
Os bancos suíços que recebe-
ram fundos não declarados dos
Estados Unidos deverão pagar
pesadas multas ao Tesouro
americano, no âmbito do acor-
do em fase de conclusão entre
os dois Estados, indicou nesta
quarta-feira o jornal Neue Zür-
cher Zeitung.

Segundo informações do
jornal, que cita fontes que tive-
ram acesso ao dossiê, essas
multas podem chegar a 40%
dos fundos geridos pelas insti-
tuiões suíças.

No último sábado, a própria
ministra das Finanças suíça,
Eveline Widmer Schlumpf, de-
clarou a uma rádio daquele
país que estava negociando o
acordo. Isso porque o Tesouro
americano acusa os bancos suí-
ços de serem cúmplices em ca-
sos de evasão fiscal, já que ad-
ministraram milhões de dóla-
res que não foram declarados e
que pertenciam a americanos
que enviavam seus recursos ao
país europeu.

“Os bancos não vão sair ile-
sos. É claro que a solução não
será agradável”, afirmou a mi-
nistra à rádio, sem dar mais de-
talhes sobre a forma como es-
sas multas seriam aplicadas ou
os valores.

Os Estados Unidos abriram
processos contra os bancos suí-
ços e a Suíça espera que este
acordo acabe com essas dispu-
tas. De acordo com a imprensa
suíça, cerca de 300 bancos de-
vem ser classificados em dife-
rentes categorias baseadas em
seu grau de envolvimento na
alegada evasão fiscal.

O primeiro grupo, compos-
to por uma dezena de bancos
que já foram alvos de queixas
por parte dos Estados Unidos,
terá que negociar caso a caso
com as autoridades desse país.

Ao todo, uma dúzia de ban-
cos suíços ou instalados na Con-
federação Suíça são alvos de
acusações pelas autoridades
americanas. São eles: Credit
Suisse, Julius Baer, Wegelin,
Banco Cantonal de Zurique
(ZKB), Basel Banco Cantonal
(BKB), Pictet, o Neue Zürcher
Bank, a filial suíça do HSBC,
Liechtenstein banco LLB e o is-
raelense Leumi, Hapoalim e Mi-
zrahi. AFP

A Suíça, envolvida em vários ca-
sos de restituição de dinheiro per-
tencente a ditadores depostos ou
funcionários públicos, prepara
uma legislação para regular o blo-
queio desses recursos. O Conse-
lho Federal do governo suíço pu-
blicou ontem anteprojeto de lei
que será submetido à consulta pú-
blica até o dia 12 de setembro des-
te ano. Segundo o governo suíço,
a regulação será a primeira iniciati-
va deste tipo no mundo. O projeto
reúne toda a regulamentação exis-
tente e introduz novidades em re-
lação ao bloqueio de recursos e
sua restituição.

Há mais de vinte anos que a Suí-
ça enfrenta este tipo de problema,
que já envolveu os ditadores Ferdi-
nand Marcos, das Filipinas, Sani

Abacha, da Nigéria, e Vladimir
Montesinos, do Peru.

O país já devolveu até agora 1, 7
milhão francos suíços, equivalen-
tes a 1,4 milhão euros, desviados
por estes políticos.

No início de 2011, em plena Pri-
mavera Árabe, o governo suíço
bloqueou a título preventivo os
fundos depositados na Suíça pelos
dirigentes depostos, entre eles o
egípcio Hosni Mubarak, que tinha
depósitos de US$ 700 bilhões. A
nova lei tende a melhorar a eficá-
cia da forma de devolução de fun-
dos desviados graças a uma cola-
boração mais eficaz e também a
simplificação de alguns procedi-
mentos. Assim, o conselho fede-
ral poderá ordenar o bloqueio de
fundos de origem criminosa com
vistas a uma cooperação judicial.
O bloqueio não poderá exceder 10
anos e o anteprojeto prevê que a

Suíça coordene sua ação com os
principais sócios. Se o Estado de
origem falhar, o governo poderá
congelar o dinheiro e iniciar um
processo de confisco.

O texto prevê assim mesmo
que se pode iniciar um procedi-
mento administrativo ante os tri-
bunais suíços para confiscar os va-
lores já bloqueados, o que é uma
novidade. Os bancos e sociedades
gestoras de fundos estão obriga-
dos a declarar movimentos suspei-
tos ao ministério de Assuntos Exte-
riores sob pena de multa que pode
chegar a 250.000 francos suíços
(198.000 euros).

Os fundos bloqueados tendem
a seguir sendo administrados de
forma segura. O texto do antepro-
jeto prevê ainda medidas concre-
tas para apoiar o Estados de ori-
gem em seus esforços para recupe-
rar o dinheiro roubado.
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multa a
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Jornais locais indicam
que multa pode chegar
a 40% dos fundos
geridos por instituições

Suíça regulará bloqueio
de fundos estrangeiros
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Opaís jádevolveuatéagora1,7milhãofrancossuíços,equivalentesa1,4milhãoeuros,desviadosporpolíticosemseuspaíses
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País publica anteprojeto de lei para regular restituição de dinheiro que pertençam a

ditadores depostos ou funcionários públicos que desviaram recursos de seus países
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Finanças, p. 24.




