabe nos
dizer que tipo de interferência o Sr. Daniel Wei tem na
entrada de uma das empresas do Grupo HSBC no Brasil?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora saberia dizer
se o Sr. Daniel Wei teve algum tipo de influência no proces-
so de transação da saída da empresa do HSBC que vendeu
uma parte do controle acionário que eles tinham como
controlador do Banco HKB para a empresa que o senhor, o
seu esposo, era proprietário, a Prime, e deixou de partici-
par do banco e, depois, entrando no Brasil a senhora sabe
dizer se o Sr. Daniel Wei tem algum tipo de interferência,
de influência nessa negociação?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora conhece um
processo que tramitou junto ao Poder Judiciário da Bahia e
já transitado em julgado, inclusive, de dissolução de socie-
dade movido por um cidadão de nome José Carlos Vieira
da Costa, ex-sócio do Sr. Ivan, da Empresa Unilói Bahia e
que, por conta disso, existe por força de decisão judicial a
penhora ou o arresto de todos os bens de propriedade do
Sr. Ivan, seu esposo, bem como das empresas dele?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Pela ordem, Sr.
Presidente, quero indagar da depoente, porque não ouvi,
se ela é chinesa ou brasileira?

A SRA. MAYRA JUNG - Brasileira.
O SR. HENRIQUE PACHECO - A senhora sabe dizer se

seu marido, ou se eventualmente a senhora também, sofre
alguma ação por estelionato?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A senhora saberia dizer
se o seu marido mantém relações com a “máfia chinesa”?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A senhora saberia dizer
se no elenco de clientes que a senhora também agenciava
e participava dessa relação familiar e comercial incluía,
entre os clientes, o Juiz Nicolau?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A senhora sabe se o seu
marido naquela lista de pessoas que ele tem como cliente e
que foi apreendida no apartamento quando foi feita uma
intervenção, busca e apreensão da Polícia se figura tam-
bém o nome do ex-Prefeito Paulo Maluf?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A senhora no decorrer de
todos esses procedimentos tem notícia de que a ex-
Deputada e atriz Ruth Escobar teria sido vítima de um pro-
cesso em que ela acabou por perdeu quatro milhões de
reais por conta do dinheiro que teria sido aplicado na Bolsa
de Moscow, pelo seu marido, e que teria virado pó? A
senhora tem notícia disso?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Na convivência que a
senhora tem com o Sr. Ivan uma das perguntas que tem
surgido é como explicar para essa lista de clientes que o
dinheiro teria desaparecido “quase que por encanto” das
Ilhas Jersey para a Bolsa de Moscow. A senhora partici-
pou? Porque há informações que temos aqui de depoimen-
tos que a sua filha, que hoje está fora, a senhora, o Sr.
Jung e outros faziam reuniões até na casa da senhora para
melhor explicar aos clientes das vantagens dessa aplicação
nos fundos internacionais?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A empresa que antece-
deu a Exymbank pertenceu ao seu marido na totalidade de
50% das cotas. A senhora sabe a quantas anda o processo
de liqüidação?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - A senhora no decorrer
desse período tem tido notícias de que algumas dessas
pessoas que desistiram de ingressar com reclamações
junto à delegacia teriam feito ora por ser um dinheiro sem
origem, ora por temer que seu marido estivesse ligado à
“máfia chinesa”?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. HENRIQUE PACHECO - Está certo. Eram só essas
as perguntas que gostaria de fazer.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, gostaria
de perguntar à Sra. (?) se ela conhece a Sra. Michele Jung.

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora conhece o
Sr. Keime Tsé Jung?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora poderia nos
dizer alguma coisa a respeito de como funciona, diria
assim, essa relação de negócios desenvolvido por um
grupo de empresas, de instituições enfim compostas pelo
Sr. Ivan Jung, seu esposo, que tem a participação da
senhora, a participação da Sra. Michele, a participação da
sua filha, a participação do Sr. James que é cunhado da
senhora e irmão do Sr. Ivan, que tem a participação do Sr.
Daniel Wei, pai da senhora? A senhora poderia nos esclare-
cer até para que possamos, quem sabe, até dirimir dúvidas
para enxergar o grupo de empresas da qual a senhora e o

seu marido participam de um modo diferente? A senhora
poderia nos explicar de quais essas pessoas participam?
Que tipo de negócio elas desenvolvem? Que tipo de rela-
ção elas têm no mercado no Brasil e no mundo?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, gostaria
de fazer e é até meu desejo de continuar fazendo aqui uma
série de perguntas à Sra. Mayra, mas gostaria de perguntar
a ela se todas as demais perguntas que nós formos aqui
fazer, eu e os demais deputados, a senhora vai se reservar
no direito de se manter calada?

A SRA. MAYRA JUNG - Sim, conforme a orientação do
meu advogado, sim. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora não respon-
derá a nenhuma das perguntas feitas por esta CPI?

A SRA. MAYRA JUNG - Conforme a orientação do meu
advogado eu me reservo no direito de me manter calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A senhora não tem dis-
posição de contribuir, diria, com os trabalhos desta CPI até
para que, de repente, ela possa ajudar a defender a senho-
ra e ajudar a defender o seu marido que pode estar sendo
acusado injustamente, pode estar sendo acusado incorreta-
mente e esta CPI poderia ajudá-los a esclarecer a verdade
se, de fato, estiverem sendo injustiçados, enfim a senhora
não tem a disposição de falar para contribuir com os traba-
lhos desta CPI?

A SRA. MAYRA JUNG - Eu me reservo no direito de
ficar calada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Gostaria, Presidente, do
mesmo modo que o Deputado José Rezende solicitou
quando da declaração aqui do Sr. Ivan Jung a quebra dos
sigilos telefônicos e bancários do Sr. Ivan Jung, gostaria de
solicitar neste instante que a CPI solicitasse, via judicial, a
quebra dos sigilos telefônicos e bancários da Sra. Mayra
Jung, da Sra. Michele Jung, do Sr. Daniel Wei - e que não
sei se ainda solicitar pelo fato dele ainda não ter compare-
cido à CPI, mas gostaria que a nossa Procuradoria nos
auxiliasse juridicamente em saber - ou seja, reiterando o
pedido do Deputado José Rezende a quebra dos sigilos
telefônico e bancário do Sr. Ivan, da Sra. Mayra, da Sra.
Michele, do Sr. James Jung, do Sr. Daniel Wei e das
empresas as quais eles fazem parte. 

O SR. HENRIQUE PACHECO - Sr. Presidente, uma per-
gunta: se a depoente pode declinar o nome do pai dela.

A SRA. - Eu me reservo no direito de ficar calada. 
O SR. HENRIQUE PACHECO - Então, eu queria pergun-

tar se o Sr. Daniel Wei é seu pai?
A SRA. - Eu me reservo no direito de ficar calada.
O SR. HENRIQUE PACHECO - Está bom, só isso.
(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está em

votação o requerimento de autoria do nobre Deputado
Salvador Khuriyeh. (Pausa.) Aprovado.

Mais algum questionamento? (Pausa.) 
A senhora está dispensada.
Quero convocar os Srs. Deputados para a próxima reu-

nião de quarta-feira, dia 24 de abril, às 14 horas e 30 minu-
tos no Plenário José Bonifácio. 

Quero aqui agradecer os nobres Deputados José
Rezende, Salvador Khuriyeh, Henrique Pacheco, demais depu-
tados que presenciaram aqui esta CPI e participaram dela. 

Estamos aqui há praticamente seis horas e 45 minutos
nessa investigação. Isso realmente dá a esta CPI a impor-
tância que ela merece na defesa dos direitos de consumi-
dores, de denúncias que vieram aqui que estamos apuran-
do e investigando. 

Parabéns aos Srs. Deputados por essa dedicação de
um trabalho que está sendo levado a sério nesta Casa.

Em primeiro lugar na sessão 08 de maio de 2002, foi
convocado pelo Presidente Deputado Claury Alves Silva,
como testemunha, com fundamento no artigo 203, do
Código de Processo Penal, combinado com o artigo 13, da
Constituição do Estado e do artigo 2º da Lei Estadual n°
3.642, de 1.982, o SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAW-
SON - diretor executivo do HSBC, que devidamente adver-
tido de que deve dizer a verdade a respeito dos fatos de
seu conhecimento, sob pena de incorrer no crime de falso
testemunho. Passou a depor conforme se observa a seguir:

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Sr.
Presidente, a única coisa de que eu gostaria de fazer é pas-
sar a V.Exa. a confirmação da minha justificativa, do meu
não comparecimento na Reunião de 7 de abril. Estão devi-
damente autenticados a minha passagem e o passaporte.

(...)
O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Está

aberta a inscrição para as perguntas.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, antes de

dirigir algumas perguntas ao Dr. Franklin, eu gostaria de
registrar, eu não me recordo aliás com precisão,  na última
reunião nós ainda não tínhamos conhecimento do Recurso
Judicial que foi tentado pelos advogados do Sr. Ivan
Jungue para poder tentar suspender a sua presença, a sua
convocação nesta CPI. Nós tomamos conhecimento  na
semana passada, a CPI recebeu a notificação do Tribunal
de Justiça, dando conta de que na data do dia 16 de abril
próximo passado, ou seja, no dia anterior à reunião em que
nós ouvimos o Sr. Ivan Jungue, alguns advogados do Sr.
Jungue recorreram à via judicial com a solicitação de
Habeas Corpus, pedindo que fosse concedida autorização
para que ele não viesse depor nesta CPI e, ao mesmo
tempo, a suspensão da CPI.

Quero deixar registrado porque parece que mais uma
vez a CPI tentou, a CPI foi objeto de tentativas por via judi-
cial de obstrução do seu trabalho e novamente pela com-
petência, pelo empenho dos procuradores desta Casa, do
Presidente , dos assessores que compõem esta CPI que
responderam prontamente e que defenderam o objeto da
CPI e não foi e não foi concedido. Gostaria, primeiro, de
deixar registrada essa informação.

A segunda informação que eu desejava é que na ver-
dade nós tomamos, como decisão, já em sessões anterio-
res, especialmente na sessão do dia 17, de  dar encaminha-
mento no sentido de poder postular via judicial a quebra
do sigilo bancário e do sigilo telefônico de algumas pes-
soas que participaram do  depoimento, sobretudo do Sr.
Jungue e da Sra. Maria Jungue; se não me falha a memó-
ria da Sra. Michele Jungue, do Sr. Daniel Uei e de algumas
pessoas mais, não me recordo com precisão.

E também havíamos solicitado o encaminhamento da
documentação que até então, naquele instante, tínhamos
para  que encaminhássemos ao Ministério Público
Estadual, ao Ministério Público Federal, Polícia Federal,
Justiça Federal, Gaeco, Seafi. Eu gostaria , como são deli-
berações já tidas como aprovadas, aliás por esta CPI, eu
gostaria de solicitar de V. Exa. que, depois, pudesse nos
informar, não necessariamente neste instante, mas nos
informar dos procedimentos que já foram encaminhados
para que possamos dar seqüência aos nossos trabalhos.

Gostaria de dirigir algumas perguntas ao Sr. Franklin
Lawson neste instante. (Pausa.)

Dr. Franklin, agradeço, inicialmente , a sua presença,
ela nós é muito importante para que a gente possa dar
prosseguimento aos nossos trabalhos. Gostaria de, num
primeiro instante, de indagar de V. Senhoria se o senhor
tem pleno conhecimento do objeto desta CPI e do motivo
pelo qual solicitamos a presença do senhor a esta CPI. O
senhor já conhece  devidamente o fato?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Acredito que sim, em função de o meu colega ter estado
aqui na ocasião anterior.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia nos
responder, por gentileza, há quanto tempo o senhor traba-
lha para o Grupo HSBC?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
HSBC está no Brasil desde março de 97.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas para o Grupo
HSBC?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Anteriormente eu era representante do Irvin. Bank, desde
91 e, a partir de 95, no HSBC  Brasil.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quando o senhor foi
representante do Midland, a partir de 91, foi exatamente
onde o senhor foi representante do Midland?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Em São
Paulo.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - São Paulo? E desde
essa data que o senhor está no Brasil?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Sou
brasileiro nato.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ah! O senhor é brasilei-
ro nato? O.K.! E o senhor entra de fato para o Grupo HSBC
em 1991. O senhor poderia nos permitir conhecer um pou-
quinho a sua trajetória?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Vou me
situar um pouco. O Midlanbank, banco inglês, há um pouco
de confusão, há dois bancos relacionados com o Grupo
HSBC, um é o Marin Miland, dos Estados Unidos e o outro é
o Midlanbank, da Inglaterra, um dos maiores bancos ingle-
ses. O Midlanbank tem uma presença no Brasil desde os
anos 30, grandes banqueiros do país.  Em 1976 foi aberto o
escritório de representação, não era da minha época, e em
91 eu passei a ser o representante e entrei no Grupo Midland
em 86. Em 91 passei a ser o representante do Midland; em
92 o Midland da Inglaterra foi comprado pelo HSBC.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nesse periodozinho,
entre 86 a 91, quando o senhor ingressou, e o senhor tor-
nou-se o representante, o senhor poderia nos dizer qual foi
a sua função, o seu papel na instituição?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Na
época nós tínhamos um banco de investimento em socieda-
de com o Bamerindus e um outro sócio; chamava-se
Midlanbank de Investimentos. Nós tínhamos também uma
leasing que se chamava Bamerindus Midland Arrendamento
Mercantil e tínhamos o escritório de representação. Eu vim
em 86 para ser diretor do Mindlanbank de Investimentos.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É para eu poder enten-
der com mais precisão: em 86 o senhor constitui ou o
senhor integra o Midlanbank no período em que antecedia
a sua entrada no grupo, o senhor possuía investimentos
com outros cidadãos, ou com outras empresas que, como
o senhor disse, um outro banco, o Midlanbank de
Investimentos e o Bamerindus.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
Midlanbank de Arrendamento Mercantil.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O Arrendamento Mercantil
e o Bamerindus? Qual era o nome exato da instituição?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Bamerindus Midlan Arrendamento Mercantil Sociedade
Anônima.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - ... Arrendamento
Mercantil S.A. Qual era a relação que o Bamerindus
Arrendamento Mercantil Sociedade Anônima tinha com o
Banco Bamerindus?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
Banco Bamerindus era o controlador dessa leasing.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia nos
dizer um pouco como eram essas divisões de capital, divi-
sões patrimoniais? Quem era?  De quantos por cento o
Bamerindus era o controlador?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Naquela época havia uma restrição para estrangeiros
investirem no sistema financeiro brasileiro e tipicamente o
sócio estrangeiro era de 66% do capital não votante,  33 do
votante e o sócio brasileiro tinha 66, o votante, e 33 o não
votante. Essa era a ...

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode nos
dizer quem era o sócio brasileiro e quem era o sócio
estrangeiro?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Era o
Bamerindus e o Mindland. Havia num determinado
momento a participação da General Motors.

(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Então, para me recor-

dar: em 86 o senhor entra para o Grupo; em 91 inicia como
representante; em 92 o Midlan foi comprado pelo HSBC. E
nesse período todo o senhor participa do grupo, enquanto
executivo, enquanto profissional e, a partir de março de 97,
o senhor integra a diretoria, como diretor executivo do
HSBC Bank Brasil?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Está
certo.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Obrigado.
Eu gostaria, Sr. Franklin, com a sua anuência e com a

anuência dos demais deputados, de fazer a leitura de
alguns documentos que tenho a impressão de que são do
conhecimento de V.Senhoria, mas gostaria de lê-los. Nós
temos aqui cópia de um documento que, na verdade, diz
respeito a uma representação que foi feita pelo HSBC Bank
International Ltde., situado em Jersey, uma representação
que fez ao Tribunal Real de Jersey, da Justiça de Jersey.

Diz exatamente isto: “O HSBC Bank International Ltde.,
com endereço em Leibe(?), St. Place Chase, St. Hillary,
Jersey,  tem a honra de prestar depoimento perante este
eminente Tribunal como segue:

Item 1º - O HSBC é uma companhia limitada, registrada
em Jersey, que realiza serviços bancários em favor dos
seus clientes. Entre 1988 e 1994 o Hong Kong Bank
Serviços Limitada, serviço co-irmã do HSBC, que era uma
companhia limitada, registrada no Brasil, esteve envolvida
numa operação de empreendimento conjunto,  de acordo
com o qual era dono de 50% do banco denominado Banco
HKB, SA., e os outros 50% do banco HKB era de proprieda-
de de uma empresa chamada Prime - Empreendimentos
Comerciais Limitada, que, por sua vez, pertencia a um certo
Sr. Ivan Jungue. Na data de 14 de novembro de 1994 os
juros de serviços do banco HKB foram vendidas à Prime e
o Banco HKB mudou de nome para Exabanco S.A.  O
Exabanco apresentou aproximadamente 100 clientes de
depósitos, chamado aqui de depositantes, ao Marine Midle
Bank, em Nova Iorque, para a prestação de serviços bancá-
rios internacionais.  Após a transferência dos juros dos ser-
viços do banco HKB para a Prime e, entre os meses de
agosto e outubro de 95, essas contas individuais (entre

parêntesis) “as contas apresentadas pelo Exabank foram
transferidas para o banco antecessor do HSBC, o Midle
Bank International Finest Corporation Ltde.

Item 4 - Os depositantes das contas apresentadas pelo
Exabank haviam passado procurações individuais para o Sr.
Jungue e seus dois sócios do Exabank nos seguintes termos:

1 - poderes dos procuradores: o procurador poderá
a) abrir novas contas em meu nome e realizar transa-

ções bancárias;
b) solicitar informações em relação ao banco das

minhas contas;
c) solicitar extratos das minhas contas;
d) solicitar informações de depósitos e transferências

de fundos recebidos nas minhas contas;
e) transferir fundos entre as minhas contas;
f) executar instruções de pagamentos a terceiros;
g) executar instruções de pagamento a terceiros que

também sejam correntistas do seu banco;
h) solicitar talão de cheques;
i) receber extratos bancários, notificações de contas e

outras correspondências que o banco mantenha em meu
nome como correspondência retida ou emitir outras instru-
ções para entrega de correspondência mantida em meu
nome pelo banco;

j) fechar as minhas contas;
k) realizar todos os demais atos e executar documentos

legais  em meu nome e como meu procurador, que forem
necessários, para o bom cumprimento dos propósitos
supracitados e administração dos meus negócios bancários.

Item 2 - Solicitação ao banco: “Eu solicito que, ao
Banco aja em obedecimento à presente procuração e exe-
cute as instruções do procurador sem discutir. Portanto, o
Sr. Jungue, até onde isto dizia respeito a HSBC, tinha pode-
res para operar com as contas apresentadas pelo Exabank,
como sem efeito ele usufruísse das mesmas.

Item 5 - Na data, ou cerca do dia 10 de dezembro de
1999, chegou ao conhecimento do HSBC que alguns dos
depositantes das contas apresentdas pelo Exabank esta-
vam alegando haver discrepância em suas respectivas con-
tas, o que fez surgir a necessidade de uma investigação na
operação de tais contas.

Item 6 - Após ser realizada a investigação das contas
apresentadas pelo Exabank, pareceu, ao HSBC e aos seus
consultores, haver realmente motivo para preocupação.

Item 7 -  Em conseqüência, surgiram questões relativas
à operação das contas apresentadas pelo Exabank sobre as
quais o HSBC busca obter instruções do Tribunal Real, em
particular a respeito de como as contas apresentadas pelo
Exabank deverão ser operadas e quem são os legítimos
proprietários dos totais mantidos nas contas apresentadas
pelo Exabank.

Por esse motivo o HSBC, humildemente, roga uma
medida judicial em relação ao seguinte:

6) que em (caso haja alguém) deverá ser convocado
para audiência nesta representação ou notificação sobre a
mesma;

7) como deverão ser operadas de agora em diante as
contas apresentadas pelo Exabank.

8) quem são os legítimos proprietários dos totais man-
tidos pelo HSBC em relação às contas apresentadas pelo
Exabank e como deverá ser determinada , de agora em
diante, a propriedade legítima desses totais;

9) custos e ou ocasionados por investigações sobre
propriedade legítima das contas apresentadas pelo
Exabank e de esta representação;

10) outros pontos de instrução adicionados que o emiten-
te Tribunal julgar apropriados. Assina o advogado do HSBC”

Depois tem um outro documento que trata da decisão
do Tribunal de Jersey:

“No ano de 2001, no 19º dia de fevereiro, perante uma
série de pessoas (aqui diz o nome) o Tribunal reuniu-se em
particular para analisar a representação do HSBC Bank
International Ltde., chamado representador, em busca de
orientação , de acordo com o Art. 47 , da Lei de Trustes, de
Jersey, em 1984. Após ser a citada representação, datada
de 18 de janeiro de 2001, e após ouvir o advogado do
representador, o Tribunal determinou

1º) que o representador não efetue qualquer pagamen-
to usando as contas apresentadas pelo Exabank até segun-
da ordem;

2º) que a representação seja adiada para uma data a
ser marcada, a qual será determinada para antes da distri-
buição dos documentos aos clientes, os depositantes;

3º) que cada um dos depositantes, em relação aos
quais o representador não tenha endereço, seja convocado
a comparecer perante o Tribunal Real de Justiça na data a
ser marcada e recebe cópia da Representação, Declaração
Juramentada feita pelo Sr. Paul Coller, seus respectivos pro-
curadores, o resumo de suas respectivas contas, as
Decisões Judiciais, a serem obtidas e uma cópia desta pre-
sente Lei do Tribunal Real de Jersey, acompanhados de
uma carta para cada depositante da parte dos Srs. Ogiê e
Lemazuiê, na forma hoje corrigida e aprovada pelo Tribunal.

Os citados documentos a serem distribuídos com rela-
ção àqueles depositantes que são residentes no Brasil,
encaminhando-os aos consultores brasileiros para assun-
tos jurídicos do HSBC, que então tomarão providências
para sua distribuição no Brasil, de acordo com os métodos
brasileiros para distribuição de processos judiciários e com
relação aos depositantes residentes em outros locais, de
acordo com os métodos de distribuição usados em seus
respectivos foros.

4) Que os documentos distribuídos às partes a serem
convocadas sejam traduzidas para o português;

5) Que aqueles depositantes, com relação aos quais o
representador não tenha endereço, sejam notificados sobre
a representação e a audiência na data a ser marcada atra-
vés da publicação de um anúncio no equivalente brasileiro
da Gazete, na forma hoje corrigida e aprovada pelo
Tribunal Real de Justiça, condicionar à aprovação dos
advogados brasileiros  do representador;  que a Declaração
Juramentada, redigida, feita pelo Sr. Paul Coller, a carta
que a acompanha e o anúncio a ser publicado no equiva-
lente brasileiro na Gazete sejam corrigidos, conforme ins-
truído pelo Tribunal. Escrivão Substituto”.

E aqui o documento enviado pela empresa de advoga-
dos que assessoram o HSBC.

Tem uma carta que foi mandada á Sra. Maria Rute dos
Santos, no dia 30 de abril de 2001, e que trata da represen-
tação do HSBC,  Bank International Ltde HSBC.

“Nós, representamos o HSBC Bank Ltda, banco com
endereço em L. Place, St. Hiller, Jersey, Ilhas Normandas,
no Canal da Mancha:

Como é, ou poderá ser, do seu conhecimento, surgi-
ram problemas em potencial, em conexão com as suas
contas, ou contas ligadas ao seu nome, conforme lista
acima, as quais levaram o nosso cliente, HSBC, a pedir ins-
truções junto ao Tribunal de Justiça de Jersey, com relação
a quantia em dinheiro, que o mesmo poderá reter a seu
favor em suas contas. Tais problemas, em potencial, são
decorrentes do uso que o Sr. Jan Yungue fez da procura-
ção passada pelos senhores, na data de 26.12.95.
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Em anexo estamos lhes enviando uma cópia dessa
procuração. Ao que parece  o Sr. Jungue vem investindo o
dinheiro que os senhores lhe confiaram através de uma
conta em uma empresa denominada Universal,
International Manegement Ltde. E também ter investido em
Fundos confiados a ele por outros clientes brasileiros do
HSBC, os quais, como os senhores, foram todos apresenta-
dos pelo Exabank e cujas contas são, por conseguinte,
coletivamente denominados “contas apresentadas pelo
Exabank, através da mesma conta citada acima. A Conta na
Universal contém, portanto  e continua a conter, 30 de abril
de 2001, e continua a conter dinheiro proveniente de dife-
rentes clientes e que está misturado.

Uma análise das suas contas parece mostrar que o Sr
Jungue organizou a transferência de um milhão, 273 mil,
775 Dólares e 37 cents para a conta da Universal entre
22.08.96 e 4.11.99, no total de 263 mil, 898 Dólares, nove
cents, foi transferida da Universal para a sua conta no
mesmo período. Além disso, o total de zero Dólares foi
transferido para outras contas, sem conexão e apresentada
pelo Exabank, de 13 mil, 566 Dólares, recebidos de outras
contas como essas. 

Devido a essa confusão de fundos na conta da
Universal e as contas apresentadas pelo Exabank, é impos-
sível, agora, ao nosso cliente, ter certeza se os fundos exis-
tentes atualmente, nas suas contas, realmente lhes perten-
cem ou se representam fundos de outros clientes com os
quais os seus se misturam na conta da Universal. É possí-
vel que o total de 37 mil, 953 Dólares e 63 cents esteja
separado e não confundido e, por este motivo, a sua dispo-
sição; porém é necessário uma confirmação do Tribunal a
esse respeito. A fim de esclarecer a sua posição, o nosso
cliente tomou a iniciativa de procurar o Tribunal Real da
Justiça de Jersey para pedir instruções sobre a quem per-
tencem os fundos das contas apresentadas pelo Exabank. 

Neste estágio inicial obviamente é muito difícil para
nós dar-lhes informações mais detalhadas, já que grande
parte do que informamos ao tribunal em relação ao caso,
refere-se a contas de outros clientes. Entretanto, estamos
lhe enviando uma cópia em anexo da Declaração
Juramentada, feita pelo Sr. Paul Coller, do HSBC, datada de
8 de janeiro de 2001 (na qual todas as informações confi-
denciais de outros clientes foram suprimidas da represen-
tação feita na mesma data.)  Não estamos, por enquanto,
lhes enviando nenhum dos anexos da Declaração
Juramentada e, em particular, não podemos lhes enviar
uma cópia do Relatório da KPMG. Caso os senhores dese-
jem receber outros documentos (que não sejam confiden-
ciais) com o propósito de buscarem orientação, por gentile-
za nos informem. O que lhes podemos mandar, agora, tam-
bém em anexo, é o resumo de suas contas mostrando todo
o movimento ocorrido nelas, inclusive de para a conta da
Universal. Semelhantes resumos foram elaborados para o
Tribunal em relação a todos os demais clientes apresenta-
dos pelo Exabank, os quais estarão também recebendo
uma  carta semelhante a esta.

Igualmente, em anexo está uma nota das decisões
judiciais que procuramos obter junto do Tribunal durante
os meses a seguir. O s senhores poderão observar que
uma das decisões judiciais que estamos pleiteando  é para
que os custos do HSBC, até o presente, e é também no
futuro, e também no futuro sejam pagos numa base ‘pro
rata’ pelos fundos mantidos pelas diversas contas apresen-
tadas pelo Exabank, incluindo a sua. 

A outra decisão judicial diz respeito de como deverão
ser distribuídos pelos diversos depositantes os totais de
propriedade das contas apresentadas pelo Exabank. Em
particular se esta distribuição deverá ser feita numa base
“pro rata”, de acordo com  os totais  que entraram original-
mente nas contas, levando em consideração os retornos já
feitos pela HSBC, ou de outra forma, os totais entrando nas
contas não incluirão, é claro, quaisquer somas que os
senhores possam ter entregues ao Sr. Jungue, e que, no
entanto, ele não pagou  ao HSBC. Estas não são absoluta-
mente da responsabilidade do HSBC. 

Na data de 28.09.01 as 10 horas está marcada para
comparecermos  ao Tribunal Real de Justiça de Jersey para
o exame deste assunto. Nesta ocasião pretendemos tentar
obter decisões judiciais de custos acima referidos, assim
como decisões judiciais em relação a clientes que não
podemos contatar. Caso os senhores desejem se pronun-
ciar sobre os assuntos a serem tratados no dia 28.09.01, ou
em relação a decisões judiciais finais, que estaremos opor-
tunamente pleiteando, deverão instruir um advogado em
Jersey, para comparecer em seu nome. Estou anexando a
esta uma lista de advogados em Jersey, que talvez lhes
possa ser útil. 

Por outro lado, talvez os senhores prefiram simples-
mente confiar na autoridade do Tribunal Real de Justiça de
Jersey e aceitar as decisões ali tomadas. Neste caso, agra-
deceríamos se  escrevessem, confirmando a sua posição.
Caso os senhores não respondam esta carta, o Tribunal
provavelmente entenderá que os estão aceitando as suas
decisões judiciais e os senhores estarão assim, doravante,
obrigados a qualquer determinação que o Tribunal fizer.
Por favor, observem também que, a menos que apresen-
tem uma objeção válida, é provável que o Tribunal Real de
Justiça de Jersey dê ordens para que as informações relati-
vas às suas contas sejam reveladas a outras partes envolvi-
das no caso, a fim de que todos possam discutir o assunto
de forma completa. Nós enfatizamos a sugestão de que
procurem , urgentemente, aconselhar-se a este respeito
com o seu consultor par assuntos jurídicos. Entretanto, se,
de alguma forma, pudermos lhe servir, não hesitem em
contatar-nos. Atenciosamente, Ogiê e Mazuiê.”

O senhor conhece todos esses documentos?
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não

conhecia. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não conhece? O senhor

poderia me - diria - atendendo aqui a minha ansiedade, a
minha curiosidade, dizer, sendo o senhor um alto executivo
do Grupo HSBC, já participando do Grupo, já há mais
tempo e participando na direção do HSBC Bank no Brasil,
desde 97, e tendo esses fatos ocorrido nesse período de lá
para cá, inclusive essa reunião em que a Sra. Rute recebe
carta dos advogados do HSBC, marcada para o ano de
2001, mais precisamente no dia 28 de setembro de 2001, o
senhor poderia me satisfazer a curiosidade e dizer como o
senhor , como alto executivo do banco, não conhece esses
documentos, não conhece esses procedimentos?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Deputado, o assunto eu conheço. Eu conheço a Dona Maria
Rute dos Santos; ela nos procurou  em duas ou três oca-
siões no passado, nos relatou o acontecido, nossa posição
sempre foi, esse é um assunto entre o Exabank e Dona
Maria dos Santos e Jersey. Jersey é um banco com indivi-
dualidade, não há nenhum relacionamento do HSBC Bank
Brasil, a não ser o parentesco, relacionamento de negócios
com o banco em Jersey, uma entidade jurídica distinta, que
atende inclusive os recursos de sigilo etc., postos em
Jersey. Então posso lhe dizer que conheço o assunto, não
estamos acompanhando esse assunto, porque é um assun-
to que não nos diz nada aqui no Brasil, mas já conversei

com o Paul Collier, não o conheço pessoalmente, já conver-
sei com ele por telefone. Além disso, o nosso papel no
Brasil, a esse respeito, é nenhum. Não estamos acompa-
nhando o processo, os bloqueios de contas. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Dr. Franklin, me perdoe,
talvez a impertinência; o senhor é um alto executivo hoje no
Brasil. Parece-me a mim que desconheço a estrutura interna,
o senhor é o maior executivo do banco hoje no país, não?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não, de
forma nenhuma. É o Presidente. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sim, é o Presidente,
mas o senhor está logo abaixo do Presidente, não é?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Abaixo
do Presidente. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A instituição, o grupo
para o qual o senhor trabalha, o Exabank no Brasil, consti-
tui parte desse grupo que na verdade tem envolvimento.
Posso até admitir que estamos discutindo, no presente ins-
tante, como estamos discutindo isso me permita apenas
dizer que, em tese, mas há um envolvimento do banco.
Tanto há um envolvimento do banco, que o grupo recorre
ao Tribunal de Jersey, fazendo uma representação, pedin-
do orientação e os advogados do Grupo HSBC remetem
uma carta a uma cliente do grupo aqui no Brasil, como
mandou essa carta a outros clientes para poder fazer uma
reunião lá. E há informações inclusive de que reuniões
houve aqui no Brasil, inclusive com  clientes  do HSBC no
escritório dos advogados do HSBC Bank Brasil, aqui no
Brasil. E isso é tratado de um modo tão hermético que o
senhor não tem conhecimento, não tem acesso?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Como
eu lhe disse, deputado, eu tenho conhecimento periférico
do assunto. Quem está acompanhando esse assunto são
os advogados de Jersey em São Paulo, Escritório de
Advocacia em Jersey. Nós não temos , a não ser a Dona
Maria Rute, não tivemos nenhum contato com correntista
que por ventura tivessem conta lá, em Jersey.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Franklin, como o
HSBC Bank Brasil é  uma filiada do Grupo HSBC, constituí-
do por três holdings do Grupo HSBC, e nós estamos nesta
CPI, empenhados em apurar aqui, a partir do inquérito poli-
cial, que teve origem na denúncia da Sra. Rute dos Santos
e que parece que vários brasileiros foram lesados e que há,
de princípio, a contratação no inquérito policial da existên-
cia de crime de sonegação de impostos de lavagem de
dinheiro de formação de quadrilha e, portanto, esta CPI,
empenhada em preservar interesse público, sendo o
senhor um dos diretores da HSBC Bank no Brasil, que
constitui parte desse grupo, o senhor poderia, pela via
interna, administrativa do banco, solicitar e nos enviar a
esta Assembléia, a esta CPI à medida que lhe fosse solicita-
do, por via de ofício, documentos que dizem respeito a
esse caso, que o grupo de algum modo trata, a partir do
processo  da Sr. Rute para que esta CPI possa promover as
apurações necessárias?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Deputado, nós faremos tudo o que for possível dentro da
legalidade. Como lhe disse, Jersey tem suas leis, o banco
está sujeito à legislação de Jersey. Então, no que nós
pudermos ajudar, certamente  o faremos. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Eu gostaria até, Sr.
Presidente, neste instante, de deixar registrado e solicitar,
por via de ofício, e naturalmente o Sr. Frnaklin Lawson vai
nos responder via ofício, também dentro da legalidade,
como ele bem disse, que nos fosse encaminhada cópia
desse relatório, cópia do relatório devidamente assinado,
completo, porque há informações de que  faltam neste ins-
tante do escritório de advocacia Ogiê e Mazuiê, que asses-
sora o grupo HSBC nesse caso da Sra. Rute Escobar e, se
possível, nos mandar as cópias autenticadas desse relató-
rio. Seria de grande importância para a gente. 

Gostaria desde já de registrar isso. 
Gostaria de continuar aqui nas minhas perguntas ao Dr.

Franklin e pedir desculpas aí pela impertinência. O senhor já
me respondeu que conhece o Sr. Paul Coller, não é?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Pessoalmente, não deputado. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perdão, o senhor disse
que pessoalmente não, mas que já tinha conversado com
ele por telefone. O senhor conhece a declaração juramenta-
da, redigida por ele nesse caso?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nesse caso, o senhor

me permita fazer uma leitura breve aqui. E depois não vou
fazer leitura de outro documento. 

Aqui tem uma Declaração  Juramentada, redigida, de
Paul Coller. Depois tem uma chave em branco, vazia, e isso
especifica, está escrito aqui que denota exclusão, ou modi-
ficação de informação confidencial contida na declaração
original. 

E diz aqui:  “Eu Paul Coller, do HSBC International
Ltde., presto juramento e declaro o seguinte: 1º) eu sou o
chefe financeiro dos serviços pessoais do HSBC Bank
International Ltde., HSBC, e faço a presente Declaração
Juramentada, com sua autorização e em apoio à represen-
tação em anexo “(PC1)” - entre aspas, abre e fecha parên-
tesis - , estou adotando aqui as mesmas abreviações conti-
das na dita representação; 2) em anexo, PC-2, encontra-se
um maço de documento e correspondência. As referências
abaixo a páginas numeradas são referências às páginas
contidas no maço de documentos em PC-2

Entre 1988 e 1994, o Homen Bank Serviço Limitada, co-
irmã do HSBC, que era uma companhia limitada, redigida
no Brasil, esteve envolvida na operação de empreendimen-
tos  conjunto,  de acordo com que era dono de 50% do
banco denominado HKB-AS, banco HKB. Os outros 50% do
Banco HKB, eram de propriedade de uma empresa chama-
da Prime, Empreendimentos Comerciais Ltda - Prime - que
por sua vez pertencia a um certo Ivan Jungue. 

Na data de 14 de novembro de 1994, os juros de servi-
ços do Banco HKB foram vendidos à Prime, e o Banco HKB
mudou o seu nome para Banco Exabank Sociedade
Anônima - O Exabank apresentou aproximadamente cem
clientes de depósitos - os depositantes, a Maryland Bank ,
de Nova Iorque, para a prestação de serviços bancários
internacionais. Após a transferência dos juros dos serviços
do Banco HKB para a Prime, e entre os meses de agosto e
outubro de  95, essas contas individuais - abre e fecha
parêntesis - (as contas apresentadas pelo Exabank) foram
transferidas para o banco antecessor do HSBC, Midland
Bank Internacional Finivest Corporation Ltde.

Os depositantes das contas apresentadas pelo Exabank
haviam passado procurações individuais para o Sr. Jungue
os dois sócios do Exabank, nos seguintes termos”...

E daí todos aqueles itens que já havia lido lá vou pedir
a permissão para poder pular para não ser mais chato.

“Item 2º - Solicitação ao banco: Eu solicito que o banco
aja em obedecimento à presente procuração e execute as
instruções do procurador sem discutir” Portanto, o Sr.
Jungue, até onde isto dizia respeito ao HSBC, tinha pode-
res para operar com as contas apresentadas pelo Exabank,
como sem efeito, ele usufruísse nas mesmas, o exemplo da
procuração está apresentada nas páginas de nº 1 a 3. Este

exemplo, em particular, foi assinada por uma empresa
denominada”... (mais vazio, porque se trata de uma infor-
mação confidencial) “... porém todas as procurações, as
quais foram assinadas, individualmente, por cada deposi-
tante, têm exatamente a mesma forma. Em cada um dos
casos os procuradores eram os Srs. Jungue, o seu co-dire-
tor, Sr. Nicolau Lagomarcino, ou a gerente assistente,
Michele Jungue. 

Item 7 - Entre parêntesis - (vazio.) Por ser informação
confidencial. 

Item 8 - Entre parêntesis - (vazio.)
As contas apresentadas pelo Exibank continuaram a

ser operadas de acordo com os mandatos e procurações. O
HSBC  recebe a primeira intimação de que havia problemas
em relação às contas apresentados pelo Exibank, quando
foi recebido um fax-simile na data de 10 de dezembro de
99, de uma firma de advogados do Brasil a saber - entre
parêntesis -  (“ADVOGADOS”), em nome - entre parêntesis
(X), página 45 a 50. Tal faz-simile suspendia os poderes de
procurador em relação às contas ‘entre parêntese’ (X) em
relação às contas das empresas denominadas - entre
parêntesis -  (Y).

A seguir, na data ou por volta da data de 18 de janeiro
de 2.000, mais uma carta foi recebida de  - entre parêntesis
- (ADVOGADOS), cuja cópia e anexos encontram-se nas
páginas 51 e 57.  Fica claro, mediante essa carta, em parti-
cular, através da carta de X, em nome da empresa Y, que X
estava naquele momento especialmente preocupado ou
preocupada sobre o pagamento de um total de  milhões de
dólares (SEM O VALOR) feita na conta de Y, em favor de
um concessionário não identificado.    

Item - 9 O HSBC imediatamente procurou esclareci-
mentos. Tornou-se evidente que, enquanto os depositantes
pensavam que simplesmente estavam fazendo depósitos
nos Fundos, depositados através do Sr. Jungue, estavam
na realidade sendo reinvestidos através de uma conta ,
através da Universal. Apesar de os depositantes não terem
tido a intenção de que as suas contas fossem administra-
das como contas de investimento, aparentemente era isto
que estava acontecendo. O HSBC foi aconselhado a entrar
em contato com alguns clientes, escolhidos ao acaso, a fim
de apurar quais as ações eles haviam autorizado por meio
de procurações. Cessar de agir mediante os poderes conce-
didos pelas procurações, procuraram obter mais informa-
ções dos advogados. O Ogiê e Jazuiê foram nomeados
para agirem em favor do HSBC em relação a este assunto.
Cópia da carta de Ogiê e Mazuiê aos advogados , datada de
24 de janeiro de 2000, encontra-se na página 58. O Sr.
Jungue foi informado  pelo HSBC sobre a suspensão das
procurações e de que o HSBC somente agiria dali em dian-
te mediante instruções expressas dos clientes. Cópia desta
carta encontra-se na pág. 59

Em seguida a esta informação, foi recebida uma solici-
tação por parte da Universal, datada de 9 de fevereiro de
2000, de que todos os Fundos fossem transferidos da sua
conta (Pag. 60). Devido à suspeita por parte do HSBC  de
que parte ou o total dos Fundos existentes na conta da
Universal poderiam, na verdade, pertencer aos depositan-
tes, tal instrução não foi levada a efeito. O HSBC , e mais
tarde o Ogiê e Mazuiê procuraram obter informações do Sr.
Jungue sobre como contatar os depositantes e cópias das
correspondências entre o HSBC. O Ogiê e Jazuiê e o Sr.
Jungue encontram-se nas páginas 61 e 70. O Sr. Jungue
disse inicialmente ao HSBC que não poderia fornecer infor-
mações, porque havia perdido  os endereços. Entretanto,
finalmente, forneceu uma lista incompleta, cuja cópia
encontra-se nas páginas 71 e 76. 

Item 10 - Nesse ínterim X instrui uma firma de advoga-
dos brasileiros, na Inglaterra, N Advogados, e cópia das
correspondências entre N Advogados e o HSBC e o Ogiê e
Mazuiê encontram-se nas páginas 77 e 94.

Estas informações mostram claramente que houve diver-
sas retiradas que procuravam X, além da retirada da conta de
Y, mencionado no parágrafo 8 acima. De fato X estava procu-
rando obter mais informações em relação ao total de milhões
de Dólares (mas não diz a quantidade), transferidos das con-
tas associadas de X (pag. 78, 81, 84, 87 e 90)

Item 11 - Em decorrência do exposto, o HSBC foi acon-
selhado a indisponibilizar imediatamente todas as contas
apresentadas pelo Exabank, já que parecia que somas per-
tencentes a depositantes individuais poderiam ter se mistu-
rado na conta da Universal. Como, em conseqüência os
Fundos existentes no momento nas contas de determina-
dos depositantes individuais poderiam pertencer de fato a
outros depositantes individuais. diferentes, o HSBC passou
a preocupar-se, portanto, com a questão das reivindicações
relativas ao destino de Fundos e a Fundos em truste.

Nas datas de 30 de março e 10 de abril de 2000, o Sr.
Jungue foi informado por Ogiê e Mazuiê que as contas
apresentadas pelo Exabank haviam sido indisponibilizadas
(ver páginas 95 e 96) em 12 - (entre parêntesis e em branco
por ser confidencial)

13) entre 2 e 4 de maio de 2000, eu, pessoalmente (ou
seja, o Sr. Paul Coler) compareci a diversas reuniões no
escritório de Advogados Brasileiros, do HSBC - entre
parêntesis -  (com alguns dos depositantes). As anotações
que fiz encontram-se nas pág. 100 a 107. Nas paginas 117 a
141 há um memorando de - entre parêntesis - (Advogados
Brasileiros do HSBC), datado de junho de 2000, juntamente
com uma nota que do que eles descobriram em relação a
outros clientes.

Dando seguimento a essas descobertas da minha reu-
nião com “A”, em 4 de maio, falei novamente com “A”
entre parêntesis - (um dos outros depositantes, no dia ou
por volta do dia 8 de maio.) “A”  informou-me que havia
falado com o Sr Jungue e que este lhe havia dito que não
poderia  reembolsá-lo. “A” perdeu aproximadamente 47
mil dólares da sua conta apresentada pelo Exabank. Cópias
da minhas conversações com “A”, extraídas das minhas
notas encontram-se nas páginas 106 e 107. 

Na data de 17 de maio de 2000, N Advogados escreveu
para Ogiê e Mazuiê, declarando fraude contra o Universal,
Exabank, e o Sr. Junge - entre parêntesis - (N Advogados) .
Também declarou que o HSBC tinha certa culpa com relação
ao assunto, decorrente das relações entre o HSBC - entre
parêntesis (os seus antecessores e o Banco HKB), antecessor
do Exabank. Cópias da carta de - entre parêntesis - (N
Advogados ) para Ogiê e Mazuiê, e da resposta destes,
assim como de uma carta sem assinatura em data do HSBC,
Brasil, com o nome de um certo senhor - entre parêntesis
(vazio) - também N Advogados encontram-se anexos nas
páginas 108, 110, 111, 112 e 116, respectivamente.

Item 15 -  entre parêntesis (Vazio)
Item 16  -  entre parêntesis (Vazio)
Em 4 de julho de 2000, ou por volta dessa data, eu dei

instruções à contabilidade legal do CAP, N, G para realizar
uma investigação detalhada das contas apresentadas pelo
Exabank, em nome do HSBC.  Isto foi feito e o relatório pre-
parado pelo CAP. N, G,  em nome do HSBC para fins de
inscrição  no tribunal estão em 2 maços de documentos em
anexo - entre parêntesis (BC-3).

Essencialmente, o KPMG verificou que é possível -
entre parêntesis (e mesmo provável) - que uma “entremis-

tura” tenha ocorrido nas contas apresentadas pelo
Exabank. Alguns clientes parece terem se beneficiado
imensamente às custas de outros. No entanto, permanece
o fato de que é possível que os clientes descritos como
“legítimos proprietários do valor líquido” possam ser, na
realidade os verdadeiros donos dos Fundos existentes em
suas contas. Na verdade, tais Fundos podem ser rendimen-
tos autênticos sobre investimentos feitos em nome deste
depositantes pelo Sr. Jungue. Além disso, o Tribunal fará
notar que os fundos existentes nas constas individuais dos
depositantes são, agora, insuficientes para pagar as
demandas judiciais, que estão sendo feitas e aquelas que
forem identificadas pelo KPMG. 

Item 18 - Por esse motivo, o HSBC buscou o auxílio
deste eminente Tribunal. O HSBC encontra-se na posição
de manter Fundos de terceiros, porém incapaz de identifi-
car e decidir a quem e em que proporção tais Fundos per-
tencem. Tais Fundos estão sendo mantidos em contas indi-
viduais no nome de depositantes individuais. Entretanto, o
HSBC está ciente de que tais Fundos podem ter sido mistu-
rados com os de outros depositantes individuais na conta
da Universal e poderão, por este motivo, pertencer a outros
depositantes como beneficiários. Nestas circunstâncias o
HSBC  encontra-se na posição difícil de não saber a quem,
na verdade, pertencem os Fundos mantidos nele pelas con-
tas apresentadas pelo  Exabank. 

Item 19 - (e último) O HSBC encontrou outro obstáculo
também no fato de que, enquanto a maioria dos depositan-
tes foram contatados, ainda há alguns incluídos em alguns
casos depositantes , cujas contas estão com crédito e aque-
les enquadrados na categoria de doadores, que foi impos-
sível contatar. 

O HSBC solicita as instruções do Tribunal com relação
ao que deve fazer, a fim de resolver a quem pertencem os
Fundos mantidos nas contas apresentadas pelo Exabank. 

Juramentado pelo dito Paul Coler, endereço, e aqui a data
na presença de advogados do  Tribunal Real de Justiça”.

Na verdade, Sr. Franklin, eu quis ler, porque, como nós
estamos apurando , eu diria, os crimes que, aparentemente,
foram praticados pelo Sr. Ivan Jungue, e um conjunto de
pessoas que, pelo que nós podemos depreender pelo docu-
mento, podem ter trazido problemas sérios para o Grupo
HSBC  grupo de que, de algum modo, V. Senhoria faz parte,
eu diria que parece a mim importante, para o HSBC, inclusi-
ve o HSBC Bank Brasil, que esta CPI, aprofunde no processo
de investigação e vá , eu diria, às raias da profundeza para
poder de fato identificar o que aconteceu até para poder
preservar o nome da instituição HSBC, se for o caso.

Eu gostaria, Sr. Presidente, neste instante de reiterar
para que a CPI faça , por ofício, ao  Sr. Franklin Lawson,
para que possa nos remeter o original desses documentos
e, se por força de sigilio bancário, por força de legislação,
que esta CPI tomasse imediatamente providências junto á
Procuradoria desta Casa para que nós já providenciásse-
mos, junto ao Poder Judiciário brasileiro, autorização para
que a CPI tenha, ainda que guardado sigilo , por força judi-
cial ou por força de lei, mas que esta CPI possa ter conheci-
mento de todas essas informações que parecem de extre-
ma importância para que possamos clarear de fato os pro-
blemas que vêm ocorrendo. 

Sr. Franklin, se o senhor me permite, tenho uma série
de perguntas, mas não vou mais ler documentos, vou só
perguntar-lhe, agora. Queria dizer que , fazendo a leitura
desses documentos de fato, ainda que novamente sendo
impertinente, faço questão de registrar , mas parece difícil
para a gente poder entender como uma autoridade, um
alto executivo de alto escalão de uma instituição financeira
do país, tendo todos esses fatos se desdobrado nesse
período e que o senhor pertence ao grupo  e está à frente
da instituição no país, como isso pode ter acontecido inclu-
sive com advogado da instituição no Brasil e a instituição
no Brasil não tomar conhecimento, até mesmo porque isto
que está aqui prejudica a imagem da instituição no Brasil.

Então, eu gostaria de deixar registrado e gostaria de
fazer novas perguntas e se o quiser naturalmente falar a
respeito desta minha manifestação, eu o ouvirei com
humildade. 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Deputado, a dúvida  de que o assunto é preocupante é
lamentável e nós estamos fazendo, estou aqui para colabo-
rar no que for possível, mas a  verdade é  que não estou
envolvido diretamente, ninguém no Brasil, a não ser os
advogados brasileiros estão envolvidos nesse assunto. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Eu ouço, mas
vou fazer algumas perguntas mais, se o senhor me permi-
te. (Pausa.)

O senhor é representante? O senhor foi representante
do HSBC Holding B.V. desde que ano no Brasil?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Eu não
fui representante da Holdin BV; eu fui representante, o
grupo é um pouco complexo. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perdão. Talvez a minha
pergunta tenha sido incorreta.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Deixe-
me explicar um pouco a história. 

Como eu disse, eu fui representante do Midland, a par-
tir de 91. Em 94, já foi discutido aqui, nós vendemos a
nossa participação, o HSBC vendeu a participação ao Sr.
Ivan Junge através da Prime. Em 95 eu passei a ser repre-
sentante também, além do Mindlan, do Hong Kong
Changai Bank naquela ocasião. E a razão, houve anterior-
mente o representante era o Sr. Antônio Prado, que era de
Macau, e durante muitos anos foi representante do Hong
Kong Xangai Bank.  e também é a pessoa que conduzia
todo o relacionamento com o Sr. Ivan Jungue. Era diretor
da Mesa de serviços, Diretor do banco. Sr. Antônio Prado
faleceu há 2 ou 3 anos. Então, a minha atuação, quando se
consolidou, os dois escritório num escritório só - era o
escritório do Mindland e o escritório do Hong Kong
Changai Bank - até 95 esses dois escritórios atuavam total-
mente separados; pouco conhecimento tínhamos do banco
HKB ou do próprio Sr. Antônio Prado. 

Em 1994, houve uma decisão que já vinha sendo pre-
parada há algum tempo, porque o Midland havia sido com-
prado em 1992, conforme expliquei e houve por bem juntar
os dois escritórios num escritório só e a representação dos
dois bancos passou a ser minha. 

Em janeiro de 1995 foi outorgado pelo Banco Central,
exatamente dois meses após a venda da participação do
banco HKB para a Prime, através do Sr. Ivan Yung. Tive
muito pouco contato com o Sr. Yung ao longo dos anos.
Conheço o Sr. Yung, mas não havia nenhum relacionamen-
to entre as atividades do Midland e o HKB e certamente
depois o Exybank.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Franklin, o senhor
fez um relato sobre o seu papel e como foi a relação que o
grupo de algum modo manteve do grupo HKB. Aliás, o
senhor está confirmando o que está na declaração jura-
mentada do Sr. (?) e entre 1998 e 1994 o HSBC Holding BV
tinha participação no Hong Kong Bank; cada um com 50%.
E em 14 de novembro de 1994 os juros de serviços foram
vendidos à Prime, quando então o banco muda de nome e
passa a se chamar HSBC. 
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O senhor poderia nos relatar, como profissional expe-
riente da área,  qual era a legislação pertinente na época e
que tratava desta questão? Ou seja, existia um banco HKB
que tinha dois controladores, a Prime, que era de proprieda-
de do Sr. Yung e a HSBC Holding BV e aí houve uma transa-
ção, uma transferência de ações e uma transferência de cotas
da HSBC Holding BV para a Prime, que como o senhor disse,
foi homologada pelo Banco Central, em janeiro de 1995. 

O senhor pode nos dizer qual era a legislação pertinen-
te na época e como era o procedimento, como se efetuava
do ponto de vista da lei brasileira essa transação? 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Nobre
Deputado Salvador Khuriyeh, a participação societária não
era de 50 a 50. O controlador do banco HKB era a Prime. O
HSBC era acionista minoritário dentro do banco, porque
detinha tão somente 33% das ações ordinárias votantes.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia escla-
recer-nos melhor, porque pelo documento que li, inclusive
na representação feita pelo HSBC ao Tribunal de Jersey,
disse que era 50 por cento. 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Cinqüenta porcento do capital total. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E na declaração jura-
mentada Do Sr. Paulo Cooler, ele também fala em 50%. O
senhor pode nos explicar direito como funciona isso?
Gostaríamos de ter isso com mais clareza. 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Nobre
deputado Salvador Khuriyeh, naquela época havia uma
restrição a estrangeiros, conforme havíamos falado ante-
riormente, de participação na gestão e controle de bancos,
no Brasil. Então, o controle acionário definido como o con-
trole do capital votante do banco era da Prime. O HSBC
tinha tão somente 33% do capital votante e 50% do capital
total, dentro daquela equação que lhe expliquei de 66 e 33
preferenciais e ordinárias.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Então, o senhor está
me dizendo que o banco tinha 50% do capital total, porém
tinha 33% do capital votante? Eu tinha pedido para o
senhor e o senhor estava esclarecendo que não era 50% do
capital votante. Tinha lhe pedido para que o senhor pudes-
se nos informar quanto à legislação pertinente naquele ins-
tante, como é que se procedia essa transação. Como é que
o banco, conforme o senhor nos diz neste instante, o banco
HSBC Bank BV, que tinha 50% do capital total, porém,
33,33% do capital votante e o HSBC transfere a sua parte
para a Prime, isso deveria estar subordinado a uma regra, a
uma legislação brasileira naquele instante. O senhor pode-
ria nos dizer sobre isso?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Nobre
deputado Salvador Khuriyeh, como lhe disse, não partici-
pava desse assunto na época. A minha representação era o
Midland. O que posso fazer é especular o que aconteceu.
Tive conhecimento na ocasião que estava sendo vendido a
participação do Hong Kong Shangai Bank do banco HKB,
inclusive participei de um anúncio que foi feito na impren-
sa para divulgar esse assunto. Agora, a venda foi feita e
homologada pelo Banco Central.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas o senhor, como
um profissional experiente da área, um profissional compe-
tente, o senhor, ainda que não tivesse acompanhado de
perto essa operação, mas o senhor certamente conhece
bem a legislação brasileira sobre isso. O senhor poderia
nos dizer qual era a legislação que naquele instante o
senhor já participava do sistema financeiro nacional, como
representante do Midland, o senhor poderia nos dizer qual
era a legislação pertinente naquele instante? Qual era legis-
lação para que uma transferência de ações, transferência
de cotas se submetia naquele instante?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Nobre
Deputado Salvador Khuriyeh, imagino que estava sujeito
numa homologação final do Banco Central. Mas eu não
participei, como eu lhe disse. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas o senhor não se
recorda de qual era a regra?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - A regra
que me recordo é de que investidores estrangeiros não
poderiam ter o controle de um banco.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ele poderia ser dono,
mas ele não poderia ter o controle? Na verdade, ele tinha
50% do capital total do banco, porém ele não tinha 50% do
capital votante. Quem tinha a maioria do capital votante
era o Sr. Yung, que era quem tomava as decisões pelo fun-
cionamento da ?.

Sr. Franklin, causa-me uma curiosidade, conhecendo
as coisas do modo como estamos tentando conhecer - e eu
sei que o senhor sabe que é complexo - mas todas as infor-
mações nos permitem deduzir, e com documentos que
tanto o Sr. Ivan, como a Prime naquele instante não tinham
condições legais de serem controladores de um banco. Na
verdade, naquele instante, o Sr. Ivan e a Prime tinham
todos os seus bens indisponibilizados por força de decisão
judicial com conhecimento do Banco Central e que não
cumpriam a regra naquele instante, Resolução nº  2099,
decorrente da ausência de legislação pertinente para poder
regulamentar o Art. 192 da Constituição da República e
portanto, a resolução que tenta transferir para o Brasil pelo
menos uma parte daquilo que foi acordado no acordo
internacional da Basiléia e que estipula que dentre uma
série de regras, entre elas que o proprietário do banco,
para estar em condições legais, tinha que ter depositado o
equivalente a sete milhões de reais como capital e mais
220% como patrimônio em sendo pessoa jurídica; ou seja,
mais quinze milhões e 400 mil reais. E, o Banco Central
tinha conhecimento disso, inclusive por notificação judicial.
Agora, o Sr. Ivan estava liquidado, os bens dele estavam
indisponíveis. A Prime estava indisponível.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Desconheço isso, nobre Deputado Salvador Khuriyeh. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Então, o senhor veja
que interessante. Como que o HSBC Holding BV naquele
instante participava de um banco que não tinha condições
de operar no Brasil, conforme a legislação brasileira e o
que é mais interessante, decide desfazer o negócio, vender
a sua parte para o Sr. Ivan e apenas dois ou três meses
depois o Banco Central, sabendo que o Sr. Ivan e a Prime
não tinham condições de operar e naquele instante eles
tinham uma série de operações sem cobertura financeira
nos termos da lei, quem poderia naquele instante dar a
cobertura para a existência legal e até patrimonial, capital
financeira do banco era o HSBC Holding BV e como que o
Banco Central, conhecedor de toda essa legislação, permite
que a parte boa do banco HKB naquele instante vendo a
sua parte, que é a parte ruim e que não tinha condições de
comprar a parte boa, e o Banco Central homologa e permi-
te que o banco continue operando no Brasil. O senhor
poderia esclarecer a mim, como cidadão brasileiro, como
que isso pode ter ocorrido? 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Nobre
Deputado Salvador Khuriyeh, realmente não posso lhe dar
essas informações. Como disse, esse assunto foi conduzido
pelo Sr. Antônio Prado. Sei que a nossa instituição é bas-
tante cuidadosa nos passos que toma, o assunto todo foi
conduzido pelo escritório Pinheiro Neto, o assunto também

foi conduzido pela KPMG e imagino que todos os requisi-
tos necessários para essa transferência foram tomados
dentro do melhor critério possível, tanto assim que em 25
de janeiro o Banco Central expediu uma homologação e a
eleição do Sr. Ivan Yung para diretor-presidente do banco. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É importante ouvi-lo,
mas naquele instante o HKB, que tinha o HSBC como con-
troladora junto com a Prime, já tinha concedido emprésti-
mos sem garantia da ordem de quatro milhões, 480 mil,
551 reais e 66 centavos, no mês da transferência, no dia 11
de 1994. Fico imaginando que naturalmente no instante em
que as duas partes, ou seja, a HSBC Holding BV, sentou-se
com a Prime para poder negociar a transferência, esse
número era do conhecimento de ambas as partes, porque
faz parte do balanço do banco, dos documentos do banco;
enfim, eram empréstimos conseguidos sem garantia, de
quase cinco milhões de reais. 

Aí, a parte boa do banco vai lá e resolve vender para a
parte ruim do banco e o Banco Central, conhecedor disso,
homologa isso. O senhor, como um cidadão brasileiro, não
lhe parece estranho que o Banco Central brasileiro aja
desse modo? Eu lhe explico o motivo dessa minha persis-
tência. Primeiro de tudo, parece-nos que o Sr. Ivan, junta-
mente com outras pessoas, de fato não só lesaram cida-
dãos brasileiros como lesaram o interesse público brasilei-
ro, promovendo evasão de divisa, lavagem de dinheiro e
prática de outros crimes. Em segundo lugar, parece-me
importante para o grupo que o senhor participa e para a
empresa que o senhor dirige hoje HSBC Bank Brasil, por-
que é difícil hoje para qualquer cidadão hoje na hora que
falam em HSBC. Temos que dizer que o HSBC Bank Brasil é
uma coisa e o HSBC Holding BV é outra, então, para a
sociedade de um modo geral, quando ouvem falar que o
HSBC participa ou talvez tenha participado de irregularida-
des e práticas irregulares, o cliente da instituição HSBC,
aquele que pretende acessar uma instituição financeira,
causa certa dúvida falar, como vão explicar que não é
HSBC Bank Brasil, como é que vamos explicar à sociedade
que o senhor não conhece o que está acontecendo porque
o senhor não conhecia e que na época pertencia ao
Midland. Para a sociedade brasileira, é o HSBC. O Sr. Ivan
perpetrou crime. Em segundo lugar, é importante para a
instituição a que o senhor participa que esclareçamos isso
com a maior velocidade possível e com a maior profundi-
dade possível. Em terceiro lugar, como cidadão brasileiro e
como parlamentar, ainda que possa compreender que o
HSBC Holding BV não tivesse em tese responsabilidade
pelos problemas que o Sr. Ivan Yung e a Prime praticaram,
mas a instituição HSBC Holding BV, que pertence ao grupo
que o senhor pertence, participava naquele instante e era
de conhecimento de uma instituição pública brasileira, o
Banco Central, que concede autorização para a parte boa ir
embora, vender a parte boa para a parte ruim e não rece-
beu a parte ruim, sem nenhuma preocupação em proteger
o interesse do cidadão brasileiro. 

Então, estou aqui persistindo com isso e lhe indagan-
do, porque fico imaginando que o senhor, como cidadão
brasileiro, tenha interesse em nos ajudar e possa nos aju-
dar a esclarecer isso. Parece-me que estamos ai diante de
irregularidades, não só do Sr. Ivan Yung e de algumas pes-
soas que lhe auxiliavam, mas de irregularidades cometidas
pelo próprio Banco Central. Então, gostaria de ouvi-lo a
respeito disso.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Nobre
Deputado Salvador Khuriyeh, a nossa reputação e a nossa
imagem são uma das coisas que mais prezamos. Volto a
dizer que estamos aqui para tentar esclarecer o que for
possível. Sobre se houve irregularidade ou não, não posso
opinar sobre isso. Quando o meu colega aqui esteve, havia
uma dúvida sobre a homologação da venda. E, neste
momento gostaria de passar às mãos do Presidente a
homologação do Banco Central sobre a venda. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Datado de janeiro de
1995?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Sim.
Quanto ao desconforto, a parte ruim ou a parte boa, o des-
conforto era nosso também, tanto assim que vendemos o
banco. Nós, uma das maiores instituições mundiais, como
sócio num banco, se não me engano na época com um
capital de três milhões de dólares, era uma instituição
insignificante e me perguntaram o que foi feito nessa
sociedade e eu não posso responder, porque não estava
aqui à época. Mas houve uma decisão de se desfazer dessa
sociedade, que era bastante incômoda e uma das maiores
instituições mundiais, praticamente uma pessoa física com
um outro sócio. E, foi o que foi feito em 1994. A partir daí,
não houve virtualmente nenhum contato entre o Exybank e
o Grupo HSBC, a não ser essas contas que foram deposita-
das no Midland, em Jersey. É lamentável o que tenha acon-
tecido, mas não vejo nenhuma responsabilidade nossa de
após vender e homologar a venda do banco.

O SR. SALVADOR KHURIYEH -  Sr. Franklin, ainda que
eu possa compreender o empenho de Vossa Senhoria em
estar defendendo o banco naquele instante, primeiro que
eu quero permissão para poder deixar registrada a minha
surpresa que quando fazemos uma pergunta para o senhor
a respeito do que aconteceu lá atrás, o senhor disse que
não tem informações. Mas nesse instante o senhor lamenta
que o banco possa ter tido esse tipo de envolvimento e que
o banco tomou providências no sentido de se desfazer do
sócio ruim, inclusive deixando claro em público que o
banco sabia que era sócio de alguém que não tinha uma
prática lícita no mercado financeiro brasileiro.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não
falei isso. O senhor me perdoa?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, o senhor disse
que criava incômodo?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Eu falei
do tamanho do investimento, que era de três milhões de dóla-
res. Era o capital de um banco futuro ou conseqüência do
Brasil e o grupo, na ocasião, decidiu que iria fazer um investi-
mento mais significativo para o Brasil. e acabaram fazendo.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Agora, se o senhor me
permite, Sr. Franklin, fico ansioso, mas o senhor veja que
interessante o documento do Banco Central que o senhor
nos traz. Assunto: ‘homologação por esse órgão, datado
em 19 de janeiro de 1995. São Paulo, 25 de janeiro de
1995.’ Isso me deixa estarrecido. ‘Item 1 - Aumento do capi-
tal para 984 mil 572 reais e 98 centavos. Item 2 - Mudança
de denominação social para banco Exymbank S.A; Item 3 -
Eleição do Sr. Shimo Yung para um cargo de diretor-presi-
dente com mandato até agosto de 1995.

Ele não podia ser diretor de banco. Como é que o
Banco Central homologou isso? Ele não podia e já vinha
sendo liquidado desde o tempo de Comind e ele era o cida-
dão que tinha os bens indisponibilizados; a Prime tinha os
bens indisponibilizados. 

A Prime não tinha dinheiro para cumprir a responsabi-
lidade dela, muito menos para poder comprar a parte do
HSBC Holding BV, que sabia que ele não tinha condições, o
HSBC vendeu para ele e o Banco Central homologa e ainda
homologa a eleição dele como cargo de diretor-presidente
do banco e ele não podia. Isso me deixa estarrecido. É

muito importante o documento que o senhor nos trouxe
neste instante. Mas vamos continuar. Apenas uma informa-
ção, que talvez o senhor não tenha também porque neste
instante, como o senhor disse, o senhor não participava,
mas naquele instante a instituição HSBC Holding BV já res-
pondia solidariamente por uma dívida de um milhão, 552
mil, 776 reais e 29 centavos; sem contar aquilo que ele
disse, que do ponto de vista legal, a instituição financeira,
mesmo tendo o HSBC Holding BV como parte, não cumpria
a legislação brasileira naquele instante, que era a
Resolução nº 2099, que na verdade instituía no Brasil, por
força de resolução, com acordo internacional, e que obriga-
va que o banco tivesse sete milhões de reais em depósito,
mais os 220 referentes ao patrimônio da pessoa física.
Então, naquele instante o banco não cumpria. E naquele
instante, ainda em 1994, o HSBC Holding BV fazia parte,
porque essa resolução é anterior à data do desfazimento da
sociedade entre HSBC e Prime. 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Tenho a
impressão de que essa resolução é uma resolução sobre os
220%.. Acho que essa foi após isso. De qualquer maneira,
esse assunto foi todo examinado pelo Banco Central, pelo
Pinheiro Neto, que é um grande escritório de advocacia. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Tenho um documento
do Pinheiro Neto Advogados, que trata do contrato feito,
das transferências, das questões das datas de pagamento,
287 mil dólares em janeiro de 1998, 280 mil dólares em
janeiro de 1999, que por sinal ainda não foi pago, o HSBC
inclusive processou o Ivan Yung porque não recebeu.
Apenas para poder rememorar a data, mas tanto a
Resolução nº 2099, como a Circular nº 2599, que aliás é
decorrente dela, são anteriores, porque são datadas do dia
26 de outubro de 1994 e esse contrato de transferência de
cotas e de ações entre o HSBC Holding BV e a Prime foi
feito em novembro de 1994. Então, é muito interessante
isso e gostaria de pedir que a CPI solicitasse da
Procuradoria desta Casa um estudo profundo e com a
maior brevidade possível quanto à legalidade da instituição
por força de resolução do Banco Central de termos que
dizem respeito a um acordo internacional, que a Resolução
nº 2099, na verdade praticamente institui no país, por força
de resolução, algumas regras que são pactuadas no acordo
da Basiléia, que trata de uma universalização do gerencia-
mento do sistema financeiro; o processo de globalização.
Como brasileiro, fico estarrecido. É como se o Presidente
da República desse poderes para o Ministro da Fazenda
hoje, por ato de resolução, instituir a adesão do Brasil à
Alca, por exemplo. Então, houve um acordo internacional
da Basiléia e o Banco Central baixa uma resolução e o
Brasil faz a adesão, sem que isso tenha sido submetido à
aprovação do Congresso Nacional. Então, gostaria que a
Procuradoria desta Casa também estudasse isso. 

Uma série de perguntas, mas uma série delas já estão
sendo respondidas ao longo da nossa conversa. A Prime
empreendimentos comerciais, Sr. Franklin, que na verdade
foi constituída no dia 31 de julho de 1985, essa empresa
estava já naquela época em que foi feita a transação, sobre
liquidação judicial e ela obteve empréstimos do dia 13 de
novembro de 1985, no valor de 600 mil dólares. E no dia
seis de dezembro de 1985, de 200 mil dólares, curiosamen-
te de uma das empresas da HSBC, conforme consta inclusi-
ve no relatório do liquidante, no relatório do Banco Central.
O senhor tem conhecimento desses empréstimos?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Tenho
notícias disso sim. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Então, de fato isso é.
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Como

eu lhe disse, ao que me parece, foram empréstimos feitos
na ocasião para algum outro empreendimento entre o
HSBC e a Prime. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, esses dois emprésti-
mos, um de 600 mil dólares e um de 200 mil dólares, feitos
em 1985 e que o Grupo HSBC não recebeu e foi feito
empréstimo e ele não recebeu, quando o HSBC estabele-
ceu o valor por força desse termo de transferência e ações
de cota, quando ele vende a parte dele para o Sr. Ivan,
parte essa que totaliza um milhão, 871 mil dólares, o
senhor sabe dizer se dentro desse valor já está incluído o
empréstimo de 800 mil dólares?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não
tenho conhecimento. Acredito que não, parece-me que na
ocasião o banco na ocasião foi avaliado por 3,5 milhões de
dólares,  e parece-me que esse valor seria aproximadamen-
te metade dessa avaliação. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perdão, o senhor pode-
ria repetir? 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Por
ocasião da venda, foi feita uma avaliação para determinar
qual é o valor do banco, inclusive para excluir artigos que
eram de má qualidade e chegar a um valor. O valor a que

se chegou é algo em torno de 3, 4 milhões de dólares, pela

KPMG. Esse valor do financiamento do pagamento a prazo
das ações bate mais ou menos com 50% desse valor. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor citou o nome
da KPMG e eu ia falar sobre isso lá atrás, acabei me esque-
cendo e recordo-me novamente. KPMG é a auditoria con-
tratada para poder fazer, da parte do Banco Central, as
auditorias internas nos bancos brasileiros. 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - É uma
empresa de auditoria contratada pelos bancos. É uma
empresa privada  

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A informação que o
senhor dá é muito preciosa. Queria lhe fazer uma pergunta
na seqüência, mas o senhor já antecipou a minha pergunta.
Não é curioso que a KPMG seja uma empresa contratada
pelos bancos e a KPMG que faz a auditoria interna do
Banco Central? 

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Desconheço que a KPMG faça a auditoria do Banco Central.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sr. Presidente, gostaria
de pedir que a CPI solicitasse por via de ofício, não sei se ao
juízo ou ao Banco Central ou ao governo brasileiro, a infor-
mação da empresa que faz a auditoria interna do Banco
Central, porque temos informações de que é a própria
KPMG, como disse o Sr. Franklin  - e fico até agradecido
com a informação dele nesse instante - que é uma empresa
contratada pelos bancos. No inquérito policial, que dá ori-
gem ao processo da Dona Ruth e que corre na 7ª DP da
Lapa, ficou confirmado, como observamos, que o Sr.
Nícolas, o Sr. Ivan, a Sra. Maira e a Sra. Michele movimen-
tavam aplicações em contas de várias empresas (?) movi-
mentadas em Jersey, no HSBC. O senhor pode identificar
quais são essas empresas? O senhor não trabalhava naque-
le instante, não era HSBC Bank Brasil, mas o senhor perten-
cia ao grupo, ao Midland e o senhor deve certamente saber
que a Sra. Maria Doravan, que trabalhava junto ao Midley
de Nova Iorque dispunha inclusive de um espaço reservado
à Rua 59, em Nova Iorque, como escritório para poder aten-
der exclusivamente clientes brasileiros do Exymbank Bank e
do Sr. Ivan Yung. E as operações que eram feitas com o
Midland de Nova Iorque, através da Sra. Doravan, pelo Sr.
Ivan Jung que era sócio do HSBC Holding BV, que eram fei-

tos no  Midland em Jersey e no Midland, que mais tarde
veio a ser comprado pelo HSBC e continuava operando até
recentemente nas instituições financeiras que compõem o
grupo HSBC. O senhor sabe me dizer quais, ou pelo menos
algumas das empresas que o Sr. Ivan dirige e que opera-
vam com as empresas do grupo HSBC?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Nobre
Deputado Salvador Khuriyeh, não tenho a menor idéia,
com todo respeito. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E o senhor não conhece
nenhuma delas, a Blue Star, a Overseas Corporation, a
Assets Limited, a Matrix Capital Overseas, a Condor, a
Acess Overseas Corporation, a Odessa Developement
Limited, a Carlet Developement, West Hill Business
Limited, Decall Properties e Universal Accent Management.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Essa
última eu conheço através da Dona Maria dos Santos. 

O SR. SALVADOR KHURIYEH - A Universal?
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - A

Universal. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, alguma dessas

empresas?
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -

Nenhuma dessas. Não tenho o menor conhecimento. 
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Até não sei lhe dizer

com precisão nesse presente instante, mas posso lhe dizer
com precisão que não apenas a Universal, mas outras
delas, pertencem ao Sr. Ivan. É interessante que na procu-
ração que era concedida pelos clientes ao Sr. Ivan e que o
HSBC diz que eles operavam porque tinha amplos poderes,
mas uma das afirmações que é feita na declaração, o
senhor me permite apenas ler, não vou ler toda não.

“Executar instruções e pagamentos a terceiros, execu-
tar instruções e pagamentos, aqui transferir fundos entre
as minhas contas”, houve um instante que as contas não
eram transferidas de conta do cliente para o cliente, mas
sim de conta de empresas dirigidas pelo senhor Ivã para
outras empresas dirigidas para o próprio senhor Ivã. O
senhor não se recorda e não conhece as empresas, apenas
para poder lhe dar a informação, aliás no dia que ouvimos
o senhor Nicholas, no último dia 17, ele inclusive confirma
que as  Assets e a Universal, são de propriedade do senhor
Ivã, ele lembrava disso.

Gostaria, Presidente, que fosse solicitado também
informalmente pelo senhor Frank , para poder ver se pela
via institucional podia solicitar do senhor Paul Cooler, se
eles pudessem remeter essas informações e se forem infor-
mações que por força de lei ou de decisão judicial, careçam
de sigilo bancário que seja transferida às informações para
a CPI, sob sigilo.

O senhor não tem conhecimento dessa reunião que foi
feita pelo senhor Paul Cooler, com os advogados no Brasil,
no HSBC, nos dias 2 e 4 de maio de 2000?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Tenho
conhecimento sim.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor participou
dessa reunião?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não
senhor.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nessa reunião é inte-
ressante, senhor, há informações que nos vão causando
surpresa, no dia em que a senhora Ruth Escobar fez o
depoimento dela aqui, a convite nosso, perguntamos se ela
tinha conhecimento dessa reunião e se ela havia sido pro-
curada e como podemos constatar no depoimento dela, ela
disse que não, mas temos cópia desse ofício  que foi reme-
tido pelos advogados do HSBC, dirigido à senhora Maria
Ruth dos Santos. E, gostaria também Presidente, que for-
mulássemos por via de ofício à senhora Ruth ou ao advo-
gado dela, informações porque temos aqui o ofício que ela
recebeu, dando conta da reunião, chamando-a por interes-
se de participar da reunião inclusive e ela no seu depoi-
mento nos disse que não tinha conhecimento. É importante
poder checar um pouco e trabalhar mais nisso.

O senhor não participou dessa reunião, o senhor
tomou conhecimento que houve, mas não participou.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Como
lhe disse, tive alguns contatos telefônicos com o senhor Paul
Cooler, aliás não se encontra mais na nossa organização.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quem é que responde
no lugar dele, perdão senhor?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - É uma
outra pessoa, o nome dele acho que é Nevil, esqueço o
sobrenome dele.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor pode checar?
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Posso

checar.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ok. O senhor teve con-

tatos e essas reuniões que foram feitas no Brasil, sendo
representantes do HSBC, nenhum relatório foi feito para o
senhor para que o senhor tomasse conhecimento?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Para
mim?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - É.
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -

Absolutamente nenhum.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Nem para o presidente

do banco no Brasil?
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -

Desconheço.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito.
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Como

lhe disse deputado, há uma preocupação obviamente com
os clientes afetados e com a nossa imagem, reputação etc.,
mas como é um assunto que diz a  eles estão conduzindo
isso, junto com os advogados aqui no Brasil, não é?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Estão condu-
zindo junto com os advogados dos senhores aqui no Brasil.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não.
Os  advogados contratados por Jersey no Brasil.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sim. São advogados do
HSBC Banking Brasil.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não.
São advogados que nesse caso estão contratados, com
contrato com Jersey.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Entendi, mas
são os mesmos advogados que prestam serviços para a
empresa no Brasil, para o HSBC Banking Brasil?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Um
dos advogados que faz advocacia, é que presta serviços,
pois temos centenas de escritórios que prestam serviços.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. No caso espe-
cífico desse escritório, o senhor poderia declinar o nome
desses escritórios?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Esse
escritório é Machado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. É o que faz a
defesa do HSBC Banking Brasil, no caso da ação promovi-
da pela senhora Ruth, integração e promoções.
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O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Acredito que faz a defesa, é uma defesa de todas as insti-
tuições do grupo HSBC que eles estão fazendo.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sim. O senhor reafirma
a minha pergunta, então o escritório Machado Office, é o
que trabalha para o HSBC Grupo e é o que trabalha para o
HSBC Banking Brasil. Tenho aqui a cópia do documento
inclusive, do processo 570 e 395, não é?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Correto, deputado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor tomou conhe-
cimento de uma matéria, notícia de jornal, veiculada na
“Folha de São Paulo”, datada do dia 6 de setembro de
2001, jornalista Monica Bérgamo, trata do “Efeito Maluf 2”,
fala do caso da senhora Ruth e dos brasileiros que tiveram
contas bloqueadas em Jersey?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Acredito
que sim, não me recordo exatamente qual é a matéria, mas
tenho algumas pequenas matérias sobre esse assunto.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Diz lá que esse Efeito
Maluf, iria efervescer novamente, na verdade ela faz uma
referência aqui, fazia por conta de outros processos que
temos conhecimento pela imprensa, mais que não trata-
mos por essa CPI, pelo menos até o presente instante. Ela
faz a relação entre a suposta aplicação de recursos em
Jersey, pelo ex-governador, não estamos tratando nesse
instante e dos clientes do HSBC, enfim que tiveram as con-
tas bloqueadas lá.

O senhor não tem nenhuma informação por via formal,
o senhor não conhece os nomes desses clientes que tive-
ram as contas bloqueadas, o senhor conhece alguns deles?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
único cliente que conheço, é a dona Maria dos Santos que
nos procurou aqui em São Paulo, a recebi mais como gen-
tileza do que realmente como obrigados, somos uma parte
que não temos nada a ver, obviamente prezamos a ima-
gem do banco e  recebemos a dona Maria dos Santos,
umas duas ou trê vezes.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Queria lhe fazer uma
pergunta. Ouvimos no dia 17, o doutor Hélio, diretor de
relações institucionais e estamos ouvindo o senhor nesse
instante. Uma questão dessa natureza, parece-me de gran-
de importância ao senhor e ao doutor Hélio, são diretores
da instituição no Brasil, não lhes causou a mínima curiosi-
dade em conhecer as pessoas, saber o que estava aconte-
cendo, até no sentido de tomar providências, para poder
proteger a instituição no Brasil, para que a instituição no
Brasil, está desde março de 1997, ou seja, praticamente
mais de cinco anos, correndo o risco de estar exposta
publicamente, por conta de problemas que podem ter sido
causados e que não foram, não pela instituição, mais que
não foram esclarecidos até agora.

Os senhores como diretores de primeiro nível e primei-
ro escalão da instituição, não tiveram curiosidade, ou o
senhor e o doutor Hélio, dispõe de informação que não
podem ser trazidas publicamente a essa CPI e no caso de
uma convocação novamente do senhor ou do doutor Hélio
ou quem sabe do presidente do Banco, quem sabe em
caráter reservado, poderia ser trazido à essa CPI, para que
pudéssemos aprofundar na nossa investigação?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
senhor me permite deputado, vou repetir aqui, após uma
decisão, já por força do sigilo bancário, esse assunto fosse
conduzido exclusivamente por Jersey. A nossa participação
nisso é acessória, receber por exemplo uma dona Maria
dos Santos e conversar com ela e ouvir o que tem a falar. É
óbvio que esse assunto, é um assunto que nos preocupa e
queremos resolvê-lo da melhor forma possível, mas o
assunto está correndo em Justiça.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, doutor Adolfo,
compreendo bem o que o senhor está dizendo, mas quero
deixar registrado, causa-me curiosidade, pois veja, a CPI
vem trabalhando nisso há algum tempo, o doutor Hélio foi
ouvido no dia 17 do mês passado, estamos quase cami-
nhando para 30 dias, não é? O trabalho que essa CPI vem
promovendo, esta Assembléia vem promovendo e pode
oferecer problemas a imagem da instituição se isso não
ficar suficientemente esclarecido, não é? A instituição
Banking Brasil, não tomou providências internas no Grupo
em ter conhecimentos precisos do que vem acontecendo,
até para poder nos ajudar a esclarecer sobre isso?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Acredito que essas providências estão sendo tomadas em
Londres e em Jersey.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mas, o HSBC Banking
Brasil, não tomou providências nenhuma até agora?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
HSBC Banking Brasil tem algumas notícias telefônicas por
evolução, mas não há nenhuma participação, a nossa parti-
cipação é indevida.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. O senhor
conhece o senhor Durval de Noronha Goes Júnior?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Conheço pessoalmente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Ele foi contratado, o
senhor falou. Durval de Noronha Goes Júnior, ele tem um
escritório de advocacia Noronha Advogados. O escritório
dele foi contratado para rastrear as contas dos clientes,
nessa conta que pertence a Universal, conta número
020499778-425, é mantida no HSBC de Jersey pela
Universal. O senhor disse que o conhece pessoalmente, ele
como sendo um profissional, uma empresa qualificada. Ele
não teceu comentários com o senhor a respeito desse tra-
balho que eles vêm fazendo de investigação?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Conheço ele há muitos anos, pois inclusive advogou para
nós, numa determinada situação. Só tive um contato com
ele, quando do acontecido, a dona Maria dos Santos nos
procurou, ele ligou numa ocasião e disse que estava
tomando as providências no exterior para acionar o banco.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perguntei do doutor
Durval de Noronha Goes. O senhor conhece o senhor Daniel?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -

Conheço, sim senhor.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia nos

responder qual era a participação dele no HSBC Holding BV
ou na Prime, e se hoje ele mantém alguma relação com o
Grupo HSBC ou mesmo com o HSBC Holding Brasil, e se
ele tem alguma participação na articulação  para a vinda do
HSBC para o Brasil nos anos 80?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Ele é
um cliente antigo do HSBC, ele é  uma pessoa que entendo
como lhe disse, nos anos 80 não estava à frente, ou como
quando nasce o assunto HKB no Brasil, o conhecimento
que tenho, se não me engano, era presidente do Conselho
de Administração naquela época quando Hong Kong
Xhangai Bank  tinha 50% do capital total do Banco HKB. É
uma pessoa conhecida do grupo, sem dúvida.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor Daniel,  man-

tém relações comerciais ou alguma relação institucional

com o HSBC?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Temos
relações comerciais com ele.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Existe relações institu-
cionais também?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Com as
empresas dele.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Com as empresas dele
existe relações institucionais também?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Só
comerciais.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. O senhor
conhece o laudo feito pelos peritos do Instituto de
Criminalística, a respeito dos documentos que foram
apreendidos na casa do senhor Ivã Yung?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Desconheço.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Lá têm alguns itens que
são interessantes, um que os peritos constatam que exis-
tem evidências de intervenção de funcionários do Midland.
De novo. É tanta informação e peço-lhe perdão, o senhor
disse que naquela época em 91, o senhor era representante
do Midland. No instituto de criminalística, evidente, o
senhor era representante do Midland aqui, mais era o
Midland, uma instituição para qual o senhor trabalhava e
representava lá. Existem evidências da intervenção de fun-
cionários do Midland nas operações dos clientes apresen-
tadas pelo Banco Hexabanco. Existe a constatação pelos
peritos do instituto de criminalística que existe a interven-
ção de funcionários do Midland e o senhor era o represen-
tante do Midland aqui no Brasil. 

O senhor saberia nos dizer que tipo de intervenção era
essa e o que foi apurado na época pelo banco?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Des-
conheço, mas posso tentar lhe dar alguma idéia.

Hoje, como o HSBC  International, é um banco especifi-
camente incorporado e conduzido em Jersey, anteriormen-
te havia um banco, anteriormente à compra do Midland
pelo HSBC, havia um banco em Jersey, esqueço exatamen-
te o nome, esse banco International é o sucessor daquele
banco. Entendeu deputado?

O SR. SALVADOR KHURIYEH -  HSBC International?
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O HSBC

International é o sucessor do Midland International Overseas.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não era esse banco

para o qual o senhor trabalhava que o senhor tinha dado
informação para nós no princípio que foi comprado?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Nenhuma. O banco que trabalhava era o Midland Banking
P.O.C, em Londres. Esse banco em Jersey como lhe disse

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Esse Midland para o
qual o senhor trabalhava é diferente desse Midland  que
estou fazendo referência?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - É do
mesmo grupo econômico, mas são instituições diferente.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Quando o senhor era
representante aqui, o senhor era representante de uma das
instituições ou era representante do grupo?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Era
representante do Midland Bank P.O.C. A nossa afinidade
aqui era de comércio internacional,   de empréstimos. Não
tínhamos atividades de privates banking no escritório.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Existe outra constata-
ção dos peritos, que existe interesse dessa mesma institui-
ção de Jersey, sobre os resultados.  “Evidenciadas nas cor-
respondências de instrução, sobre transferências de contas
de clientes em comum, bem como informações gerais de
taxas cobradas pelo Midland”.

Observaram também os peritos a participação da
Universal no pagamento de juros das contas dos clientes
mútuos e rateio na rentabilidade dos negócios, assim como
pagamento de comissões pelo Midland ao Exabank

Vou apenas aprofundar, não aqui nesse instante, mas
aprofundar um pouco nas investigações, as informações
que temos, até para poder esclarecer a respeito desses dois
Midlands  que nesse instante me vem aqui a tona, para
poder de fato entender um pouco melhor. Mas, gostaria de
solicitar do senhor desde já, alguma informação que o
senhor possa ter e possa lhe vir a sua memória, senão
nesse instante ou posteriormente, mais que o senhor
pudesse nos informar.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Com
muito prazer.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Apenas sobre esse
rateio de comissões, o senhor tem algum conhecimento?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Nenhum. Mas, imagino que deveria ter algum entendimen-
to entre o Hexabanco e Jersey, porque é natural que entre
dois bancos haja algum entendimento comercial.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Estou observando um
detalhe interessante, outro fato que é o seguinte: no dia 2 de
dezembro de 1998, o Banco Central aprova uma outra circu-
lar, a Circular nº 2852, que dispõe sobre os procedimentos
que devem ser adotados na prevenção e no combate às ati-
vidades relacionadas com o s crimes previstos na Lei nº
9613. São crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas. 

“§ 1º - inciso 3º  da Circular nº 2852”, as agências,
filiais ou sucursais e os representantes das instituições
financeiras, sediadas no exterior, instaladas no País, estão
sujeitos a ela.

O senhor ou o HSBC, no caso das contas em Jersey,
comunicaram ao Banco Central da existência dessas contas?
O Banco Central tem conhecimento oficial dessas contas?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Deputado, o HSBC Banking Brasil tem a sua própria ativida-
de de private banking como o senhor disse isso é um
assunto de 1998. Em 1998 o HSBC Banking Brasil não tinha
mais nada a ver ou nenhuma outra instituição do grupo no
Brasil com o Hexabanco.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Vamos passar um pou-
quinho adiante. 

Não sei se o senhor tomou conhecimento disso, ou se
o senhor se recorda disso, naturalmente pela quantidade
de coisas que o senhor tem no seu dia-a-dia, talvez o
senhor não se recorde disso, como estamos trabalhando
em cima disso aqui.

A “Gazeta Mercantil” publicou em 1995 uma matéria
da jornalista Mara Lucket, diz o seguinte: “O inglês Midland

Bank está negociando a compra de uma participação do
Bamerindus. As negociações tiveram início há cerca de há
meses e deverão estar concluídas nos primeiros meses de
1995, segundo fonte do Banco Paranaense que tem partici-
pado das negociações. Estamos sempre conversando com
o Bamerindus e  também revendo a nossa posição no
Brasil Limita-se a dizer o porta-voz do Midland Bank em
Londres...”, não sei como se pronuncia Frazer ou Frazer,
“...se concluída a negociação a operação depende da apro-
vação do Banco Central no Brasil. Estará selado uma união
que havia sido desfeita no passado recente. O Midland já
foi sócio do Bamerindus no Banco de Investimento
Midland Banking e na empresa de leasing do rupo.

Desde 1992, o Midland se tornou uma subsidiária inte-
gral da holding HSBC, e na estratégia do Hong Kong and
Xangai Banking, o Midland é a subsidiária pela América
Latina e Europa. O Marine Midland pelos Estados Unidos,
pelo HSBC e pela Ásia.

No Brasil o HSBC possuía uma participação no Banco
Múltiplo HKB, em associação com a Prime Empreen-
dimentos, reduz a sua participação no HKB no último mês
de novembro e o banco trocou de nome para Exabank.

Em 1995, o HSBC Holding BV, já havia obtido homolo-
gação do Banco Central do Brasil na transferência das
ações do HKB”. como o senhor disse, o senhor aliás, jun-
tou o documento. Pelos documentos registrados na Junta
Comercial”, temos conhecimento, “apurou-se que o capital
do Banco HKB, na data da transferência era de apenas 984
mil reais”, quando a Resolução 2099, exigia que isso fosse
na ordem de sete milhões de reais de depósito como reser-
va, mais 220% do patrimônio.

O senhor pode nos esclarecer como homem do merca-
do, como que o banco pode ter conseguido, com o capital
de apenas 984 mil 572 reais e 98 centavos, sete vezes abai-
xo do capital exigido, como ele poderia ter encerrado o
balanço daquele ano com o ativo de sete milhões, 973 mil,
895 reais e 57 centavos, o senhor poderia como homem do
mercado, e ainda possa não conhecer de fato os dados,
mas como homem do mercado, da área, o senhor poderia
nos explicar como uma instituição consegue aumentar
quase oito mil vezes o seu capital no mesmo ano?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Perdão,
deputado, o senhor falou que o ativo do Banco era de sete
milhões, é isso?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O banco tinha um capi-
tal de apenas 984 mil. Ele encerrou o balanço com um ativo
de sete milhões, 983 mil, quase 8 bilhões. Na verdade, oito
mil e 94 vezes a mais, e gostaria de entender um pouco, o
senhor poderia explicar como isso pode ocorrer, para
podermos entender um pouquinho?

Isso do HKB, quando o HSBC Holding BV transfere a
sua parte para a Prime, quer seja a Prime, quer seja o HSBC
Holding BV, ou seja o HKB naquele instante que era o
banco constituído pelos dois, tinha que cumprir as obriga-
ções da Resolução 2099, e não o faziam. Tanto não faziam
que o capital do banco era de 984 mil reais.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Diria
que aproximadamente um milhão e duzentos mil dólares
na época.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Sim, mais a exigência
do banco era de sete milhões.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Recorda que o real era mais forte que o dólar na ocasião.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Mais as exigências
eram de 7 milhões mais..

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Imagino que deve haver, esse assunto não me diz respeito,
mas o senhor me pediu. Acho que a alavancagem naquela
época era algo como 10 ou 11 vezes o capital, então esse
banco poderia ter ativos de 10 ou 12 milhões de dólares.

Agora, desconheço o número que o senhor está se
referindo.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Na verdade,
até não diz respeito à instituição que o senhor dirige.
Talvez a minha pergunta tenha sido impertinente, mais
quem sabe o senhor pudesse nos dar alguma informação
pela sua experiência.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Acho
que deve haver algum erro de dígitos.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Vou procurar checar
isso. Porque de fato de 974  mil para sete bilhões.

Vamos a uma pergunta que diz respeito diretamente à ins-
tituição que o senhor representa hoje, HSBC Banking Brasil. 

O diretor do Banco Central, Alquimar Moura, no dia 20
de março de 1997, ele isenta o HSBC Holding  e a suas sub-
sidiárias, o HSBC Investiment Banking, HSBC Holding BV,
que tinha participado junto com a Prime, na constituição do
Banco HKB, ele isenta da declaração de propósitos que é
exigida pela Resolução 2099 e Circular 2502, encaminhan-
do o relatório dele ao presidente do Banco Central, na
época o doutor Gustavo Loyola, como sendo de interesse
do governo brasileiro, uma vez submetida a aprovação do
Presidente da República, autorizando o ingresso do grupo e
do banco de novo no Brasil. 

Agora, fico aqui imaginando, o senhor já como diretor
do HSBC no Brasil, participando de algum modo no Grupo,
mais como diretor do HSBC Banking Brasil, aí o senhor
pode nos responder com mais precisão. O senhor poderia
nos explicar, no que se baseou o senhor Alquimar Moura,
no Banco Central, para poder isentar o HSBC Holding PLC e
suas subsidiárias, da declaração de propósitos que é exigi-
da na circular?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Essa
pergunta eu me preparei, pois o senhor havia pergunta ao
doutor Hélio, não é?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Imaginei que o
senhor tivesse preparado, aliás o doutor Hélio veio nos res-
ponder e veio acompanhado de um grupo significativo de
advogados. Fiquei surpreso, e fiz registrar na CPI inclusive
que a agilidade  que o doutor Hélio conseguiu o relatório
da CPI do PROER em Brasília, foi muito interessante, por-
que terminou num dia a tarde e no dia seguinte o doutor
Hélio já teve aqui e nos trouxe o relatório da CPI.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Ele me
disse que isso estava no site da internet do Deputado
Goldman.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Foi ágil e nos ajudou,
fiquei surpreso com a agilidade. Mas, de qualquer modo
imaginava que o senhor tivesse se preparado para nos res-
ponder algumas perguntas.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não foi
exigida a publicação de declaração de propósito, uma vez
que o controlador diretor  está sediado em País, onde a auto-
ridade monetária efetua a supervisão global consolidada.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Perfeito. Tenho esse
voto dele aqui. Ele na verdade diz: “Se de acordo V.Sas.
com encaminhamento do pleito, sobre o enfoque mencio-
nado nos itens precedentes, uma vez aprovada a matéria
pelo Exmo. Sr. Presidente da República, mediante Decreto,
caberá ao interessado encaminharmos a documentação
pertinente à constituição da instituição financeira pretendi-
da, observado no que couber o disposto na lei 6404/76,
Resoluções 2099/94, 2212/95 e Circular 2502/94, esclarecen-
do ainda que:

a- não seria de se exigir a publicação da declaração de
propósitos a que se refere a documentação em vigor, uma
que a sociedade a ser constituída será controlada por insti-
tuição financeira sediada em país, onde a autoridade
monetária efetua a supervisão global consolidada.” 

Conhecia essa informação, quero confessar ao senhor
que me causa curiosidade, não consegui achar, onde é que
está escrito, pediria de fato ajuda, como o senhor diz que
se preparou, tenho impressão que o senhor pode me res-
ponder. Onde é que está escrito que pelo fato da instituição
sediada em país, onde a autoridade monetária efetua a
supervisão global consolidada, pode ser isentado da decla-
ração de propósitos?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Infelizmente, deputado, nesse sentido não posso ajudá-lo,
sugiro que pergunte ao Banco Central.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Pensei que o senhor
tivesse se preparado.

Só uma curiosidade, senhor Franklin Lasson, vou pedir
permissão para ler de novo, é pequenininho, na conclusão
do senhor Alquimar Moura, vou ler vagarosamente.
“V.Sas. com encaminhamento do pleito, sobre o enfoque
mencionado nos itens precedentes, uma vez aprovada a
matéria pelo Exmo. Sr. presidente da República, mediante
decreto,  caberá ao interessado encaminharmos a docu-
mentação pertinente à constituição da instituição financeira
pretendida, observado no que couber o disposto na lei
6404/76, Resoluções 2099/94, 2212/95 e Circular 2502/94”. 

É interessante que ele manda isso para o diretor dele,
o diretor dele reúne a diretoria do Banco Central, natural-
mente e aprova, remete ao presidente da República, para
que o presidente da República aprecie e como ele próprio
diz, está escrito, se aprovado a matéria, pelo Exmo. Sr. pre-
sidente da República, mediante decreto, após isso, haveria
a necessidade que a instituição financeira a qual o senhor
representa hoje, o HSBC, cumprisse um rito, respeitando a
lei e as resoluções que estão aqui, para daí poder ter a ins-
tituição funcionando no País, não é ?

Causou-me surpresa quando vi esse documento, por-
que esse documento do Alquimar Moura é datado do dia
20 de março, o decreto do presidente da República, numa
velocidade fulminante, já publicado no Diário Oficial, foi no
dia 26 de março, apenas seis dias depois e a partir de que
dia de fato, o Banco HSBC iniciou a operação no Brasil?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - 27 de
março.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - No dia seguinte. O
senhor poderia explicar, como ele diz que tem que cumprir
todo um procedimento, lei a resolução e em seis dias já sai
publicado o decreto do Presidente, no dia seguinte a insti-
tuição já começo a funcionar no Brasil. O senhor poderia
nos explicar como o HSBC foi eficiente, competente para
poder fazer isso?

Porque a preocupação nossa também, Dr. Franklin
Lawson, no estado que vemos no Brasil hoje, tem gente
passando fome, desempregado e quer trabalhar, enfrenta
um monte de burocracia e dificuldade. Passa anos as vezes
tentando ter lá, um auxílio, uma luz de alguém quer que
seja, sobreviver e matar a fome, não consegue.

Como que o HSBC conseguiu nessa velocidade, pode-
ríamos até instituir um padrão de velocidade, em termos
de velocidade astral, ano luz,  porque foi realmente uma
velocidade estarrecedora. O senhor poderia contar para
gente, como foi isso?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
HSBC tem uma pequena participação no Bamerindus,
como minoritário.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - O HSBC?
O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - É.
(...)
O SR. SALVADOR KHURIYEH - O senhor poderia, uma

vez que o senhor está nos esclarecendo aqui  nessa nossa
conversa, o senhor poderia nos contar por escrito, como foi
essa gênese, essa estória da presença do Midland no
Brasil, as suas várias instituições, onde participaram, a sua
venda para a Volvo, quanto por cento tinha, o retorno do
Bamerindus, até a entrada.

O senhor poderia fazer um relatório por escrito, con-
tando essa estória, para que a CPI pudesse ter.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Posso
enumerar os principais eventos com muito prazer, senhor
deputado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Gostaria de deixar
registrada a solicitação para o senhor e para o Presidente
para poder solicitar, mas gostaria de pedir perdão para o
senhor de novo, senhor Franklin para poder.

SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não res-
pondi a sua pergunta, não é?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Não respondeu à minha
pergunta, mas antes do senhor responder , novamente fico
aqui com a atenção despertada. Têm perguntas que lhe fiz
e diz respeito a participação lá com a Prime, os problemas
com o Sr. Ivan e o senhor diz que não se recorda, mas
numa questão dessa muito mais complexa, o senhor se
recorda com precisão.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Esse
assunto me diz respeito.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Os problemas que o
senhor Ivã causa à instituição que de algum modo o senhor
representa, também lhe diz respeito.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Os pro-
blemas hoje, é lógico, tanto assim que estou aqui, senhor
deputado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Gostaria que o senhor
informasse por escrito, gostaria de falar na velocidade
astral de novo, em ordem cronológica, o senhor conhece
naturalmente bem, o pedido de autorização do HSBC
Holding PLC ao Banco Central para poder entrar no Brasil
novamente, foi registrado no dia 2 de março de 1997, dia
20 de março de 1997, o senhor Alquimar Moura faz o seu
relatório, no dia 26 já sai o decreto do presidente da
República, autorizando a entrada do grupo no Brasil, e dia
27 o banco já começa operar, 17 dias o banco lá fora, entra
com o pedido. Perdão, gostaria de registrar de novo, gosta-
ria até se possível, o senhor ou o seus advogados do grupo
que nos acompanham e nos ouvem nesse instante, pudes-
se nos responder por escrito, num momento mais breve
possível, como se dá essa operação.

Está escrito aqui, depois de aprovação do Presidente,
mediante decreto, caberá o interessado encaminhar-nos a
documentação pertinente à constituição da instituição finan-
ceira pretendida, observado no que couber o disposto da
Lei 6404/76, Resolução 2099/94, 2212/95 e Circular 2502/94.
Isso foi feito de um dia para outro, suponho que foi feita a
solicitação e todo o trâmite de aprovação foi feito de um dia
para o outro, o banco já começou a operar no dia seguinte
de manhã, inclusive os jornais já dão conta disso.

Gostaria de solicitar ao senhor e àqueles que acompa-
nham juridicamente a Instituição HSBC que pudessem nos
esclarecer e de novo dizer que se porventura tiver informa-
ções que por força da lei tenham sigilo assegurado, para
que nos termos da lei, sob sigilo dessa CPI que a CPI as
receba sob sigilo.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Pois
não, deputado.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, estamos
aqui terminando uma série  de coisas que foram sendo res-
pondidas ao longo da nossa conversa. Apenas uma coisi-
nha, o senhor tem conhecimento ou tomou conhecimento
em algum instante que o senhor Ivã respondia por um pro-
cesso de dissolução parcial de sociedade por outra empre-
sa que ele chegou a ser sócio.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não
senhor.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, nesse ins-
tante o banco já estava funcionando de algum modo ou ele
já tinha certeza que teria a aprovação, porque o Banco
Central poderia não aprovar, não é?

Quando ele solicita.
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O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - A deci-
são final, imagino que é a decisão do Presidente através do
decreto.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Diz a lei o seguinte,
inclusive o próprio ato dele diz, talvez aprovada a decisão
dele mediante decreto do Presidente, caberá ao interessa-
do encaminhar os procedimentos para poder constituir a
instituição.

O Banco Central poderia não ter aprovado, poderia fal-
tar algum documento, poderia deixar de cumprir alguma
exigência da lei e como é que funciona isso da noite para o
dia, o Banco já sabia que ele teria a autorização para fun-
cionar ou ele já estava de fato operando.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - No mês
de março houve preparativo para o HSBC assumir os ativos e
passivos do Bamerindus, o HSBC não assumiu o Bamerindus,
o nome, os funcionários e os clientes que são os mais impor-
tantes. Esse assunto foi preparado por 20 ou 30 dias.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - De qualquer modo é
interessante o que o  senhor fala, quando queremos com-
prar uma bicicleta, uma geladeira ou uma máquina de
lavar, vai, visita uma loja, vê preço, aquela coisa toda.
Quando queremos comprar um carro, até pelo gosto, pela
cor, se têm os equipamentos, vidros elétricos. Quando
vamos comprar a casa, mais complexa, qualquer cidadão
leva algum tempo para poder comprar um bem.

Agora, na negociação desse porte, isso se resolve, o
banco resolve, negocia e opera em 20 dias ou 30 dias ou o
banco já vinha trabalhando nisso muito antecipadamente,
vamos dizer o processo de liquidação do Bamerindus, pois
é até interessante isso, o Midland participou do
Bamerindus e depois voltou, vendeu para o HSBC, depois
comprou o Midland e participava da Prime e depois vem
comprar o Bamerindus. Toda uma operação casada e já
combinada previamente, o processo de liquidação do
Bamerindus já foi uma operação planejada para poder per-
mitir com que o HSBC entrasse no Brasil. Até interessante,
pois tem uma declaração, se o senhor me permite, no pro-
cesso de execução de título extrajudicial promovido pelo
HSBC Holding BV contra a Prime, tem documentos que
está produzido pela tradutora pública Cíntia Ribeiro, contra-
to de compra e venda de ações e num dos itens aqui, no
item “12 - a Prime nesse ato expressamente reconhece e
concorda que O HSBC Holding BV, pretende preservar os
seus direitos adquiridos com relação aos investimentos
estrangeiros a instituições financeiras brasileiras, decorren-
te do seu investimento no banco”. Por esta razão, a Prime
reconhece que não admitirá investidor estrangeiro no
banco, até a ocasião q ue os direitos adquiridos da
HHBV, tenham sido utilizados ou até que as normas brasi-
leiras aplicáveis, tenham sido interessadas de modo a per-
mitir do modo geral, novo investimento estrangeiro nas
instituições financeiras brasileiras ou que primeiro ocorrer.
Daqui pode ser uma dedução exagerada da minha parte,
esse documento foi assinado em 15 de dezembro de 1994,
quando foi feita a dissolução de sociedade, a venda da
parte do HSBC Holding BV para a Prime, mas já dava a
impressão que o grupo de fato tinha intenção de continuar
mantendo os investimentos no Brasil e inclusive num dos
itens o HSBC trata das exigências que fazia à Prime.

Na verdade, é o HKB e a partir daquele instante o
Hexabanco, para que não utilizasse mais a logomarca que é
conhecida universalmente como símbolo do HSBC, inclusive
é um dos elementos, pois todas as pessoas que aplicaram e
investiram com o senhor Ivã, me dizem: “Olha! Fui lá falar
com o chinês de Hong Kong, porque ele era o representante
do HSBC”, tanto é que o banco usava a logomarca, o símbo-
lo do HSBC e consta no contrato, e uma das cláusulas que o
Banco HSBC Holding BV exige é que o Hexabanco deixe de
utilizar a partir daquela data a marca do HSBC.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - E, o
nome também, não é?

O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, o nome também,
passa a se chamar Hexabanco e deixa de utilizar a marca.
Aqui por conta desse item que dissemos no início e acaba-
mos de falar, dá uma impressão para nós que tinha toda
uma operação ao longo desses anos e vinha sendo elabo-
rada para que o HSBC pudesse de fato operar enquanto
banco no Brasil.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Na ver-
dade expliquei anteriormente, a partir de 1993, desenvolve-
mos uma estratégia de fazer um investimento mais signifi-
cativo, foi feito um investimento de 6.14 no Bamerindus em
1995 e a razão disso   que o senhor está lendo aí, é justa-
mente em função disso, do interesse do HSBC de fazer um
investimento no Bamerindus. Foi o que aconteceu.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - De fato, o HSBC, o
grupo, já vinha operando, todo esse procedimento de
venda da parte dele para Prime, a participação do
Bamerindus.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - O
Bamerindus como o senhor sabe, nesses anos 80, foi sócio
ou do Midland ou do HSBC, sempre houve um relaciona-
mento praticamente de 20 anos com o Bamerindus.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Houve uma proposta
do Banco Central, feita ao Grupo HSBC para que o HSBC
ampliasse a participação acionária do Grupo Bamerindus,
na época como forma de solucionar o problema da liquida-
ção do Bamerindus.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Correto.
O SR. SALVADOR KHURIYEH - E, o grupo HSBC não

teve interesse em aumentar a sua participação acionária,
dizendo que tinha outros interesses no País, aí não partici-
pa da composição acionária, se retira e alguns dias depois
compra o mesmo banco.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Não se
retira, deputado. O HSBC perdeu a participação de 65
milhões de dólares, foram perdidos e estão hoje na massa
do Banco Bamerindus em liquidação. Houve sempre um
interesse explícito de se fazer um investimento maior no
Brasil, essa é uma das razões que deixava essa parceria
com o Sr. Ivan Yung.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Senhor Franklin Lasson,
para poder encerrar de fato, pois o senhor tem sido extre-
mamente gentil, paciente até e os demais deputados, todos
que nos ouve nesse instante, não é?

O senhor crê que o Presidente do HSBC Banking Brasil,
havendo um convite por parte dessa CPI para que ele
venha aqui, ele poderá trazer novas contribuições para que
possamos continuar no processo de investigação desse
crime cometido pelo senhor Ivã e outras pessoas que
podem inclusive, diria assim, macular a imagem da institui-
ção que o senhor trabalha?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Ele
teria mais dados a dar, tenho certeza que ele atenderia ao
pedido, porque já foi a duas ou três CPIs. Então, ele tem
uma certa dificuldade com a língua portuguesa, mas tenho
certeza que ele virá aqui com muito prazer.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Presidente, quero nesse
instante aqui, encerrando a minha manifestação, pedindo a
V. Exa., aos demais deputados que nos acompanham, a
todos que nos acompanham e especialmente ao senhor
Franklin Lasson, foi paciente e gentil em nos responder as

perguntas, dizer, senhor Franklin, na verdade saio com
algumas convicções dessas indagações e saio com algu-
mas novas dúvidas e vou procurar, naturalmente, buscar
esclarecimentos, informações novas.

Gostaria, como aliás fiz questão de deixar registrado
no ato em que recebemos aqui o doutor Hélio  Duarte,
dizer ao senhor que se sentirmos que há necessidade de tê-
lo novamente aqui, gostaríamos desde já, como o senhor
está se colocando à disposição, pedir para que possamos
ter o seu empenho, para que possamos continuar. E, as
informações que lhe solicitei,  vou formular imediatamente,
amanhã, para a Secretaria da CPI, para o Presidente, por
escrito, para que o Presidente possa remeter ao senhor e
dentro da maior brevidade possível, como disse, respeita-
do os ditames da lei e àquelas informações que forem
asseguradas do sigilo, a CPI tomará as providências para
poder recebê-las com sigilo e guardá-las em sigilos. Mas,
são informações  muito importantes para que possamos
continuar as nossas investigações.

Gostaria desde já, agradecer a paciência do senhor e
agradecer a presença dos deputados. Da minha parte estou
satisfeito.

O SR. PRESIDENTE CLAURY ALVES SILVA - Deputado
Khuriyeh, agradecemos a participação de V.Exa., e gostaria
antes de encerrar de solicitar ao senhor Franklin, pois o
senhor disse que conhece o senhor Daniel, o senhor pode
citar os nomes das firmas ou empresas do senhor Daniel?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - A prin-
cipal firma do senhor Daniel chama-se Brasway, essa é a
principal empresa do Sr. Daniel.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Brasway, perdão
Presidente, desculpa. Trabalha no ramo de exportação de
soja, não é?

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Trabalha com soja, com alimento para cães.

(...)
O SR. PRESIDENTE - Queria insistir mais uma vez, Sr.

Franklin, se o senhor pudesse nos encaminhar mais uma
vez, o nome das empresas do senhor Daniel, além da
Brasway. Vamos oficiar depois.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON - Tenho
alguns problemas de sigilo bancário, teria que ver, os
nomes das empresas.

O SR. SALVADOR KHURIYEH - Apenas antes que V.
Exa. encaminhe para o encerramento, me perdoa se enca-
minhará para encerramento logo na seqüência, gostaria de
deixar aqui reafirmado, aprovado na reunião anterior, o
convite ao Dr. Durval Noronha, para que ele seja ouvido
em caráter reservado, e se possível na próxima reunião,
estamos no dia 8, seria dia 15 ou dia 22, para que convo-
quemos o Dr. José Carlos Vieira da Costa.

O SR. PRESIDENTE - CLAURY ALVES SILVA - Antes de
encerrar, quero comunicar que recebemos aqui o relatório
da CPI que data de 16 de abril, exatamente um dia anterior
a oitiva do Sr. Hélio e também estão aqui os documentos
que terão suas cópias extraídas entregues ao Deputado
Salvador Khuriyeh com relação ao que solicitamos de
documentos quando da liqüidação da Prime e também do
Exymbank. Já chegaram aqui os documentos que, portan-
to, estão à disposição de Vossa Excelência.

Quero aqui dispensá-lo e o senhor tem mais alguma
coisa a acrescentar.

O SR. FRANKLIN GREGORY HARRY LAWSON -
Gostaria de agradecer a maneira gentil com que fui inquiri-
do e estou à disposição da Comissão para qualquer outro
esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE- CLAURY ALVES SILVA - Nós agra-
decemos a presença do senhor. Muito obrigado.

Quero aqui também comunicar as presenças do Dr.
Renato Pessoa de Melo Belli, nosso representante da
Secretaria da Fazenda, da Dra. Rosa Nakarini, Procuradora
desta Casa e a da Sra. Dinah, representando o Procon, que
acompanha a CPI.

Nada mais havendo a tratar, quero também fazer a
convocação para a próxima reunião do dia 15, às 14 horas
e 30 minutos, neste plenário onde a pauta será divulgada
posteriormente. 

Muito obrigado a todos e está encerrada a reunião.
Ainda, na continuidade dos trabalhos a presente CPI

teve que interromper a colheita de provas em face da con-
cessão definitiva da ordem efetivada no Mandado de
Segurança n° 84.488-0/0 impetrado pela ACREFI - AS-

SOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE CREDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; ABBC - ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE BANCOS; ANEF ASSOCIAÇÃO NACIONAL

DAS ENTIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE

CONSÓRCIO DA INDUSTRIA AUTOMOBILÍSTICA; ASSO-

BESP - ASSOCIAÇÃO DOS BANCOS DO ESTADO DE SÃO

PAULO e ANFAC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FACTO-

RING, cujo Relator foi o eminente Desembargador
Theodoro Guimarães, motivo pelo qual esta CPI não deter-
minou as diligências pertinentes, dentre elas, busca e
apreensão do relatório/avaliação do Banco HKB, elaborada
pela KPMG em 1994 conforme declarado pelo depoente
Frankin Lawson, como, também deixou de ouvir os sr.
José Carlos Vieira da Costa e sr. Noronha Goyos Júnior.

Portanto, em seguida, com o encerramento com a apro-
ximação dos trabalhos desta CPI das Financeiras, em face
da impossibilidade de exercer na sua totalidade o munus

público, houve por bem determinar a confecção do presente
sub-relatório, em conjunto com os demais outros também
efetivados por cada um dos sub-relatores indicados. 

5. ENCAMINHAMENTOS E PROVIDÊNCIAS EFETIVADAS: 

Finalmente no decorrer dos trabalhos esta CPI das
Financeiras em face dos indícios encontrados na documen-
tação e na prova oral colhida em Plenário houve por bem
efetivar as seguintes providências:

5.1 - Em 15 de abril de 2.002, visita ao Palácio da
Justiça e respectiva entrega de correspondência ao ilmo.
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Des. Sergio de Augusto Nigro Conceição, acer-
ca da liquidação extrajudicial do Banco HKB (atual
Hexabanco) sobre a eventual prática ilícita  decorrente de:
Fraude a execução; Omissão Criminosa e Negligencia do
Banco Central do Brasil; Balanços Fabricados e Auditados
pela KPMG; Co-responsabilidade pela KPMG (Responsáveis
solidários conforme Lei n. 9.447 de 14/03/1997); Sonegação
Fiscal pelos controladores do Banco HKB, HSBC, e outros
(constantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);
Crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valo-
res, pelos controladores do Banco HKB, HSBC, e outros
(constantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);
Simulação de empréstimo e deposito do valor em conta de
empresa controlada, previsto na lei n. 7.492/86.

5.2 - Em 18 de abril de 2002 visita ao ilmo. Procurador
Geral de Justiça, Dr. Luis Antonio Guimarães Marrey para
comunicar os trabalhos efetivados por esta CPI das
Financeiras, bem como em 5 de setembro de 2.002 envio
de correspondência de toda prova documental e testemu-
nhal colhida pela CPI para as providências cabíveis na apu-
ração de eventual prática ilícita decorrente de: Fraude a
execução; Omissão Criminosa e Negligencia do Banco
Central do Brasil; Balanços Fabricados e Auditados pela

KPMG; Co-responsabilidade pela KPMG (Responsáveis soli-
dários conforme Lei n. 9.447 de 14/03/1997); Sonegação
Fiscal pelos controladores do Banco HKB, HSBC, e outros
(constantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);
Crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valo-
res, pelos controladores do Banco HKB, HSBC, e outros
(constantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);
Simulação de empréstimo e deposito do valor em conta de
empresa controlada, previsto na lei n. 7.492/86.

5.3 - Em 5 de setembro de 2.002 envio de correspon-
dência ao ilmo. Procurador da República de São Paulo, dr.
Pedro Barbosa Pereira Neto de toda prova documental e
testemunhal colhida pela CPI para as providências cabíveis
na apuração de eventual prática ilícita decorrente de:
Fraude a execução; Omissão Criminosa e Negligencia do
Banco Central do Brasil; Balanços Fabricados e Auditados
pela KPMG; Co-responsabilidade pela KPMG (Responsáveis
solidários conforme Lei n. 9.447 de 14/03/1997); Sonegação
Fiscal pelos controladores do Banco HKB, HSBC, e outros
(constantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);
Crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valo-
res, pelos controladores do Banco HKB, HSBC, e outros
(constantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);
Simulação de empréstimo e deposito do valor em conta de
empresa controlada, previsto na lei n. 7.492/86.

A fim de esclarecimento foram enviados aos ilustres
membros dos Ministérios Públicos Estadual - Dr. Luis

Antonio Guimarães Marrey - e Federal - dr. Pedro Barbosa

Pereira Neto - a seguinte documentação colhida pela CPI
das Financeiras no denominado “Caso do Banco HKB”:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

1. Print do Tribunal de Justiça - processo no
000.02.049.501-3;

2. Print do Tribunal de Justiça - processo no
000.02.109.434-9; 

3. Relatório Parcial do denominado Golpe do represen-
tante do “HongKong Shangai Bank” entregue ao
Presidente da  CPI do PROER, Deputado Gustavo Fruet;

4. Carta de 15/04/02 ao Excelentíssimo Presidente do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

PROVAS DOCUMENTAIS OBTIDAS

5. Inquérito Policial n° 193/2000 da 7o Distrito Policial -
Lapa - S. Paulo (4 volumes e 7 apensos).

6. Transferência do controle acionário do HSBC Hol-

dings Bv para a Prime Empreendimentos Comerciais LTDA

(1 volume com 219 folhas), contendo: Ordem cronológica

referente à troca de controle e incorporações da Prime
Assessoria e Participações Ltda, da Prime Empreen-dimen-
tos Comerciais Ltda, do HSBC - CP, do HongHongbank
Serviços Ltda, do HKB (atual Hexabanco) e votos do Banco
Central do Brasil para autorização do HSBC Holding BV e
subsidiarias no Brasil, Resolução n. 2.099 do BCB de
17/08/1994, Circular n. 2502 do BCB, Ordem cronológica

referente à participação direta e indireta do casal Ivan Chi
Mow Yung e Myra Yung e outros na Uniloy Bahia
Construção e comércio Ltda.(dissolvida parcialmente),
Contrato de Compra e Venda de ações de 09/11/94 entre
HSBC HOLDINGS BV, Prime Empreendimentos Comerciais
Ltda., Ivan Chi - Mow Yung e Myra Yung, Contrato de

Penhor de ações de 09/11/94 entre HSBC HOLDINGS BV,
Prime Empreendimentos Comerciais Ltda., Banco
Hexabanco S.A (Nova razão do Banco HKB S.A) e Pinheiro
Neto - Advogados, Ivan Chi - Mow Yung e Myra Yung,
Transferência de Cotas e Contrato de Transferência de

09/11/94 entre HSBC HOLDGINS BV, Prime Empreen-
dimentos Comerciais Ltda., Banco Hexabanco S.A (Nova
razão do Banco HKB S.A), Ivan Chi - Mow Yung e Myra
Yung(juntado ao inquérito do BCB), Balanço Geral

Publicado pelo SISBACEN do Banco HKB S.A - Dezembro de
1994, Homologação pelo BCB da AGE de 09/11/94 -
Referente a transferência de controle do Banco HKB,
Resolução n. 2.212 do BCB de 16/11/95, Balanço Geral do
Banco Hexabanco - Dezembro de 1995, Balanço Geral

Publicado pelo SISBACEN do Banco Hexabanco - Dezembro
de 1996, Aprovação em 15/01/97 pelo BCB da AGO/E de
28/04/95 e da AGO/E de 19/09/95 do Banco Hexabanco, Voto

favorável (Pt. 9700714259 do Sr. Alkimar Ribeiro Moura -
Diretor do BCB) de acolhimento do pleito do HSBC HOL-
DINGS PLC e subsidiarias (HSBC HOLDINGS BV E HSBC
INVESTIMENT BANK HOLDINGS),  para constituir um
Banco Múltiplo no Brasil/ Voto do presidente do BCB
Gustavo Jorge Laboissiere Loyola - CMN n. 045/97/ Decreto

do Presidente da Republica de 26/03/97, Organograma de
HSBC Group, Balanço Geral Publicado pelo SISBACEN do
Banco Hexabanco - Dezembro de 1997, Balanço Geral

Publicado pelo SISBACEN do Banco Hexabanco - Dezembro
de 1998, Balanço Geral Publicado pelo SISBACEN do Banco
Hexabanco - Dezembro de 1999, Resolução n. 2.645 do BCB
de 22/09/1999, Aprovação em 12/11/99 pelo BCB da AGO/E
de 01/10/99 do Banco Hexabanco, Balanço Geral Publicado

pelo SISBACEN do Banco Hexabanco - Dezembro de 2000,
Analise de risco com base nos Balanços do Hexabanco de
1994 até a decretação da liquidação extrajudicial em
13/07/00, Relatório do liquidante da Prime Empreen-
dimentos Comerciais Ltda., Banco Hexabanco S.A (Nova
razão do Banco HKB S.A), Correspondência do Escritório
Noronha Advogados ao delegado do 7o distrito policial,
Representação do HSBC Bank International Limited ao TRI-
BUNAL REAL DE JERSEY, Decisão do tribunal do TRIBU-
NAL REAL DE JERSEY, e Declaração Juramentada ao TRI-
BUNAL REAL DE JERSEY, redigida pelo Sr Paul Collier, do
HSBC Bank International Limited.; e Declarações de Bens e

Direitos dos controladores da Prime Empreendimentos
Comerciais Ltda. e Banco Hexabanco S.A (Nova razão do
Banco HKB S.A) referente ao ano calendário ano de:
1992,1993,1994,1995, 1996, e 1997.

7. Processo PT n. 0101102358 do Banco Central do
Brasil (Print. do SISBACEN de 25/09/02)

8. Carta ao Presidente do BCB Dr Armínio Fraga Netto,
pedindo solução aos passivos de Ivan Chi Mow Yung Ex -
controlador do Banco Hexabanco em liquidação extrajudi-
cial - (Referente ao processo do BC: PT n. 0101102358);

9. Carta ao Dr Diretor de Finanças Publicas e Regimes
Especiais Dr.Carlos Eduardo de Freitas pedindo a adoção
de medidas para repatriar os recursos bloqueados na conta
da Universal Internacional Asset. Management Limited.

ANEXOS

10. Relação de empresas controladas direta e indireta-
mente por Ivan Chi Mow Yung e Myra Yung (02 folhas)

11. Correspondência do Escritório Noronha Advogados
ao delegado do 7o distrito policial (10 folhas);

12. Tradução da representação do HSBC Bank
International Limited ao TRIBUNAL REAL DE JERSEY (03
folhas);

13. Tradução da decisão do TRIBUNAL REAL DE JER-
SEY (02 folhas);

14. Tradução da declaração Juramentada ao TRIBU-
NAL REAL DE JERSEY, redigida pelo Sr Paul Collier, do
HSBC Bank International Limited (06 folhas);

15. Transcrição taquigráfica do depoimento do
Delegado Antonio Carlos Menezes Barbosa, em 20/03/02
(50 folhas);

16. Transcrição taquigráfica do depoimento da Sra
Ruth Escobar, em 27/03/02 (59 folhas).

17. Relatório Parcial do denominado Golpe do repre-
sentante do “HongKong Shangai Bank” entregue ao
Presidente da  CPI do PROER, Deputado Gustavo Fruet;

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS JORNALÍSTICOS ANEXOS

18. Notícia vinculada na Agência Câmara de 04 de abril
de 2.002 (sob o titulo - PROER vai investigar o Hexabanco);

19. Notícia vinculada na Agência Câmara de 10 de abril
de 2.002 (sob o titulo - CPI quer esclarecer relação entre
Hexabanco e HSBC);

20. Notícia vinculada na Folha de S. Paulo de 15 de
abril de 2.002(sob o titulo - Jersey bloqueia contas de cem
brasileiros);

21. Notícia vinculada pelo jornal Folha de S. Paulo em
08/04/2002 (sob o titulo - PROER - BANCO SUCEDEU HKB,
QUE TINHA 50% SOB CONTROLE DO HSBC - RELATÓRIO
DO BC VÊ SUPOSTO CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA EM
HEXABANCO). 

5.4 - Comunicação ao Juízo da 7o Vara Cível da comarca de
Salvador do Estado da Bahia, sobre as dúvidas da CPI a respeito
do pedido de autofalência do Banco HKB (atual Hexabanco)
sobre a eventual ocultação de diversos ilícitos como:

1. Ineficácia da Venda das ações do BANCO HKB - Do
HSBC (Subsidiaria do HSBC HOLLDING PLC)  para PRIME
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

2. Solidariedade do HSBC HOLDING BV. , devido à ges-
tão temerária apontada pelo BCB em seu inquérito.

3. Fraude a execução e a Credores;
4. Balanços Fabricados e Auditados pela KPMG;
5. Co-responsabilidade pela KPMG (Responsáveis soli-

dários conforme Lei n. 9.447 de 14/03/1997);
6. Sonegação Fiscal pelos controladores do BANCO HKB,

e outros (constantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);
7. Crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e

valores, pelos controladores do Banco HKB, e outros (cons-
tantes de Mail list, apensados ao IP. N. 193/2000);

8. Simulação de empréstimo e deposito do valor em
conta de empresa controlada, previsto na   lei n. 7.492/86;

6. CONCLUSÕES:

Após inúmeros meses de árduos trabalhos legislativos
a CPI das Financeiras, entre uma série de casos apurados
pelos combativos membros desta Comissão Parlamentar
de Inquérito, houve por bem apurar e coletar vasta docu-
mentação e prova oral que corrobora a denúncia efetivada
aos ilustres Deputados JOSÉ REZENDE e SALVADOR KHU-
RIYEH narrando fatos de suma importância que se encon-
travam sob a investigação do ilustríssimo Delegado de
Polícia do 7o Distrito da Capital, no Inquérito Policial n°
193/2.000 deve concluir-se que:

1. Efetivamente houve intensa ligação do Sr Ivan Chi
Mon Yung da Prime Empreendimentos Comerciais Ltda
com o Grupo HSBC, cuja principal prova decorre de
empréstimos efetivados em 13 de novembro de 1.985 no
valor de US$ 600.000,00 e em 6 de dezembro de 1985 de
US$ 200.000,00, não terem sido quitados em  aproximada-
mente 15 anos, conforme apontado no relatório do liqui-
dante da Prime Empreendimentos Comerciais Ltda.

2. Que mesmo com protesto judicial nos autos do pro-
cesso n° 1234/1985 da 28o Vara Cível da comarca da
Capital do Estado de São Paulo, conforme demonstra a
contra fé recebida pelo Banco Central em 27 de novembro
de 1985, o referido órgão público homologou a transferên-
cia das ações do Banco HKB do HSBC HOLDING BV para a
Prime Empreendimentos Comerciais Ltda, que a toda evi-
dência ocorreu sem a devida base legal e regulamentar.

3. Que, ao se considerar que a homologação pelo Banco
Central Brasil da transferência das ações do Banco HKB
(atual Hexabanco), a toda evidencia ocorreu sem a devida
base legal e regulamentar, todas as outras homologações
que a sucederam, são em tese, absolutamente nulas. 

4. Que o sr. Ivan Chi Mon Yung da Prime Empreen-
dimentos Comerciais Ltda mesmo respondendo por pro-
cesso de dissolução de empresa na comarca de Salvador
do Estado da Bahia, e encontrando-se por  restrição legal
impedido desde 1985 perante a legislação brasileira de
assumir a direção de qualquer instituição financeira, o refe-
rido Sr Ivan Chi Mow Yung, em 1994, assume como Diretor
Presidente do Banco Hexabanco, cargo este ocupado até
então pelo Sr. Nicolas Augustin Lanas Lagomarsino, con-
forme declarado nos depoimentos colhidos em 16 de junho
de 2001 ao delegado do 7o Distrito Policial da Capital, face
o impedimento desde 1985 com o renomado caso do
Banco Comind, no qual o Sr. Ivan era diretor estatutário. 

5. Que o processo de deterioração do Banco HKB ini-
ciou-se antes da transferência das ações do HSBC Holding
BV para a Prime Empreendimentos Comerciais Ltda, con-
forme demonstrado no relatório do liquidante constante do
processo n°000.02.049.501-3 da 16o  Vara Cível da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo. 

6. Que na análise da documentação do processo de
liquidação extra-judicial do Banco HKB (atual Hexabanco),
entre outros fatores constantes daqueles autos, nota-se
que, desde o inicio de suas atividades sofreu auditoria
interna da KPMG Peat Marwick Auditores (com sede a rua
Renato Paes de barros, 33) em conformidade com os dita-
mes legais e, também pelo próprio órgão do Banco Central
do Brasil, que é o responsável pela fiscalização do sistema
financeiro nacional, e pela aplicação dos recursos captados
pelas instituições  financeiras, cujas atuações podem ter
facilitado a má gestão dos recursos do Banco HKB e sua
conseqüente tardia liquidação. 

7. Que restou demonstrado na carta precatória expedi-
da nos autos do processo n°48.360-5  pela 7o Vara Cível de
Salvador - Bahia, que, o Sr Ivan Chi Mow Yung e esposa
Myra Yung e a Prime Empreendimentos Comerciais Ltda.,
no ano de 1994, possuíam um patrimônio negativo, se sub-
traídos, o debito em execução de R$ 1.552.776,29 na
comarca de Salvador, e os empréstimos não quitados (con-
cedidos em  13/11/1985, no valor de US$ 600,000.00 e em
6/12/1985 de US$ 200,000.00, pelo grupo HSBC em 1985),
mas mesmo assim em contrário as ditames legais assu-
mem o controle do Banco HKB.  

8. Que, antes da transferência do controle do Banco
HKB S.A. para a Prime Empreendimento Comercial Ltda
existiam empréstimos concedidos sem as necessárias
garantias, o que por si só é suficiente para se caracterizar,
em tese, uma gestão temerária pelos administradores.

9. Que o il Ministério Publico no processo da liquida-
ção manifestou-se com base no relatório do liquidante que
efetivamente haviam operações ilíquidas mesmo antes da
transferência das ações do Banco HKB em  11/1994 do
HSBC Holding BV para a Prime Empreendimentos
Comerciais Ltda.  

10. Que no balanço de dezembro de 1994, como apon-
tou o liquidante, havia à necessidade de ajuste, com os
devidos provisionamentos, passando desta forma o patri-
mônio líquido de R$ 6.031.826,27 para R$ 1.551.274,61, o
que desenquadraria a instituição quanto às normas vigen-
tes, o que era suficiente para que o Banco Central Brasil
viesse a desqualificar a contabilidade.
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11. Que face o resultado do balanço ilíquido do Banco
HKB em dezembro de 1.994 e, em conformidade com os
ditames da Resolução n. 2.099, tanto o setor de fiscalização
do Banco Central do Brasil, como a própria empresa de
auditoria independente KPMG Peat Marwick Auditores
deveriam, naquela oportunidade, ter apontado a grave
situação que já se encontrava o Banco HKB, e ter determi-
nado conforme previsto na Resolução n. 2.099 a imediata
re - capitalização, inclusive exigir desse, deposito vinculado
ao Banco Central, para reduzir a relação de risco que em
dezembro de 1994 atingia a 12.053,47 vezes. Deixando
dessa forma a empresa de auditoria de ser independente
como deveria ser.

12. Que o Banco HKB (atual Hexabanco) teve sua situa-
ção agravada, quando o seu  principal executivo Sr IVAN CHI
MOW YUNG, pelos poderes que detinha, como diretor presi-
dente, passou a usar o Banco, para captar recursos externos,
e aplicar em suas coligadas, administradas pelo mesmo
(diretamente ou indiretamente), chegando em dezembro de
1997 a uma relação de risco de 43.703,90 vezes (conforme se
apura no balanço de 1997) e,  até a realizar operações simu-
ladas, como  apontado no relatório do liquidante. 

13. Que, a empresa de auditoria KPMG Peat Marwick
Auditores, em tese, levou a justiça e o mercado a erro,
tendo em vista que, os balanços por essa auditados, mas-
caravam grandes prejuízos e conseqüentemente não
expressavam o verdadeiro patrimônio liquido do Banco
HKB, como também, (por equivalência patrimonial), da
Prime Empreendimentos Comerciais Ltda.  

14. Que, em tese, lucros e prejuízos foram direciona-
dos para coligadas, controladas e Offshore(s) na conve-
niência dos controladores, e pior de tudo, sob a proteção
da empresa de auditoria KPMG Peat Marwick Auditores e
da fiscalização do Banco Central Brasil.  

15. Que, o Sr Ivan Chi Mow Yung, manteve relações
com o grupo HSBC até março de 2000, como seu preposto
para captar recursos no Brasil e aplicar no exterior, confor-
me apurado no laudo do Instituto de Criminalística. 

16. Que, o HSBC Holding PLC e o HSBC Holdings BV
em 1997, obtiveram a concessão (como de interesse nacio-
nal) para reentrar no Brasil, e  participar do capital social de
um Banco Múltiplo e  adquirir ativos e passivos do Banco
Bamerindus, sem a declaração de propósitos exigida pela
circular n.2.502.

Assim, evidentemente em face de vasta prova colhida
nesta CPI nota-se que mais uma vez o erário público e os
particulares sofreram uma soma imponderável de prejuízo
que, como soe acontecer, será no final das liquidações ins-
crito no balanço do Banco Central e no futuro repassado ao
orçamento da União, tal como ocorrido nos aportes de
recursos do fatídico Proer que trouxeram reflexos no
aumento do endividamento da União. 

Logo, a sistemática de liquidações extrajudiciais deve
ser revista, inclusive com a contratação de empresas espe-
cializadas em realizar essa tarefa, pois um poder tão amplo
não pode ficar na mão de alguns liquidantes, ou mesmo na
de alguns funcionários do Banco Central do Brasil.

E como conseqüência de todos equívocos apontados,
os inquéritos do Banco Central do Brasil da Prime
Empreendimentos Comerciais Ltda. e do Banco HKB (atual
Hexabanco), estão repletos de equívocos, ao se juntar os
documentos oriundos das investigações da CPI das
Financeiras, motivo pelo qual a autonomia do Banco
Central do Brasil merece, diante de tantos absurdos come-
tidos uma atenção redobrada do Congresso Nacional.

Finalmente destaque-se que deixou de haver qualquer
ingerência, ou incompetência desta CPI, com relação ao
“CASO DO BANCO HKB”, já que a CPI do PROER houve
por bem enviar a esta CPI das Financeiras toda a documen-
tação necessária para continuar no âmbito da Casa
Legislativa Estadual  a investigação referente aos docu-
mentos enviados pelo Banco Central do Brasil, razão pela
qual deve-se apontar as deliberações finais abaixo determi-
nadas. 

6. - DELIBERAÇÕES FINAIS DA CPI DAS FINANCEIRAS

NO DENOMINADO CASO DO “BANCO HKB”:

Portanto, após a competente aprovação de todos os
membros da CPI das Financeiras da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, determina-se à remessa do pre-
sente relatório e de toda a prova material e oral colhida no
denominado CASO DO BANCO HKB para as seguintes
Autoridades abaixo relacionadas para que tomem, dentro
das atribuições que lhes são conferidas as providências
cabíveis, criminais e administrativamente necessárias para
evitar que no futuro nos rumorosos casos lesem não só os
particulares, como também o próprio Estado Nacional. 

6.1 - Encaminhamento ao Ministro da Justiça Dr
Marcio Tomas Bastos e ao Ministro do Supremo Tribunal
de Justiça, Dr Gilson Dipp, o sub relatório  do “CASO DO

BANCO HKB” para que tomem as medidas cabíveis quanto
ao bloqueio em Jersey das contas de brasileiros em Banco
co-irmão do grupo HSBC e pela evidencias de evasão de
divisas, conforme apurado, também do IP n°193/2.000 da 7°
DP da Lapa. 

6.2 - Encaminhamento aos integrantes da Comissão de
Finanças da Câmara Federal do sub relatório do “CASO DO

BANCO HKB”, para que apurem em conformidade com os
poderes que lhes são conferidos as rumorosas relações
entre o Banco HKB (atual Hexabanco) e outras instituições
financeiras, diante de indícios de nulidades na homologa-
ção acolhida pelo Banco Central, quanto à transferência
das ações do Banco HKB, com a HSBC HOLDING BV para a
PRIME EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

6.3 - Encaminhamento ao Ministério Público Federal,
desse sub relatório  do “CASO DO BANCO HKB” para que
apure e promova a responsabilidade civil, criminal e admi-
nistrativa contra a prática de ilícitos efetivados em relação
ao sistema financeiro nacional, bem como a omissão dos
funcionários do Banco Central do Brasil responsáveis pela
fiscalização de todos os balanços publicados pelo SISBA-
CEN referentes ao banco HKB.  

6.4 - Encaminhamento do sub relatório  do “CASO DO
BANCO HKB”, ao Juízo da 16o Vara Cível da Capital do
Estado de São Paulo no processo n° n°000.02.049.501-3 e
para o douto representante do Ministério Publico Estadual
responsável pelo acompanhamento da falência da PRIME
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS e da liquidação extraju-
dicial do Banco Hexabanco, para apurar eventuais ilícitos
efetivados naqueles processos, inclusive pelos auditores da
empresa de auditoria KPMG, que deixaram de apontar as
irregularidades nos balanços do Banco HKB (atual
Hexabanco), e também para que apure, se nos depoimen-
tos anexos a este, ocorreu a eventual prática de crime de
falso testemunho pelos depoentes quando estes depuse-
ram em Plenário.  

6.4 - Encaminhamento do sub relatório  do “CASO DO

BANCO HKB”, ao Juízo da 7o Vara Cível da Comarca de
Salvador da Bahia, no processo n. 48.360-5, que cuida do
processo de dissolução da Uniloy Bahia Construção e
Comercio Ltda., para as devidas providências relacionadas
a apuração da existência de fraude a execução. 

6.5 - Encaminhamento do sub relatório  do “CASO DO

BANCO HKB”, ao Procurador da Republica - Dr. Rafael
Siqueira de Pretto,  da 7o Vara Criminal Federal, cuja inves-
tigação (Inquérito 193/2000 da policia civil do estado) hoje
se encontra em curso perante no departamento de Policia
Federal e sob o seu controle (Processo n.
2002.61.81.001580-6), conforme noticiado em correspon-
dência recebida por este sub-relator do douto Procurador
da República, Pedro Barbosa Pereira Neto. 

6.6 - Encaminhamento do sub relatório  do “CASO DO

BANCO HKB”, ao Presidente do Banco Central do Brasil,
para que promova, se por ventura já não o fez, abertura de
processos administrativos a fim de apurar a responsabili-
dade de todos os envolvidos. 

CASO BANCO DO BRASIL

Chegou ao conhecimento desta Comissão Parlamentar
de Inquérito,  constituída com a finalidade de apurar, com
base na competência concorrente contida no artigo 24, inci-
so V, da Constituição Federal e nos artigos 55 e 105 do
Código de Defesa do Consumidor, graves práticas abusivas
contra o consumidor, cometidas no fornecimento de servi-
ços, nos moldes do artigo 3º do Código de Defesa do
Consumidor, tais como falhas bancárias em detrimento do
cliente, contratos não cumpridos, falta de segurança na uti-
lização dos cartões de crédito (clonagem e uso indevido e
irregular do número do cartão), alterações contratuais inde-
vidas, cobranças indevidas de valores e taxas diversas,
cobrança de juros abusivos, negativação indevida de con-
sumidores nos serviços de proteção ao crédito, serviços
irregulares, envio de produtos ou serviços bancários ou
creditícios sem prévia solicitação, por bancos, instituições
de crédito financeiro, empresas de factoring, empresas
varejistas, administradoras de cartão de crédito e empresas
correlatas, práticas essas, inclusive, já detectadas, discrimi-
nadas e quantificadas pela Fundação PROCON/SP no seu
Cadastro de Reclamações Fundamentadas, no período do
ano 2000, bem como registros existentes em associações
de defesa do consumidor e órgãos públicos, como o
Ministério Público, Divisão de Crimes contra a Fazenda e o
Poder Judiciário, de que foi registrado no 57º Distrito
Policial, um Boletim de Ocorrência nº 003087/2000, na data
de 08 de setembro de 2000, que versava a ocorrência de
um furto, no interior do Banco do Brasil, da agência Água
Rasa-Moóca/SP, situada na Avenida Álvaro Ramos, ocorri-
do em hora incerta, constatado pela funcionária do Banco
do Brasil Srª. Fushae Yagi, do desaparecimento de quatro
talonários de cheque, que estavam na agência desde 16 de
junho de 1999, informou que desconhecia os autores do
referido furto. Foi juntada cópia do respectivo Boletim de
Ocorrência aos autos da CPI. 

Com efeito, a investigação dos fatos foi efetivada,
mediante oitiva dos depoentes convocados: Ricardo
Salvatore (Delegado titular do 57º Distrito da Água Rasa,
Sra. Fushae (ex-funcionária do Banco do Brasil) e Sr. Daniel
Carboni, em reunião desta Comissão Parlamentar de
Inquérito, realizada no dia 08 de novembro de 2001, no
Auditório “Teotônio Vilela” desta Assembléia Legislativa.
Tal Reunião foi convocada e presidida pelo Senhor
Deputado Claury Alves da Silva, nos termos do artigo 36,
§2º da X Consolidação do Regimento Interno. Presentes os
Senhores Parlamentares, membros efetivos, Deputados
Salvador Khuryieh, Aldo Demarchi (relator), José Carlos
Stangarlini, José Rezende, Henrique Pacheco e Jorge
Caruso. Ausentes os Senhores Deputados Rodolfo Costa e
Silva, Geraldo Vinholi e  Faria Júnior (licenciado, nos ter-
mos regimentais). Momento em que havendo número regi-
mental, o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos,
convidando a tomar assento à Mesa de Trabalhos a o ilus-
tríssimo senhor Sr. Dr. RICARDO SALVATORE, Delegado
Titular de Polícia do 57º DP, que sob compromisso de dizer
a verdade, passou em seguida a responder aos questiona-
mentos formulados pelos Senhores Parlamentares. Relatou
os fatos ocorrido na área policial, de que Foi registrado na
área do 57º DP uma ocorrência versando um furto ocorrido
no interior do Banco do Brasil, da agência Água Rasa, situa-
da na Avenida Álvaro Ramos. Esse furto foi constatado pela
funcionária Fushae, que ali compareceu para fazer o regis-
tro e ela dava conta do desaparecimento de quatro taloná-
rios de cheque, cheques Orpague, que é Ordem de
Pagamento e que este cheque, segundo o controle interno
estava na agência desde, salvo engano, 16 de junho ou
julho de 1999. E, somente no período em que ela fez o regis-
tro é que efetivamente ela constatou que os cheques deve-
riam estar na agência e de lá desapareceram. O registro foi
feito através do boletim 3.087, datado de 8 de setembro de
2000. A princípio não havia quaisquer sinais de arromba-
mento na agência, esses talonários estariam guardados em
local restrito ao público e não havia vestígio, ou indicação
de autoria. Após esse registro  tomou ciência da ocorrência
e determinou a principio que fosse feita uma investigação
preliminar, no aguardo de maiores informações, para que
pudesse instaurar um inquérito e efetivamente buscar todos
os dados da autoria e materialidade dos fatos. Com relação
ao registro de ocorrência, informou que é feito no plantão e
que o Boletim de Ocorrência é uma versão unilateral, onde
a parte alega o que ela quiser. Depois da ocorrência é que é
feita uma investigação. No caso em foco, aduziu que,
momento inicial do boletim de ocorrência não estava pre-
sente, mas como de praxe não são feitas maiores burocra-
cias a respeito da identidade da vítima. Um funcionário
qualquer do Banco pode fazer o registro em nome do Banco
do Brasil e depois, se necessário é chamado um represen-
tante legal, constituído formalmente. Desse modo, por não
ter no momento da investigação, uma informação que ense-
jasse a efetiva formalização do procedimento, oficiou-se ao
Banco do Brasil, por conseguinte teve notícia de que um
dos cheques que havia sido subtraído na ocasião anterior
ao registro, havia sido depositado numa outra agência ban-
cária da Caixa Econômica Federal, também lá da região da
Mooca, esse cheque estava preenchido no valor de R$
19.380.000,00 (dezenove milhões e trezentos e oitenta mil
reais), o cheque recebia o número de 2350 e havia sido
depositado em nome do cliente da Caixa Alid Abis Ain. A
partir dessa informação, houve então, a instauração do
inquérito policial. Explicou que, segundo o apurado quanto
aos fatos, ocorreu o seguinte: alguém teria telefonado para
aquela agência e conversado com a funcionária Fushae,
sobre uma consulta de um cheque Orpague, num valor
altíssimo, cujo valor ela não se lembram, mas que possibili-
tou ela de pronto, descartar que aquele cheque teria sido
emitido pela agência. Referida funcionária, não soube dizer
quem era a outra pessoa que manteve contato com ela. De
qualquer forma, a funcionária ficou preocupada que tivesse
havido alguma montagem de algum cheque, ou qualquer
coisa que o valha. Então a funcionária procurou saber na
agência se tinha aquele cheque daquele número daquela
conta.  No sistema da agência, aquela folha de cheque esta-
va baixada, não constava no sistema. A funcionária se apro-
fundou um pouco mais, comunicou aos seus superiores e
eles assim levantaram que os cheques pelo sistema do
banco, mais apurado, estariam na agência desde o dia 16 de

novembro de 99 e não constavam no sistema e não haviam
sido emitidos ou usados. Então, houve uma pesquisa e foi
apurado que a matrícula do funcionário correspondendo ao
funcionário de pré-nome Nilson, teria dado baixa no siste-
ma da agência, daqueles talonários de cheque. Com efeito,
a  funcionária explicou, outrossim, que mandou chamar o
funcionário e ele falou que não confirmava a matrícula e ele
descartou que alguém com a senha dele pudesse ter feito a
baixa no lugar dele e que efetivamente, segundo o controle
dele, ele teria destruído os talonários de cheque, que é uma
prática, segundo ele, habitual do Banco do Brasil, para que
não hajam estoques de folhas muito alto, ele destruiu, pico-
tou e jogou no lixo. Portanto, aquela folha de cheque não
poderia se materializar, porque segundo ele, ele próprio
destruiu. Questionado a ele, mais profundamente, ele falou
que até assumiria um erro culposo se não conferiu se todas
as folhas estavam dentro do talonário  e assim justificaria o
aparecimento da folha número 2350. Na ocasião, então,
perguntado mais coisas a  ele, ele falou que estava afastado
da agência respondendo uma outra apuração interna do
banco, então ele nada sabia sobre os fatos, apurado no
inquérito sobre esses fatos. Ele também disse que uma das
assinaturas apostas naquela folha de cheque que se mate-
rializou na Caixa Econômica, corresponderia ao nome dele
e que os padrões de assinatura eram parecidos com o dele,
assim como a própria funcionária Fushae que confirmara
que a outra assinatura a também era muito parecida com a
dela. Isso poderia levar a crer que quem preencheu aquelas
assinaturas e montou e preencheu o cheque enfim, teria
conhecimento de assuntos do banco, uma vez que desapa-
receram as folhas do banco sem que houvesse arromba-
mento, houve essa falha de baixa no sistema e além disso
as assinaturas eram parecidas, pois só uma pessoa que esti-
vesse próxima é que teria condições de  simular uma assi-
natura aproximada. Afirmou, ainda, o Sr. Ricardo Salvatore,
que toda essa informação prestada consta do inquérito poli-
cial. Informou, também que, não existia exame grafo técni-
co das assinaturas da via original da folha de cheque em
comento. Esclareceu que o Banco do Brasil, mediante ofício
não citou a existência de qualquer sindicância, mas acredita
que quando do depoimento informalmente, eles falaram
que havia ocorrido uma sindicância, só que não poderiam
fornecer dados, sem a decretação de sigilo, para que não
viesse, à tona, informações eventualmente sigilosas.
Esclareceu que conheceu Sr. Artur Luiz Saquelo, gerente da
agência, o qual obteve a informação da consulta do cheque,
no valor altíssimo, efetuada pela funcionária Fushae, estaria
naquela agência há três dias somente, embora trabalhasse
no Banco do Brasil há 17 anos.

Em seguida, foi convidada a tomar assento à mesa de
Trabalhos a Senhora FUSHAE YAGI, ex-funcionária do
Banco do Brasil (atualmente aposentada),  qualificada, sob
compromisso de dizer a verdade, respondeu aos questio-
namentos formulados pelos Senhores Parlamentares.
Afirmou que em outubro, foi chamada pela Delegacia,  57ª
DP, para fazer uma complementação de um boletim de
ocorrência, que havia feito em agosto de 2000, a respeito
do desaparecimento de quatro talonários de ordem de
pagamento, e nesse ato, tomou conhecimento da fotocópia
de um cheque  emitido com uma assinatura, utilizando um
carimbo com seu nome e assinatura, tentando imitar a sua
assinatura. Esclareceu que em data próxima ao mês de
julho do ano de 2000, um funcionário do seu setor na agên-
cia do Banco do Brasil recebeu um telefonema. O objeto de
tal telefonema foi a consulta de um cheque administrativo
de valor elevado. O funcionário anotou a série do cheque,
tentou localizar na agência, mas não obteve êxito. O siste-
ma on line nada acusava. Através de boletins, constatou-se
que este cheque foi recebido pela agência, entre outros
quatro talonários.  Constatou-se que os talonários haviam
sido baixados por um funcionário. Foram providenciados o
Boletim de Ocorrência e as publicações em jornais, bem
como foi providenciada a contra-ordem em todos os talo-
nários, os quais tiveram que ser novamente registrados no
sistema on line.  Afirmou que em setembro de 2000, tendo
completado 22 anos de trabalhos prestados ao Banco do
Brasil, solicitou sua aposentadoria. Afirmou que este tipo
de procedimento, baixa de talões de cheques administrati-
vos, não é comum. Esclareceu que desconhece se os talões
de cheques foram destruídos. Aduziu ter conhecimento de
uma sindicância para apuração da emissão do cheque emi-
tido em epígrafe, bem como de uma sindicância da Nuseg,
que fizeram um levantamento, ocasião em que falaram
com o Nilson, conversaram com ela também, acerca do
boletim de ocorrência, da publicação nos jornais, tudo isso
foi questionado, foi perguntado para ela, como e que ela
tinha feito. Que desconhece a conclusão desta sindicância.

Convidado a tomar assento à Mesa de Trabalhos o
Senhor DANIEL CARBONE, devidamente qualificado, sob
compromisso de dizer a verdade, fez um breve relato do
ocorrido, em primeiro lugar, de que o cheque em epígrafe
estava em seu nome, que era decorrência do pagamento de
uma aplicação de desenvolvimento de um site, que foi
desenvolvido no período compreendido entre os anos
1999/2000. Que aparentemente o valor é absurdo, mas, na
sua opinião não é, de acordo com  alguns documentos e
alguns projetos feitos no Brasil, por incubadoras do exterior,
porque nossa mão de obra é mais barata do que lá fora, do
que se paga para fazer isso nos Estados Unidos.  Então,
Índia, Nova Zelândia, Bélgica e Brasil são utilizados para se
estar fazendo esse tipo de projeto de internet. Esclareceu
que na época, junho, de 2000, o valor acertado, era de 11
milhões de dólares, abrangendo todos os componentes,
capital intelectual e direitos de uso de todos os componentes
desenvolvidos aqui no Brasil. Esclareceu, outrossim, que uti-
lizou a conta de uma terceira pessoa para fazer o depósito
desse cheque, com o nome de Alid Zain, que era seu amigo
e tinha a profissão de comerciante, por ter comentado com
ele a situação que estava passando na época de não ter con-
seguido depositar o cheque. Ele disse que não haveria pro-
blema porque ele poderia depositar o cheque para ele. De
fato, realmente conseguiu depositar o cheque.

Ao final, passou a responder aos questionamentos for-
mulados pelos Senhores Parlamentares, o Sr. Paulo
Arigarti, titular da Empresa R&G Factoring, devidamente
qualificado, sob compromisso de dizer a verdade, compro-
meteu-se, enviar documentos solicitadas por esta
Comissão Parlamentar de Inquérito. Pelos Senhores
Parlamentares foi aprovada a oitiva do Senhor Nilson
Roberto de Almeida. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
presidente encerrou a reunião.

À guisa de conclusão, da questão referente ao cheque
emitido e depositado, dos fatos relatados, da análise dos
documentos acostados aos autos da CPI é conveniente que
sejam enviados ao Ministério Público do Estado de São
Paulo toda a documentação referente ao assunto relatado,
isto é, cópia do Boletim de Ocorrência n.º 3087/2000, cópia
do cheque administrativo n.º 2350, cópia das notas taqui-
gráficas e ata da reunião da CPI realizada no dia 07/11/2001,
a fim de que apurar a ocorrência de crime de estelionato
capitulado no artigo 171 do Código Penal, bem como a
ocorrência de outras condutas delitivas ocorridas, por oca-
sião dos fatos narrados. 

Finalizando os trabalhos efetuados por esta Comissão
Parlamentar de Inquérito, nomeada como “CPI das

Financeiras 2a.” , que apresenta um elenco rico de dados e
informações, os quais ensejaram em várias pesquisas e
análises, permitindo a elaboração do presente relatório.

Congratulamo-nos com os senhores Deputados que
compuseram a CPI e, respeitosamente, submetemos ao Sr.
Presidente e aos nobres colegas nosso relatório.

São Paulo, 11 de março de 2003
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