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RESUMO 
 
 Barreto. E. (2016). Manipulação de resultados: Estudo de caso de um banco brasileiro. Tese 

de doutorado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 

 As referências de casos reais brasileiros nas áreas de negócios são bastante escassas, sobretudo, 
em relação aos casos de insucessos, falências e fraudes, desprezados no decorrer do tempo e 
pouco utilizados como elementos de aprendizagem, possibilitando a recorrência de erros 
anteriormente cometidos. Esse trabalho tem como objetivo entender as estratégias contábeis 
empregadas por um banco brasileiro que sofreu intervenção do Banco Central do Brasil e foi 
liquidado sob acusações de fraude. Trata-se de um estudo de caso único, que utiliza como fontes 
documentos do processo de falência e das apurações do Banco Central do Brasil, atas de reunião 
do conselho e da diretoria, pareceres, reportagens, bancos de dados de demonstrações 
financeiras e cotações, entrevistas com repórteres que cobriram o caso e ex-funcionários. O 
trabalho também busca o entendimento de escolhas contábeis não necessariamente 
fraudulentas, mas pouco ortodoxas, analisando como o ambiente da instituição pode ter 
colaborado com a ocorrência dessas práticas e se, antes da intervenção do Banco Central, foram 
emitidos sinais de alerta suficientemente fortes para que o mercado os captasse. Além da 
literatura inerente à governança corporativa e insider shareholding, fraude e gerenciamento de 
resultados, destaca-se o entendimento da crise financeira de 2008, a qual não só impactou o 
negócio de bancos pequenos e médios em todo o mundo como trouxe à tona discussões sobre 
o modelo de negócios de concessão de empréstimos e venda da carteira e formas de 
contabilização. O trabalho desenvolve-se através do estudo isolado de cada fonte de evidência 
e, ao final, é feita uma triangulação com os itens que amparam as respostas às questões de 
pesquisa. Com base nas evidências estudadas, observou-se concentração de poder e escolhas 
que beneficiaram os controladores, através de remuneração e dividendos acima do mercado, e 
também o relacionamento do banco com outras empresas da família. Desse modo, os sinais de 
alerta anteriores à intervenção do Banco Central existiram, mas não foram suficientemente 
claros para chamar a atenção do mercado. Quanto às estratégias de contabilização usadas pela 
instituição financeira, podem-se salientar: a antecipação dos critérios de contabilização de 
cessões de crédito (Resolução 3.533, 2008); a classificação da carteira de crédito na categoria 
“disponíveis para a venda” (balanço IFRS); PCLD insuficiente; empréstimos existentes apenas 
na contabilidade; superavaliação no valor justo de cotas de FIDC e outros instrumentos 
financeiros sem mercado secundário ativo mensurados a valor de mercado; manipulação de 
resultados de cessão de crédito; e falta de evidenciação de transações com partes relacionadas 
e FIDC. 
 
 
Palavras-Chave: Fraude, gerenciamento de resultados, liquidação extrajudicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 Barreto, E. (2016). Earnings manipulation:A case study of a Brazilian bank. Tese de doutorado, 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

 
The references of Brazilian real cases in the business area are very scant, particularly about 
cases of failures, bankruptcies and fraud, neglected over time, and little used as a learning 
elements, allowing the recurrence of previously committed mistakes. This study aims to 
understand the financial strategies employed by a Brazilian bank that was seized by Brazil’s 
Central Bank and was extinct on fraud charges. This is a single case study, which uses as sources 
documents of the bankruptcy process and of calculations made by Brazil’s Central Bank, 
records of council meetings and board of Directors meetings, accountant’s opinions, news 
reports, financial statements databases and quoted market prices, interviews with reporters who 
covered the case and former employees. This research also seeks to understand not necessarily 
fraudulent accounting choices, but unorthodox, analyzing how the institution’s environment 
may have contributed to the happening of these practices and if, before the intervention of the 
Central Bank, strong enough warning signs were issued to the market would capture them. In 
addition to the specific literature on corporate governance and insider shareholding, fraud and 
earnings management, the understanding the financial crisis of 2008 stands out, because this 
conjuncture not only unsettled the business of small and medium banks all over the world as 
brought up deliberations on the lending business model and sale of the portfolio and accounting 
settings. This study is developed through the analysis of each source of evidence and, in the 
end, a triangulation with the items that support the answers to the research questions is 
performed. Based on noted evidence, there was a  concentration of power and choices that 
benefited Controllers, through compensations and dividends above market, and also the bank’s 
relationship with other family companies. Thus, there were earlier warning signs for 
intervention by Central Bank, but they were not clear enough to draw the attention of the 
market. As the accounting strategies used by the financial institution, can be highlighted: the 
anticipation of credit assignment accounting criteria (Resolution 3.533, 2008); the loan 
portfolio classification as “available for sale” (IFRS balance sheet); insufficient bad debt 
provision; effective loans only in accounting; overvaluation in the mark to market of 
Receivables investment funds shares and other financial instruments measured at fair value 
without an active secondary market; handling credit assignment results; and lack of disclosure 
of deals with related parts and Receivables investment funds. 
 
 
Keywords: Bank fraud, earnings management, extrajudicial liquidation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Em muitos países, nos dias de hoje, a existência de benefícios privados induz os investidores a 
buscarem direitos de controle que excedem seus direitos de fluxo de caixa (Lopes, 2012). Diante 
disso, apesar de a propriedade concentrada estar mais associada com aumento de valor da firma, 
mais direitos de controle em relação aos direitos de fluxo de caixa tendem a reduzir esse valor. 
A governança corporativa demonstra, a esse respeito, um trade-off, o qual se compreende 
melhor através do estudo das hipóteses relacionadas por Alves (2012) e Chou (2013) e 
particularmente da hipótese de entrincheiramento, de Morck, Shleifer e Vishny (1988) e Stulz 
(1988). 
No Brasil, de acordo com Dami et al. (2006), a estrutura da propriedade acionária é 
predominantemente concentrada, contribuindo sobremaneira para o principal conflito de 
agência existente no país, entre acionistas minoritários e acionistas majoritários. O presente 
trabalho pretende avançar nesse viés do trade-off mencionado, em um ambiente com estrutura 
de propriedade acionária concentrada, com conflito de interesses entre acionistas controladores 
e minoritários. 
Em um intervalo de dois anos, entre 2010 e 2012, seis bancos brasileiros (Cruzeiro do Sul, 
Morada, Panamericano, Schahin, Prosper e Matone) foram à bancarrota, sendo que, de acordo 
com Friedlander e Modé (2012a), as quatro primeiras instituições fraudavam suas 
demonstrações financeiras para esconder rombos bilionários. 
Esse trabalho considera questões de governança corporativa, como estrutura de capital e 
conflito de agência, mas se concentra no estudo detalhado de artifícios contábeis como fraudes, 
que se constituem em atos praticados intencionalmente com o objetivo de iludir os usuários da 
informação contábil, infringindo assim, as normas e princípios geralmente aceitos, e 
gerenciamento de resultados (earnings management).  
Para Albrecht (2003), as fraudes contábeis visam a manipular os resultados da organização, 
com o intuito de demonstrar uma situação enganosa, podendo causar sérios problemas aos 
usuários externos dessa informação.  De acordo com a literatura contábil, fraude não se 
confunde com “gerenciamento de resultados”, pois com este, segundo Martinez (2001), opera-
se dentro dos limites do que prescreve a legislação contábil, entretanto, nos pontos em que as 
normas facultam certa discricionariedade para os gerentes.  
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Neste estudo de caso, percebe-se que diversos arranjos contábeis foram utilizados,  através de 
algumas práticas aceitas e de outras não aceitas pela normatização vigente à época, o que 
costuma-se chamar, na literatura contábil, de gerenciamento de resultados e fraude, 
respectivamente. No título deste trabalho, não caberia somente um ou outro termo, já que há 
evidências da ocorrência de ambos, e também não se poderia utilizar a palavra fraude no sentido 
jurídico, que pressupõe dolo, uma vez que o processo estudado ainda não havia transitado em 
julgado na data de depósito desta tese. Nesse sentido, a expressão “manipulação contábil” foi 
adotada para representar atos de gerenciamento contábil e fraudes. 
A literatura de governança corporativa disponibiliza diversas hipóteses que relacionam 
estrutura de propriedade com questões advindas da teoria de agências e com gerenciamento de 
resultados. Analisam-se os conflitos de interesses e até mesmo as situações e incentivos para o 
gerenciamento de resultados, mas poucos trabalhos demonstram de forma objetiva como os 
controladores utilizam-se de artifícios contábeis em benefício próprio. Através do estudo de 
caso de um banco brasileiro, liquidado recentemente, revelando práticas contábeis e de gestão 
não muito ortodoxas, com estrutura de propriedade altamente concentrada nos seus 
controladores, pretende-se entender a anatomia das estruturas utilizadas, do ponto de vista 
contábil, e como a organização interna da entidade favorecia o “entrincheiramento” dos 
controladores. 
 
1.1 Justificativa e Objetivos 
 
La Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (1999) observam que o controle de grandes empresas das 
27 economias mais ricas do mundo é normalmente constituído por famílias ou pelo Estado, 
exceto em economias com genuína proteção aos acionistas, ou seja, a menor parte das empresas 
tem controle disperso. Esses resultados, de acordo com Lopes (2012), sugerem que o problema 
central de agência nas grandes corporações é a possibilidade de expropriação dos acionistas 
minoritários pelos acionistas controladores. 
Murcia e Borba (2005) inventariaram publicações nacionais e internacionais a respeito do tema 
de fraude em um período de quatro anos (2001 – 2004); no âmbito acadêmico brasileiro, após 
análise dos periódicos Revista de Contabilidade e Finanças (USP), Caderno de Pesquisas em 
Administração (USP), Contexto (UFRGS), Caderno Ebape (FGV), Revista de Administração 
Contemporânea (UFPR), Revista de Administração de Empresas (FGV), Revista de 
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Administração Mackenzie (RAM) e Revista de Administração (FECAP), encontraram apenas 
três publicações sobre essa questão. Os autores evidenciaram a falta de material acadêmico 
sobre o tema, o que, por si só, não seria justificativa para a presente pesquisa, no entanto, diante 
do risco representado pelas fraudes a investidores e credores, a existência de mais estudos faz 
com que o ambiente de negócios seja mais facilmente compreendido. 
Para Rosner (2003), a identificação da fraude em uma companhia específica requer 
conhecimento da intenção de iludir por parte da entidade. Se, por um lado, é possível identificar 
potenciais distorções materiais, por outro, não há acesso à intenção das firmas. Dessa forma, as 
pesquisas sobre fraudes nos Estados Unidos, por exemplo, têm foco em empresas com fraudes 
confirmadas pela SEC; não se examinam especificamente como as companhias pré-
falimentares gerenciam seus resultados, mas é verificado se as companhias com dificuldades 
financeiras gerenciam resultados. 
No Brasil, a análise de empresas em processo de falência como ferramenta de aprendizagem 
normalmente envolve entidades americanas ou europeias, sobre as quais são encontradas 
maiores quantidades de trabalhos acadêmicos e materiais didáticos. Usam-se até alguns filmes 
estadunidenses para ilustrar esses casos.  
O desenvolvimento dessa pesquisa reforça a necessidade de documentar casos que extrapolam 
o curso ordinário dos negócios, como o do Banco Cruzeiro do Sul, ao evidenciar a falta de 
referências e de conhecimento sobre situações anteriores, como os casos envolvendo o Banco 
Nacional, o Banco Santos, o Banco Panamericano e outros de menor porte. O conhecimento de 
problemas anteriores prepara os reguladores e o mercado para situações futuras similares. 
Obviamente, não há limite para a criatividade e novos artifícios, porém o conhecimento evita a 
reincidência de outros equívocos. 
Para Juliboni (2012b), a liquidação do Banco Cruzeiro do Sul deixou uma marca nada honrosa: 
a de maior calote dado por uma empresa da América Latina em toda uma década. Além disso, 
a diversidade de artifícios utilizados pelo banco fazem deste caso um interessante banco de 
dados de práticas contábeis pouco heterodoxas. Assim, um aprofundamento no exame da 
história que culminou na liquidação do banco e de suas nuances contábeis proporciona uma 
nova perspectiva ao estudo do conflito de agência entre controlador e minoritários e também 
relata um caso brasileiro ainda não estudado no ambiente acadêmico. A anatomia da fraude, 
sob o aspecto contábil, destaca questões às vezes ignoradas por reguladores e usuários da 
informação contábil. Desse modo, o estudo de caso sobre o Banco Cruzeiro do Sul deve servir 
como ferramenta no processo de aprendizagem sobre contabilidade, red flags e controles. 
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1.2 Questões de Pesquisa 
 
Nesse contexto, expõem-se as seguintes questões, proposições e a tese do trabalho: 

I. Antes da intervenção do Banco Central do Brasil, o Banco Cruzeiro do Sul apresentava 
sinais de alerta típicos da existência de fraude? 

II. Para aparentar uma melhor performance, quais artifícios contábeis foram utilizados pelo 
Banco Cruzeiro do Sul? 
 

Proposição I: Alguns sinais de alerta foram emitidos em períodos anteriores e, embora possam 
ter sido acompanhados por entidades competentes, não foram oficialmente divulgados. 
Proposição II: Os controladores do Banco Cruzeiro do Sul incentivaram práticas contábeis que 
aumentavam o valor dos ativos, do patrimônio líquido e dos resultados.  
 
Tese: Quando a situação financeira de uma empresa começa a se deteriorar, o 
entrincheiramento dos seus controladores cria oportunidade para a manipulação de resultados. 
 
1.3 Contribuição e Impacto Esperado 
 
Esse trabalho salienta os detalhes relativos à utilização da contabilidade para criar uma 
aparência de patrimônio e resultados mais robustos em períodos anteriores à intervenção do 
Banco Central do Brasil no Banco Cruzeiro do Sul. Os trabalhos empíricos sobre fraudes 
contábeis e gerenciamento de resultados são bastante escassos, especialmente no Brasil. 
Ao desnudar um caso real de manipulação de resultados, conforme definição contida neste 
trabalho, os artifícios contábeis utilizados para ocultar a degradação do patrimônio do banco 
estejam disponíveis para a pesquisa de normatizadores, auditores e analistas, possibilitando a 
prevenção de futuros casos similares.  
 
 



25  

1.4 Estrutura do trabalho 
 
Esse trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro é a introdução, sobre a 
justificativa, objetivos e questões da pesquisa, citando-se a possível contribuição dessa tese a 
especialistas da área contábil. 
O capítulo 2 abrange a fundamentação teórica, abordando-se várias conceituações, de acordo 
com pesquisadores da área da governança corporativa, manipulação de resultados envolvendo 
instituições internacionais e nacionais e contabilidade criativa. Também se analisam, segundo 
diversos teóricos, a questão dos red flags, incluindo a republicação de balanços e o impacto da 
crise financeira de 2008. 
A metodologia usada é descrita no capítulo 3, em que se explica o tipo da presente pesquisa, 
desenvolvida através de um estudo de caso único, o do Banco Cruzeiro do Sul. São expostas 
informações gerais sobre a instituição e os instrumentos usados para análise do caso: coleta de 
evidências, documentação, entrevistas e registros em arquivo. E ainda há uma elucidação sobre 
a triangulação das fontes de evidências, implicando os resultados e consequentes conclusões 
sobre as informações examinadas.    
O capítulo 4 traz o desenvolvimento do trabalho, com a análise de todos os aspectos 
conjunturais envolvendo o Banco Cruzeiro do Sul, desde o seu surgimento, passando por um 
período de grande prosperidade e ascensão, depois sendo alvo de investigações por parte do 
Banco Central e Ministério Público, até chegar à sua liquidação em 2012. Nesse capítulo estão 
detalhadas também as transações feitas pelo Cruzeiro do Sul envolvendo negócios externos, 
porém ligados ao banco e seus controladores, bem como as questões de lapsos cometidos pela 
auditoria. Ainda há toda uma averiguação dos aspectos do processo do Ministério Público 
contra o Cruzeiro do Sul, seus controladores e funcionários suspeitos de envolvimento em 
fraudes que teriam ocasionado prejuízos bilionários, levando o banco à falência. Também são 
expostas as entrevistas realizadas com repórteres que cobriram o caso e ex-funcionários do 
banco e, enfim, há a triangulação dos dados, resultando nos achados desse estudo.   
No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, com as respostas às questões 
formuladas, os sinais que existiram, mas não foram percebidos, e como a análise dos aspectos 
desse estudo pode contribuir para, doravante, evitar o acontecimento de casos como os do 
Banco Cruzeiro do Sul. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Governança Corporativa e Insider Shareholding 
 
La Porta et al. (1999), em um trabalho marcante na área de governança corporativa, averiguam 
as seguintes questões de pesquisa: 

 Quão comuns são as empresas com estrutura de capital mais dispersa, de maneira 
oposta às firmas com acionistas que tenham direitos de voto mais significativos?  

 Em relação às empresas com grandes acionistas, quem são eles? São famílias, 
governos, instituições financeiras ou outros?  

 Como esses proprietários mantêm seu poder? Eles usam ações com direitos de voto 
superiores, permitindo o exercício do controle com menos capital? 
Alternativamente, eles criam complexas estruturas cruzadas para reduzir a ameaça 
ao seu controle, ou criam pirâmides, através das quais controlam as entidades como 
uma cadeia de empresas? 

 O que explica as diferenças entre países e seus padrões de propriedade? Por que, por 
exemplo, a imagem de companhias altamente pulverizadas descreve muito melhor 
os Estados Unidos do que o México ou a Itália? 

Especificamente, foram estudadas as estruturas de propriedade das 20 maiores empresas 
negociadas publicamente em cada uma das 27 economias mais ricas do mundo. O enfoque nas 
maiores empresas das economias mais ricas ocorre por se supor a ocorrência de estruturas de 
capital mais dispersas. Para La Porta et al. (1999), exceto em economias com um sistema muito 
bom de proteção dos acionistas, relativamente poucas empresas têm estrutura de capital mais 
pulverizada e contrapõem-se com a imagem de Berle e Means (1932) sobre a estrutura de 
capital de companhias modernas. No clássico “The Modern Corporation and Private Property”, 
Adolph Berle e Gardiner Means ressaltam a predominância, nos Estados Unidos, de 
corporações com estrutura de capital pulverizada, nas quais a posse do capital estaria dispersa 
entre pequenos acionistas, com o controle concentrado nas mãos de gestores. Por pelo menos 
duas gerações, esse estudo fixou a imagem da moderna corporação como uma entidade dirigida 
por gestores profissionais, estimulando um aumento na quantidade de literatura sobre gestão, 
porém, ao contrário do que previa a sua teoria, os autores concluíram que as empresas 



28  

contemporâneas são tipicamente controladas por famílias ou pelo Estado. Os acionistas 
controladores geralmente têm poder significativo sobre as firmas, superior aos seus direitos 
sobre fluxos de caixa, principalmente por meio do uso de pirâmides e participação na gestão. 
Conforme Wolfezon (1998), as pirâmides também são mais comuns em países com pouca 
proteção dos minoritários, pois é mais fácil para os acionistas controladores fazerem os 
minoritários de empresas existentes pagarem por novas start-ups, constituídas como 
subsidiárias parciais, sem dividir totalmente com eles os benefícios do novo empreendimento. 
Segundo La Porta et al. (1999), estudos em países ricos revelam concentrações de acionistas 
bastante significativas na Alemanha, Japão, Itália e sete países da OCDE, enquanto nas 
economias em desenvolvimento, a estrutura de propriedade é altamente concentrada (La Porta, 
Lopes-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 1998). Os autores sugerem que, em muitos países, 
grandes corporações têm grandes acionistas, ativos na governança da entidade. Como resultado 
desta pesquisa, a imagem da moderna corporação de Berle e Means (1932) começou a se 
mostrar defasada.  
Os trabalhos anteriores de La Porta, Lopes-de-Silanes, Shleifer e Vishny (1997, 1998) sugerem 
que as empresas com estrutura mais dispersa, conforme as preconizadas por Berle e Means 
(1932), são mais comuns em países com boa proteção legal aos acionistas minoritários (mais 
frequente nos países mais ricos). Nesses, os acionistas controladores têm menos receio de 
expropriação em eventos que os levem a perder o controle da entidade, possibilitando o 
interesse em reduzir seus direitos de voto pela venda de ações, para captar fundos ou para 
diversificar investimentos. Diferentemente, em lugares com pouca proteção aos minoritários, 
perder o controle involuntariamente e tornar-se um acionista minoritário pode ser uma 
proposição custosa, na eventualidade de ser necessária a renúncia aos benefícios privados do 
controle. 
De acordo com La Porta et al. (1999), a corporação pulverizada, proposta por Berle e Means 
(1932) e largamente aceita na literatura de finanças, só é um tipo comum de organização entre 
as grandes empresas dos países mais ricos de common law, dentre os quais figuram os Estados 
Unidos, destaque do estudo de Berle e Means (1932) na publicação de sua obra. Nos lugares 
com pouca proteção aos acionistas, mesmo as maiores empresas tendem a ter grandes acionistas 
no controle. Em alguns casos, esse acionista é o Estado, porém, mais frequentemente são 
famílias, destacando-se o fundador da firma ou seus descendentes. Os acionistas controladores 
tipicamente têm considerável controle sobre as empresas em medida superior aos seus direitos 
sobre fluxos de caixa porque, por um lado, eles controlam grandes empresas por meio de 
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estruturas de pirâmide, e, por outro, por eles mesmos dirigirem as empresas que controlam. 
Essas empresas não são geridas por gestores profissionais, sem propriedade acionária na 
companhia, mas por acionistas controladores, os quais são idealmente colocados na gestão para 
monitorar os gestores e, de fato, a alta administração costuma ser parte da família controladora, 
que ao mesmo tempo tem poder para expropriar acionistas minoritários, se houver interesse. 
Para La Porta et al. (1999), o resultado da concentração de propriedade é consequência de baixa 
proteção legal aos acionistas minoritários e essas análises suscitam a óbvia questão de como o 
conflito de agência entre os controladores e os acionistas minoritários pode ser reduzido. Uma 
das estratégias é aprimorar o ambiente legal, reduzindo as possibilidades de expropriação dos 
minoritários. A European Corporate Governance Network (1997, citada por La Porta et al., 
1999) destaca que o aprimoramento do disclosure é o elemento fundamental dessa estratégia. 
O estudo de Alves (2012) investiga a relação entre a estrutura de capital de empresas 
portuguesas e gerenciamento de resultados. A estrutura de governança em Portugal, assim como 
no Brasil, é caracterizada pelo domínio do acionista majoritário, que tipicamente exerce 
influência significativa direta ou indireta nas decisões gerenciais. Conforme a literatura 
existente, a estrutura de propriedade reduz o incentivo à gestão de resultados, mas oferece a 
oportunidade e incentiva a manipulação de resultados. Utilizando accruals discricionários 
como proxy, o trabalho desse autor estabelece que o gerenciamento de resultados está 
negativamente relacionado tanto com a participação de grandes acionistas na gestão da empresa 
como com a concentração de propriedade. Sua pesquisa sugere que a gestão por proprietários e 
a concentração de propriedade melhoram a qualidade dos resultados anuais, reduzindo os níveis 
de gerenciamento de resultados, no entanto ele expõe outras visões sobre o mesmo assunto, a 
partir das conclusões de outros autores. 
Segundo Alves (2012), em um mundo caracterizado por informações imperfeitas e custos de 
monitoramento, uma divergência de interesses entre acionistas e gestores pode conduzir a más 
decisões gerenciais, possíveis devido às ações dos gestores, as quais são largamente não 
observáveis e os objetivos dos gestores e dos acionistas podem não estar necessariamente 
alinhados. 
De acordo com a teoria de agência, para Alves (2012), a separação entre propriedade e gestão 
conduz à divergência na busca dos interesses dos gestores contra os interesses dos proprietários, 
e então o monitoramento das decisões gerenciais torna-se essencial para assegurar relatórios 
financeiros completos e confiáveis e a proteção aos interesses dos acionistas. O papel da 
estrutura de governança corporativa nos relatórios financeiros é assegurar adequação ao sistema 



30  

de contabilidade e manter a credibilidade dos relatórios. Conforme Chou (2013), o 
conservadorismo contábil por si só é um mecanismo de governança que serve para reduzir a 
assimetria informacional, resultando em uma proteção maior dos acionistas outsiders.  
Um conflito de interesse surge, conforme Demski (2003), no momento em que um executivo, 
um funcionário público ou mesmo uma organização depara-se com uma situação na qual uma 
ação efetiva ou influência tem o potencial de beneficiar seu interesse privado. Chou (2013) 
explora o efeito do insider shareholding, uma característica inerente à estrutura de propriedade. 
Os resultados empíricos demonstram apoio à hipótese do alinhamento de interesses, 
significando que uma estrutura de insider shareholding mais alta tende a beneficiar a 
governança corporativa. No entanto, os resultados também mostram possíveis efeitos em 
diferentes ambientes de indústria.  
Alves (2012) evidencia que, de acordo com a clássica teoria de agência, a existência de gestores 
também proprietários incentiva a administração da empresa a trabalhar a favor do aumento de 
valor da firma, desde que os gestores mantenham uma porção da riqueza criada, como um 
acionista. Logo, segundo Chou (2013), insider shareholding mais alto pode melhorar a 
performance empresarial, pressuposto conhecido como hipótese do alinhamento de 
interesses. 
Chou (2013) ainda destaca que não existe uma teoria geralmente aceita sobre os efeitos do 
insider shareholding na governança corporativa, enquanto Alves (2012), em oposição à 
hipótese anterior, ressalta que a posse de ações pelo CEO, em vez de reduzir o problema dos 
incentivos gerenciais, pode entrincheirar a equipe de gestão, conduzindo ao crescimento do 
oportunismo gerencial. Trata-se da hipótese do entrincheiramento, geralmente atribuída a 
Morck et al. (1988) e Stulz (1988). Conforme Chou (2013), estudos anteriores indicam que os 
CEOs gerenciam resultados para maximizar sua riqueza pessoal e, de fato, gerentes com grande 
participação acionária em uma companhia podem ganhar com gerenciamento de resultados, 
utilizando artifícios para mostrar demonstrações financeiras mais saudáveis e, com isso, manter 
o preço das ações em alta, aumentando o valor da sua riqueza.  
Para Alves (2012), à medida que os interesses de gestores e acionistas não estão totalmente 
alinhados, um alto nível de participação no capital de uma companhia pode dar aos gestores 
mais poder para buscar seus próprios objetivos sem preocupação com punições, ou seja, a maior 
participação acionária por parte dos gestores pode incentivá-los a usar accruals discricionários 
ou outras técnicas para melhorar os resultados, e consequentemente, o valor das suas ações. A 
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autora, no entanto, afirma que não há consenso quanto à relação entre gerenciamento de 
resultados e participação acionária de gestores. 
Chou (2013) ainda observa que, recentemente, uma série de artigos tem sugerido a existência 
de uma relação não-linear entre o insider shareholding e a performance da empresa, na tentativa 
de resumir as duas hipóteses rivais. Dessa forma, é importante destacar que muitos dos estudos 
citados pelo autor examinaram a performance das empresas (retorno dos ativos, lucro por ação, 
produtividade e valor de mercado), em vez de estudar a qualidade da governança corporativa, 
a qual, no entanto, não necessariamente está sincronizada com a performance de uma empresa. 
Conforme mencionado anteriormente, os resultados empíricos do trabalho de Chou (2013) 
favorecem a hipótese do alinhamento de interesses, mas, apesar disso, o autor reconhece uma 
dificuldade técnica para encontrar um percentual de insider shareholder apropriado. 
Alves (2012) ainda discorre sobre outras hipóteses concernentes à estrutura de propriedade: 
 

Hipótese da expropriação: Pequenos acionistas não estariam interessados em 
monitorar a companhia porque teriam todos os custos de monitoramento, mas somente 
uma pequena proporção dos benefícios. Consequentemente, acionistas com pequenas 
participações teriam incentivo para pegar carona (free-ride) no monitoramento feito 
pela gestão.  
A concentração de propriedade pode reduzir os custos de agência, aumentando o 
monitoramento e aliviando o problema de “free-ride”. (Demstz e Lehn, 1985; Shleifer 
e Vishny, 1986, 1997). Espera-se que os grandes acionistas monitorem o 
comportamento dos gestores de forma eficaz, o que reduz o espaço para o oportunismo 
gerencial para se envolver em gerenciamento de resultados. 
No entanto, empresas com alta concentração de propriedade podem estar sujeitas a 
conflitos de interesse entre os acionistas majoritários e minoritários. Grandes 
acionistas podem exercitar seus direitos de controle para criar benefícios privados, 
algumas vezes expropriando acionistas minoritários (hipótese da expropriação). De 
fato, os acionistas controladores podem impor suas preferências pessoais mesmo 
quando as preferências caminham em direção contrária aos interesses dos acionistas 
minoritários (Shleifer e Vishny, 1997). Portanto, grandes acionistas podem intervir na 
gestão das empresas, e incentivar os gestores a se envolver em gerenciamento de 
resultados para maximizar seus benefícios privados (Jaggi e Tsui, 2007). 
Hipótese do monitoramento eficiente: A teoria da agência sugere que o 
monitoramento por investidores institucionais pode ser um importante mecanismo de 
governança corporativa (hipótese do monitoramento eficiente). A hipótese do 
monitoramento eficiente sugere uma relação inversa entre gerenciamento de 
resultados de uma empresa e a presença de investidores institucionais na sua estrutura 
de capital. 
No entanto, algumas pessoas defendem que os investidores institucionais não têm um 
papel ativo nas atividades de gestão de monitoramento (Claessens e Fan, 2002; Porter, 
1992). De acordo com Duggal e Millar (1999, p. 106), investidores institucionais são 
investidores passivos que são mais suscetíveis a vender suas posições em empresas 
de baixa performance do que a gastar seus recursos para monitorar e melhorar sua 
performance (hipótese passive hands-off) (p. 60-61).  
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Os resultados encontrados por Alves (2012) também revelam menos gerenciamento de 
resultados quando os fluxos de caixa operacionais são maiores e mais gerenciamento de 
resultados quando custos políticos, alavancagem e tamanho do board são altos. 
 
2.1.1 Hipótese de Entrincheiramento 
 
De acordo com Morck et al. (1988), muitas grandes companhias americanas não são conduzidas 
pelos seus proprietários, sendo que, quando os gestores têm participação acionária na firma e 
os acionistas estão muito dispersos para conduzir à maximização de valor, os ativos da empresa 
podem ser implantados para beneficiar os gestores e não propriamente os acionistas. Esses 
benefícios podem incluir a busca por objetivos que não maximizam o valor da firma, como o 
crescimento nas vendas, a construção de um império ou o bem-estar dos funcionários, por 
exemplo. Os custos do desvio da maximização de valor devem decrescer à medida que a 
participação dos gestores na propriedade cresce, pois, quando isso ocorre, os gestores pagam 
uma grande parte desses custos e tornam-se menos propensos a desperdiçar a riqueza da 
corporação. Segundo essa hipótese de convergência de interesses, o valor de mercado cresce 
com a participação acionária dos gestores. 
No entanto, para Morck et al. (1988), quando um gestor possui apenas uma pequena 
participação, a disciplina de mercado pode forçá-lo em direção à maximização de valor, ao 
passo que, em contraste, um gestor controlador de uma participação substancial do patrimônio 
de uma firma pode ter poder de voto ou influência suficientes para garantir seu emprego na 
empresa com um nível salarial atrativo. De fato, conforme estudos anteriores, nenhuma firma 
com gestores que possuam mais de 30% de participação acionária jamais foi comprada em uma 
aquisição hostil. Com controle efetivo, o gestor pode relevar sua preferência por um 
comportamento que não maximize o valor da firma, embora talvez de forma mais limitada do 
que se ele tivesse o controle efetivo, mas não se tivesse direito sobre os fluxos de caixa da 
empresa. Essa hipótese de entrincheiramento prevê que os ativos corporativos podem ser menos 
valiosos se geridos por um indivíduo livre dos controles da sua gestão. 
Enquanto a hipótese de convergência de interesses pressupõe que participações maiores estejam 
associadas com maior valor de mercado das empresas, as previsões da hipótese de 
entrincheiramento são muito menos definidas. O problema, de acordo com Morck et al. (1988), 
é que o entrincheiramento não é apenas uma consequência do direito a voto, pois alguns 
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gestores, em virtude do seu domínio na firma, status de fundador, ou mesmo personalidade, 
podem ser entrincheirados mesmo com participação relativamente pequena. Outros gestores, 
de empresas com acionistas externos mais relevantes, ou com um grupo ativo de diretores 
independentes, podem não permanecer tão seguros nos seus empregos, apesar da grande 
participação acionária.  
Segundo Morck et al. (1988), argumentos teóricos isoladamente não podem prever a relação 
entre a participação acionária dos gestores e o valor de mercado dos ativos da empresa. 
Enquanto a hipótese da convergência de interesses sugere uma relação uniformemente positiva, 
a hipótese de entrincheiramento sugere que o valor de mercado pode ser adversamente afetado 
por alguns ranges de alta participação acionária. 
Para atuar em direção aos interesses dos acionistas, os gestores corporativos estão sujeitos a 
diversos tipos de pressão, como o monitoramento pelo Conselho, o mercado concorrencial e 
também a ameaça de uma aquisição hostil. No entanto, de acordo com Shleifer e Vishny (1989), 
essas forças disciplinadoras não parecem ser totalmente efetivas e os gestores continuam a 
consumir custosos privilégios, diversificação a um custo elevado aos acionistas e oposição a 
uma aquisição hostil a qual aumentaria a riqueza dos acionistas.  
Shleifer e Vishny (1989) descrevem como os gestores se opõem às forças disciplinadoras 
criando trincheiras, tornando-se valiosos para os acionistas e muito caros para serem 
substituídos. O modelo de entrincheiramento dos autores descreve a escolha de investimentos 
físicos, a estrutura de contratos, a motivação por detrás das estratégias de diversificação e 
aquisições fracassadas, demonstrando que um gestor tem incentivo para investir os recursos da 
empresa em ativos cujos valores são mais altos sob a sua gestão do que sob outra gestão, mesmo 
quando tais investimentos antecipadamente não maximizam o valor da firma.  
Stulz (1988) analisou como a presença de gestores com participação acionária e direito a votos 
afeta o valor de uma empresa e suas decisões de financiamento, mostrando que um crescimento 
na proporção de direito a votos dos gestores reduz a probabilidade de uma oferta pública bem-
sucedida e de crescimento do prêmio oferecido, caso a oferta seja feita. Os gestores podem 
mudar a fração de votos controlados por eles através de mudanças na estrutura de capital, de 
alterações no contrato social ou de acordos com outros acionistas e, dependendo da relevância 
dos direitos de voto dos gestores, a riqueza dos demais acionistas diminui ou aumenta.  
Muitos artigos analisam o papel da propriedade de ações por gestores de uma companhia na 
governança do conflito de interesses entre gestores e acionistas externos. Para Stulz (1988), tal 
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literatura evidencia que o valor da firma cresce conforme aumenta a participação dos gestores 
nos fluxos de caixa futuros da firma. Jensen e Mackling (1976) afirmam que uma participação 
maior dos gestores no capital de uma empresa ajuda a alinhar os incentivos dos gerentes com 
os acionistas externos. Por sua vez, Stulz (1988) enfatiza que a fração de direito a votos 
controlada pelos gestores é um elemento importante na estrutura de propriedade das 
companhias listadas em bolsa e o autor ainda evidencia que o valor da firma está positivamente 
relacionado com a fração de direito a voto dos gestores, quando esse direito é menor, e 
negativamente relacionado quando esses direitos tornam-se maiores. Embora os gestores 
possam mudar sua fração de direito a votos pela compra ou venda de ações, o autor mostra que 
eles também fazem isso através de uma variedade de mudanças na estrutura de capital, por meio 
de alterações no contrato social, e através de parcerias com acionistas simpáticos à 
administração. É evidente um resultado importante do trabalho de Stulz (1988) ao se constatar 
que as modificações na estrutura de capital afetam o valor da firma através da mudança nas 
frações de direito a voto. 
Para demonstrar a importância do controle dos gestores sobre os direitos de voto, Stulz (1988) 
ainda considera um modelo segundo o qual o conflito de interesses entre gestores e acionistas 
externos surge somente do fato de que uma oferta pública bem-sucedida afeta a segurança dos 
acionistas externos e gestores de forma distinta. Embora essa premissa pareça razoável a 
corporações para as quais o indício de uma tentativa de aquisição hostil é significativo, é 
importante reconhecer que a ameaça de uma batalha pelo controle corporativo está sempre 
presente e, consequentemente, sempre afeta as decisões gerenciais. 
 
2.1.2 Risco Moral e Seleção Adversa  
 
Segundo Martinez (1998), entre os problemas fundamentais do agenciamento, destaca-se a 
questão de observar e de julgar o comportamento dos agentes, lembrando que tais questões 
surgem em um cenário de risco moral e de seleção adversa. O risco moral ocorre quando o 
principal não é capaz de controlar todas as ações do agente, as quais têm diferentes valores para 
o agente quando comparadas às do principal. Assim, no contexto do chamado moral hazard, 
deve-se tratar com as ações ocultas. Já a seleção adversa surge quando a informação não é 
igualmente distribuída entre o principal e o agente e, como resultado, há uma assimetria de 
informações, ou seja, um volume de informações distinto entre o agente e o principal. Este é 
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incapaz de determinar se as ações daquele são ótimas ou não e, na realidade, no contexto de 
seleção adversa, aparece o problema da informação oculta.  
Stiglitz e Weiss (1981) analisaram o ponto de vista da seleção adversa das taxas de juros como 
sendo uma consequência do fato de diferentes tomadores de empréstimos terem distintas 
probabilidades de pagamento dos seus empréstimos. O retorno esperado pelo banco obviamente 
depende da probabilidade de pagamento, então, o ideal é identificar tomadores mais propensos 
a pagar seus empréstimos, o que é difícil e exige o emprego de uma variedade de dispositivos 
de triagem. Nesse caso, o banco (principal) busca informações sobre o tomador (agente) para 
reduzir a assimetria de informações. 
Akerlof (1970) ilustra o conceito de seleção adversa a partir de um exemplo do mercado de 
carros usados dos Estados Unidos e afirma que a assimetria informacional é inerente a esse tipo 
de negócio, pois o vendedor possui mais informações sobre o bem a ser vendido do que o 
comprador, o qual busca obter informações sobre o objeto a fim de analisar se o valor atribuído 
pelo vendedor é justo sob as condições ofertadas. Segundo o autor, existem diversos mercados 
nos quais compradores utilizam algum tipo de estatística para julgar a qualidade da compra 
futura e, nesses casos, há um incentivo para os vendedores negociarem mercadorias de pior 
qualidade, já que os retornos para boa qualidade afetariam principalmente o grupo como um 
todo, e não o vendedor individualmente, destacando-se uma tendência de redução da qualidade 
média das mercadorias e também no tamanho do mercado. Os indivíduos, no mercado de 
automóveis, compram um carro novo sem saber se esse será bom ou um “lemon” (termo 
utilizado para “carros ruins”, nos Estados Unidos), mas eles sabem que a probabilidade de um 
carro novo ser bom é maior e essa é uma das justificativas da diferença de preços dos carros 
novos para os usados. 
De acordo com Akerlof (1970), o modelo “lemon” pode ser aplicado ao custo das fraudes. Por 
exemplo, ao considerar um mercado no qual os bens são vendidos de forma justa ou não, o 
problema do comprador é identificar a qualidade do produto e a presença de pessoas 
interessadas em oferecer bens de qualidade inferior tende a direcionar o mercado para a 
descontinuidade. Devem existir potenciais compradores de produtos de boa qualidade dentro 
de uma faixa de preços aceitável, no entanto, a presença de pessoas desonestas leva à 
desqualificação do negócio. Para o autor, a desonestidade é um problema sério nos negócios de 
países não desenvolvidos. 
Para Tibúrcio Silva, Gonçalves, Tavares e Lima (2010), a ideia básica dos estudos relacionados 
à assimetria informacional é a busca por mecanismos, internos ou externos, redutores da 
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desvantagem concorrencial gerada pelo descompasso informacional das ações do principal e de 
suas consequências sobre o bem ora transacionado ou objeto de análise pelo agente. 
 
2.2 Manipulação de Resultados 
 
De acordo com a estrutura conceitual básica emanada pelo CPC (2016), o objetivo do relatório 
contábil-financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da 
entidade que reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis a investidores existentes 
e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão 
ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Ainda conforme esse pronunciamento, as 
demonstrações contábeis também objetivam evidenciar o quão eficiente e efetivamente a  
administração da entidade e seu conselho de administração têm cumprido com suas 
responsabilidades no uso dos recursos da entidade. Desse modo, ao avaliar a atuação da 
Administração, os usuários têm condições de tomar decisões econômicas a fim de, por exemplo, 
manter ou vender seus investimentos na entidade ou reeleger ou substituir a Administração. 
Nesse sentido, fraudes e erros relevantes desvirtuam o objetivo das demonstrações contábeis. 
O CPC 23 (2009) inclui omissão material e incorreção material no conceito de erro e considera 
relevantes aqueles erros que podem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões 
econômicas tomadas pelos usuários das demonstrações contábeis com base nestas. Tais erros 
podem incluir os efeitos de equívocos matemáticos, incorreções na aplicação de políticas 
contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e as próprias fraudes. Isso porque tal 
pronunciamento tem como objetivo melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações 
contábeis, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações 
contábeis de outras entidades e, em relação a esses assuntos, o foco da norma é a retificação do 
erro e não a distinção de quando ele é intencional ou não. 
Para Murcia (2007), ao contrário do “erro”, que trata de um ato não intencional, a fraude refere-
se ao ato proposital de ter benefício próprio com determinada situação. A afirmação do autor é 
corroborada pelo CFC (2009a), segundo o qual as distorções nas demonstrações contábeis 
podem originar-se de fraude ou erro e o fator distintivo entre esses dois está no fato de ser 
intencional ou não a ação subjacente resultante em distorção nas demonstrações contábeis.  
O CFC (2009a) define fraude como o ato intencional de um ou mais indivíduos da 
administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, envolvendo dolo 
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para obtenção de vantagem injusta ou ilegal. Para o CFC (2009a), a principal responsabilidade 
pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e da sua 
administração. É importante que a administração, com a supervisão geral dos responsáveis pela 
governança, enfatize a prevenção da fraude, possibilitando, assim, a redução das oportunidades 
de sua ocorrência, e a sua dissuasão. Desse modo, podem-se persuadir os indivíduos envolvidos 
a não perpetrar fraude por causa da probabilidade de detecção e punição, propiciando um 
compromisso de se criar uma cultura de honestidade e comportamento ético, os quais podem 
ser reforçados por supervisão ativa dos responsáveis pela governança. A supervisão geral por 
parte dos responsáveis pela governança inclui a consideração do potencial de burlar controles 
ou de outra influência indevida sobre o processo de elaboração de informações contábeis, tais 
como tentativas da administração de gerenciar os resultados para influenciarem a percepção dos 
analistas quanto à rentabilidade e desempenho da entidade. Já o auditor que segue as normas de 
auditoria é responsável por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como 
um todo não contêm distorções relevantes, causadas por fraude ou erro. 
Murcia (2007) afirma que, em muitos casos, a fraude nas demonstrações contábeis e a 
apropriação indevida de ativos ocorrem simultaneamente, ou seja, a manipulação das 
informações contábeis e o desvio de recursos por membros da organização são realizados 
conjuntamente. 
Para exemplificar a relevância do assunto, os seguintes escândalos contábeis ocorridos nos 
Estados Unidos no início do século XXI são relacionados por Murcia (2007), demonstrados na 
tabela 1. 

Tabela 1 – Fraudes nas demonstrações contábeis 

 
Fonte: Murcia (2007, p. 25). 
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De acordo com Chong (2013), tanto a SAS 99 quanto a ISA 240 destacam o “triângulo da 
fraude”, formado por três condições que geralmente apresentam distorções materiais devido ao 
risco de fraude. 

 

 
Figura 1 – Triângulo da Fraude 
Fonte: Adaptado de Chong (2013, p. 47-53).  
Os incentivos ou pressões podem surgir de fatores externos que ameaçam a estabilidade 
financeira ou rentabilidade do cliente, como condições econômicas, setoriais ou condições 
operacionais da entidade. Os gestores também podem estar sob um excesso de pressão por 
resultados diante das exigências ou expectativas da empresa sobre suas vendas ou rentabilidade, 
ou das expectativas de terceiros, incluindo credores, analistas e acionistas (Chong, 2013). 
Murcia (2007) confirma essa percepção, ressaltando que a pressão para se cometer uma fraude 
pode resultar de um problema financeiro como dívidas, perdas e compromissos atrasados. Nos 
casos específicos de fraudes nas demonstrações contábeis, essa pressão pode derivar de uma 
necessidade de evidenciar uma situação econômico-financeira favorável diante dos usuários 
externos da entidade.  
As oportunidades para fraudes também surgem dos riscos inerentes à indústria de atuação da 
empresa. A natureza ou complexidade das operações da entidade também proporciona 
oportunidades para a preparação de relatórios financeiros fraudulentos e isso se intensifica com 
controles internos fracos – em particular, sistemas de contabilidade e controles não efetivos – e 
falta de segregação de funções entre os empregados (Chong, 2013). Para Murcia (2007), a 
inexistência de um sistema de controle interno eficaz possibilita oportunidades para a realização 
do ato fraudulento, da mesma forma que advogados e contadores frequentemente utilizam a 
expressão “buscar uma brecha na lei” para solucionar determinado problema. 
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Propósitos ou racionalizações de membros do conselho, gestores e empregados surgem de 
diversos fatores, os quais incluem: a falta de comunicação ou a interlocução não efetiva dos 
gestores; a falta de efetividade na implantação, suporte ou poder de enforcement de entidades 
ou padrões éticos; histórico de violações das leis societárias e de outras leis e normas; excessivo 
interesse da gestão na manutenção ou crescimento do preço das ações ou tendência de lucros; 
e pouca ética entre os altos gestores (Chong, 2013). Murcia (2007) designa como “visão” esse 
lado do triângulo e afirma que visão do ato fraudulento refere-se basicamente ao modo de o 
indivíduo enxergar a fraude, a racionalização do ato fraudulento. Em muitos casos de fraudes, 
criminosos alegam ser inocentes, sem culpa e, assim, pode-se considerar que eles racionalizam 
a fraude como um ato necessário e aceitável. Alguns gestores, por exemplo, acreditam em que 
“sonegar impostos é normal, pois todo mundo sonega e o governo é corrupto”.  
Os profissionais que conhecem bem o processo de auditoria compreendem o alcance da opinião 
do auditor e normalmente sabem interpretar e analisar cada parágrafo do seu parecer. Por outro 
lado, é bastante comum que um leitor com menos preparo no assunto considere um parecer 
limpo ou sem ressalvas como uma garantia total da exatidão e correção das demonstrações 
contábeis que o acompanham. Talvez isso se deva ao conteúdo e ao significado altamente 
técnico das frases componentes do parecer padrão, tais como: “Em nossa opinião...”; “...nossos 
exames foram conduzidos de acordo”; “...considerando a relevância dos saldos...”. Para Santos 
e Grateron (2003), o termo “responsabilidade” está muito relacionado à atividade do auditor, e 
citar um sem mencionar o outro é quase sempre muito difícil. No âmbito internacional, o termo 
inglês accountability parece ser o mais indicado para definir a responsabilidade dentro do 
âmbito da atividade do auditor independente. Murcia (2007) define o papel da auditoria como 
“expressar uma opinião a respeito da veracidade das demonstrações contábeis em conformidade 
com os princípios contábeis geralmente aceitos” (p. 37). 
Mesmo uma auditoria executada adequadamente, de acordo com a práticas de auditoria 
geralmente aceitas (GAAS), não garante que as demonstrações auditadas não contenham erro 
ou fraude material, embora ela reduza o risco de erros e fraudes materiais a um nível baixo. A 
auditoria deve ser planejada para se descobrirem erros ou fraudes materiais nas demonstrações 
financeiras e os auditores devem avaliar a razoabilidade das estimativas e julgamentos da gestão 
na preparação das demonstrações financeiras para determinar se estas são de fato razoáveis 
(Love, 2012). 
A retrospectiva não é uma maneira apropriada de avaliar a performance de um auditor, pois os 
fatos e circunstâncias existentes durante a auditoria e no momento em que o relatório dos 
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auditores é assinado precisam ser avaliados. Considerar simplesmente que o julgamento 
profissional é inerente ao processo não significa que uma falha na auditoria não possa acontecer 
e, dessa forma, o auditor deve confiar no seu julgamento profissional, fundamentando-se 
exclusivamente nos fatos e circunstâncias conhecidas no momento (Love, 2012). 
Diante da generalização de práticas criativas, os auditores devem refletir sobre a possibilidade 
de considerar em seus pareceres a indicação específica da inexistência de contabilidade criativa, 
mesmo entendendo que a sua opinião baseie-se no relatório por exceção; ou seja, só se inclui 
no relatório aquilo que não é adequado aos princípios e normas contábeis. A necessidade de se 
incluir informação referente à existência ou não de práticas criativas levaria os auditores a 
ajustar seus planos de trabalho, obrigando-os a buscar provas específicas para detectar tais 
práticas. Isso poderia ajudar a diminuir a imagem de “posição cômoda”, “complacente” ou até 
de “cumplicidade”, concebida como aceitável diante desse fenômeno (Santos e Grateron, 
2003). 
Em um esforço para restaurar a confiança do público, diversos emissores de padrões contábeis 
exigiram que os auditores aderissem à norma Statement on Auditing Standards (SAS 99), 
Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (AICPA, 2002). Essa norma requer que 
os auditores participem de sessões de brainstorm e considerem no seu plano de trabalho a 
possibilidade de existirem distorções relevantes decorrentes de fraudes.  
No Brasil, a NBC TA 315 (CFC, 2014) afirma que o: 

Objetivo do auditor é identificar e avaliar os riscos de distorção relevante 
independentemente se causados por fraude ou erro, nos níveis da demonstração 
contábil e das afirmações, por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, 
inclusive do controle interno da entidade, proporcionando assim uma base para o 
planejamento e a implementação das respostas aos riscos identificados de distorção 
relevante (pár. 3).  

 
A principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela 
governança da entidade e da sua administração. O auditor que segue as normas de auditoria é 
responsável por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, 
não contenham distorções relevantes causadas por fraude ou erro. Devido às limitações 
inerentes à auditoria, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes das 
demonstrações contábeis possam não ser detectadas, apesar de a auditoria ser devidamente 
planejada e realizada de acordo com as normas (CFC, 2009a).  
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Para Chong (2013), os auditores de demonstrações financeiras não são inspetores de fraudes, 
mas precisam determinar a confiança dos controles internos e a extensão dos riscos da auditoria 
e reportar se as demonstrações financeiras representam adequadamente os números da empresa, 
de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas.  
O risco de o auditor não detectar uma distorção relevante decorrente de fraude da administração 
é maior do que no caso de fraude cometida por empregados, pois a administração 
frequentemente tem condições de manipular, direta ou indiretamente, os registros contábeis, 
apresentar informações contábeis fraudulentas ou burlar procedimentos de controle destinados 
a prevenir fraudes semelhantes, cometidas por outros empregados (CFC, 2009a). 
O dever profissional do auditor de manter a confidencialidade das informações do cliente pode 
impedir que ele denuncie a fraude, contudo, sua responsabilidade legal e, em certas 
circunstâncias, o seu dever de confidencialidade podem sobrepor-se ao estatuto, lei ou tribunais 
de direito. No Brasil, o auditor de instituição financeira tem o dever de relatar a ocorrência de 
fraude a autoridades de supervisão e em outros segmentos ele também tem a obrigação de 
reportar distorções relativas aos casos em que a administração e os responsáveis pela 
governança deixam de adotar ações corretivas. O auditor pode considerar apropriado obter 
assistência jurídica para determinar o curso de ação adequado às circunstâncias, com o 
propósito de verificar os passos necessários ao considerar aspectos de interesse público diante 
da fraude identificada (CFC, 2009a). 
Segundo Santos e Grateron (2003), pode-se considerar como a prestação de contas do auditor 
a exigência, pela norma internacional, da apresentação de um relatório ou parecer com a opinião 
imparcial e independente sobre o resultado da revisão efetuada. Na Norma Internacional do 
IFAC, os auditores são responsáveis por todos os prejuízos causados a terceiros como 
consequência do descumprimento de suas obrigações profissionais, as quais são entendidas 
como o cumprimento rigoroso das normas que regem o desenvolvimento da atividade 
profissional. Contudo, as especificações sobre as mencionadas obrigações e os casos de 
descumprimento que ocasionam responsabilidade não estão claramente definidas, não só nas 
normas de caráter nacional de cada país, mas também na norma internacional do IFAC, utilizada 
como modelo. 
De acordo com Love (2012), as normas claramente definem que a condução dos padrões de 
auditoria deve prever procedimentos para obter razoável – mas não absoluta – segurança de que 
as demonstrações financeiras auditadas estão livres de distorções materiais, se estas resultarem 
de um erro ou fraude. Desse modo, os padrões admitem a impossibilidade de haver uma 
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segurança absoluta, dada a natureza das fraudes e dos procedimentos de auditoria, realizados 
através da observação de amostras ou outras técnicas, e não do exame de todos os eventos 
econômicos que afetam as operações da empresa, os fluxos de caixa e a posição financeira.  
O desempenho de um auditor precisa ser avaliado, conforme Love (2012), antes da imposição 
de qualquer culpa. Os papéis de trabalho do auditor devem demonstrar – com base em um 
levantamento de riscos, incluindo a avaliação de controles internos – que os procedimentos 
aplicados durante a auditoria foram elaborados para obter razoável segurança de que as 
demonstrações financeiras estejam livres de distorções materiais.  
Love (2012) ainda afirma que o conjunto de práticas de auditoria geralmente aceitas (GAAS) 
engloba simplesmente a gramática e o vocabulário do idioma contábil, usados para descrever o 
efeito de eventos econômicos sobre uma empresa. Esse conjunto compõe a estrutura utilizada 
nos Estados Unidos da América para relatórios financeiros e não estabelece procedimentos para 
uma auditoria ou para a emissão de um parecer de auditoria. Se usuários das demonstrações 
financeiras são capazes de entender a linguagem e as implicações do seu uso, eles estão aptos 
a interpretá-las e então conseguem compreendê-las.  
Conforme Santos e Grateron (2003), os auditores não aceitam a responsabilidade pelos 
fracassos empresariais e nem a relação desses com o processo de auditoria e tampouco assumem 
a responsabilidade pela emissão de informação “manipulada com dados falsos” diante da 
utilização da Contabilidade criativa, o que pode ser considerado como conduta fraudulenta. 
Para os usuários, por outro lado, a percepção sobre a responsabilidade dos auditores é mais que 
evidente. 
A fim de verdadeiramente compreender os números e outras informações exibidas nos 
relatórios, os usuários das demonstrações financeiras devem ler e entender as notas explicativas, 
as quais não são notas de rodapé, com biografias ou informações auxiliares. Em vez disso, são 
parte integral das demonstrações financeiras e deveriam conter toda informação material 
necessária para os usuários interpretarem as demonstrações, incluindo as divulgações exigidas 
pelas práticas contábeis (GAAP), pelas práticas de auditoria (GAAS) ou pelas regras das 
comissões de valores mobiliários. As práticas contábeis não são a causa de fraudes, mas o seu 
emprego indevido por parte dos contadores e preparadores de demonstrações financeiras 
representam um caso de fraude. (Love, 2012) 
Existe uma possibilidade de falha na auditoria, normalmente denominada “risco de auditoria” 
(isto é, o risco de o auditor inadvertidamente emitir um “parecer limpo” sobre demonstrações 
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financeiras, mas com distorções materiais). Se uma auditoria é adequadamente planejada e 
realizada, quanto maior a representatividade do erro ou fraude, menor o risco de que esta não 
seja detectada. O uso necessário de estimativas baseadas em julgamentos aumenta o risco de 
erros, sendo uma forma de acesso para alguém com a intenção de cometer fraude (Love, 2012). 
Conforme a NBC TA 500 (CFC, 2009b), “o objetivo do auditor é definir e executar 
procedimentos de auditoria que permitam ao auditor conseguir evidência de auditoria 
apropriada e suficiente que lhe possibilite obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua 
opinião” (pár. 4). E ainda, para a mesma norma: 

Se: (a) a evidência de auditoria obtida em uma fonte é inconsistente com a obtida em 
outra; ou (b) o auditor tem dúvidas quanto à confiabilidade das informações a serem 
utilizadas como evidência de auditoria, ele deve determinar quais modificações ou 
acréscimos aos procedimentos de auditoria são necessários para solucionar o assunto 
e deve considerar o efeito desse assunto, se houver, sobre outros aspectos de auditoria 
(pár. 11). 

 
O caso estudado na presente tese envolve um banco especializado na concessão de crédito, com 
uma parte do seu ativo mais relevante, a carteira de recebíveis, apontada como insubsistente, 
ou seja, sua existência foi contestada pelo Banco Central do Brasil e pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo. Sobre esse tipo de ativo, a confirmação externa, também conhecida como 
carta de circularização, está entre os principais procedimentos de auditoria. Para a NBC TA 505 
(CFC, 2009b), confirmação externa é “a evidência de auditoria obtida como resposta por escrito 
direta para o auditor de um terceiro (a parte que confirma), em papel, no formato eletrônico ou 
outro meio” (pár. 6). A  mesma norma também prevê que “para cada resposta não recebida, o 
auditor deve executar procedimentos alternativos para obter evidência de auditoria relevante e 
confiável” (pár. 12). E ainda segundo a NBC TA 505 (CFC, 2009c): 

A natureza e extensão dos procedimentos alternativos de auditoria são afetados pela 
conta e pela afirmação em questão. Uma resposta não recebida a uma solicitação de 
confirmação pode indicar um risco de distorção relevante não identificado 
anteriormente. Nessas situações, o auditor pode necessitar revisar o risco de distorção 
relevante, avaliado no nível de afirmações, e modificar os procedimentos de auditoria 
planejados. Por exemplo, menos respostas do que o previsto ou um número maior de 
respostas do que o previsto pode indicar um fator de risco de fraude não identificado 
anteriormente que requer uma avaliação (p. A19). 

 
De acordo com Murcia e Borba (2005), fraudes contábeis são cometidas em favor da 
organização, sendo que, na grande maioria dos casos, esse tipo de fraude é realizado pelos 
executivos da empresa, ao evidenciar relatórios contábeis fraudulentos. O gerenciamento de 
lucros (ou gerenciamento de resultados) não se confunde com a fraude, consistindo em uma 
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manipulação do resultado por meio da escolha de práticas contábeis que impactam as 
demonstrações contábeis, mas estão em conformidade com os princípios e normas contábeis. 
Para o CFC (1999), através de interpretação técnica das Normas Brasileiras de Contabilidade 
(NBC T11-IT), o termo fraude relaciona-se a um ato intencional de omissão ou manipulação 
de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. A fraude, de 
acordo com o CFC (2009a), pode ser caracterizada por: 

a) manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos, de modo a 
modificar os registros de ativos, passivos e resultados; 
b) apropriação indébita de ativos; 
c) supressão ou omissão de transações nos registros contábeis; 
d) registro de transações sem comprovação; e 
e) aplicação de práticas contábeis indevidas. 

Conforme Coutinho e Silva, Sancovschi, Cardozo e Condé (2012), casos de fraude corporativa 
têm surgido com frequência, gerando grande desconfiança sobre a qualidade e fidedignidade 
dos relatórios contábeis das empresas, podendo afetar a confiança dos investidores e até 
influenciar a liquidez e o desempenho das empresas no mercado de ações. 
Coutinho e Silva et al. (2012) afirmam que as empresas fraudadoras geralmente praticam 
gerenciamento de resultados em anos anteriores à fraude, estando mais propensas a omitir 
receitas e a atender as previsões dos analistas financeiros do que aquelas que não praticam a 
fraude. Esses autores também obtiveram evidências de que o gerenciamento de resultados e a 
fraude estão associados aos planos de remuneração variáveis dos executivos, indicando uma 
maior probabilidade de ocorrência de fraude quando a compensação dos executivos baseia-se 
em fatores de desempenho operacionais. Ainda para esses pesquisadores, os casos de fraudes 
são bastante noticiados no Brasil, enquanto os casos sobre gerenciamento de resultados são 
pouco destacados pela imprensa brasileira, pois, geralmente, têm efeitos muito limitados, o que 
não impede, eventualmente, a ocorrência de gerenciamentos de resultados com efeitos 
significativos. Por outro lado, a imprensa americana dá muita importância ao gerenciamento de 
resultados, provavelmente, porque estss fatos trazem grandes prejuízos para a sociedade, a qual 
investe no mercado de ações para, por exemplo, garantir a aposentadoria e uma boa educação 
para os filhos. 
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Apesar do significativo número de casos de fraudes contábeis noticiados na mídia no Brasil e 
nos Estados Unidos, há pouco conhecimento sobre as principais características das fraudes 
contábeis nesses países. Uma possível explicação para esse fato está relacionada a algumas 
dificuldades metodológicas que comprometem o desenvolvimento de pesquisas dessa natureza, 
tais como: (a) dificuldade de delimitação do conceito de fraude; (b) a quantidade potencial de 
casos de fraude contábil não identificada ou não denunciada; (c) dificuldade de obtenção de 
informações oficiais sobre os casos de fraude; e (d) considerações de natureza ética relacionadas 
à divulgação (privacidade) de nomes dos indivíduos e das organizações associados aos casos 
de fraudes contábeis. 
Demski (2003) examinou conflitos de interesse na área corporativa, com ênfase em eventos 
contemporâneos, destacando-se de forma distinta em relação aos trabalhos mais antigos, devido 
ao uso, pelas empresas pesquisadas, de técnicas mais modernas, como a Enron, que utilizou 
finanças estruturadas e complexas para reforçar sua aparente performance. Outros casos, como 
o da WorldCom, contaram com a mais popular das técnicas, a capitalização de despesas, a qual 
consiste em diluir as despesas ao longo de muitos anos, em vez de registrá-las totalmente em 
determinado período. 
Entre os casos historicamente relevantes, Demski (2003) destaca a crise dos empréstimos e 
poupanças, iniciada em meados dos anos 1970 e com término ao final da década de 1980. Essa 
crise tornou-se notável por ter combinado mudanças regulatórias, fraudes financeiras, falhas 
dos auditores e uma exibição de conflitos de interesse. Por exemplo, o proprietário controlador 
da Lincoln Savings and Loan foi considerado culpado nas cortes federais e estaduais por 
participar de transações fraudulentas com terras. 
Outro caso citado por Demski (2003) é o do banco inglês Barings Bank, levado à falência em 
1995 após 233 anos de operação por culpa de um trader de 28 anos, o qual, sediado em 
Singapura, supostamente em busca de pequenas margens de arbitragem, perdeu mais de $ 1 
bilhão especulando com agressivas compras de contratos futuros e de opções no mercado 
japonês. Esse caso é notável pela pura inépcia dos controles do Barings Bank: o trader 
desonesto fazia sua própria contabilidade e reportes. 
A respeito da Enron, Hake (2005) cita a existência de diversas técnicas para aumentar os preços 
das ações no curto prazo, sendo válida a revisão de algumas das práticas empregadas pela 
empresa. Uma das maneiras mais fáceis de aumentar os preços das ações, de acordo com o 
autor, é criar uma situação de excesso de demanda: em vez de assumir que os preços 
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representam um equilíbrio baseado na verdadeira demanda dos ativos subjacentes, um aumento 
geralmente pode ser mais facilmente explicado como uma situação de desequilíbrio.   
De acordo com Demski (2003), dois fatores que pressionam a função da governança corporativa 
são a maior complexidade das estruturas de negócios e a maior ênfase nos preços das ações. 
Designadas pelo termo “finanças off-balance”, surgem então estruturas complexas, segundo as 
quais as empresas constituem transações e relacionamentos para evitar o explícito 
reconhecimento nos monitores da contabilidade tradicional. Um exemplo típico dessas 
estruturas é caso de uma empresa detentora de uma carteira de créditos imobiliários: ela pode 
alocar essa carteira em uma entidade legal separada, com escopo distintamente limitado, uma 
Sociedade de Propósito Específico (SPE), mas continua processando a transação e 
possivelmente até prevê melhorias no crédito. Em variações diferentes, estoques, pesquisa e 
desenvolvimento ou outros direitos a fluxos de caixa futuros são alocados em SPE. As regras 
contábeis norte-americanas permitiam que as SPE fossem mantidas fora das demonstrações 
financeiras oficiais. Assim, a norma contábil norte-americana, segundo Li (2010), permitia que 
as companhias excluíssem uma SPE das suas demonstrações financeiras no caso de uma parte 
independente a controlar, possuindo pelo menos 3% desta SPE. 
Rosner (2003) afirma que a literatura prévia e evidências não científicas, mais recentemente 
providas por alegações relativas a Enron, Global Crossing e WorldCom, sugerem que as 
empresas em estágio pré-falimentar podem ser motivadas a fraudar suas demonstrações 
financeiras para esconder suas dificuldades. Esse autor examinou duas questões principais:  

(1) As demonstrações financeiras de companhias pré-falimentares são mais suscetíveis 
a exibir sinais relevantes de manipulação de resultados do que as demais?  
(2) Os auditores percebem demonstrações financeiras exageradas nas firmas pré-
falimentares?  

Segundo o autor, o comportamento dos accruals das empresas com fraudes confirmadas pela 
SEC assemelha-se ao das empresas em período pré-falimentar. Em geral, elas apresentam 
recebíveis, estoques, ativo imobilizado, vendas, capital de giro líquido e accruals 
discricionários significativamente maiores do que os de outras empresas. Elas também 
apresentam mais reduções relevantes nos fluxos de caixa advindos das operações e menos caixa 
líquido, além de maior disparidade entre os resultados apurados pelo regime de competência e 
os fluxos de caixa operacionais. Ainda se destacam as entidades que, antes de ter sua falência 
confirmada, não aparentavam tamanhas dificuldades financeiras, sendo mais suscetíveis a 
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conter exageros em suas demonstrações financeiras e tendo o comportamento de accruals no 
período pré-falimentar similar ao comportamento daquelas empresas nas quais a SEC 
confirmou ocorrência de fraude. 
O estudo de Rosner (2003) fornece evidência empírica e insights a respeito do comportamento 
das demonstrações financeiras de companhias pré-falimentares, material potencialmente útil a 
reguladores, analistas, auditores e investidores na detecção de manipulação de resultados ou 
fraudes significativas, em situações ocultadas pelos gestores. Os ganhos exagerados nos anos 
de preocupação com a continuidade são indicados pelo comportamento de companhias pré-
falimentares as quais não parecem estar em dificuldades pelo regime de competência, mas 
demonstram significativos decréscimos nos seus fluxos de caixa.  
Santos e Grateron (2003) conduziram um estudo sobre a responsabilidade que os auditores 
independentes poderiam ter sobre a existência de práticas de contabilidade criativa nas 
demonstrações contábeis de seus clientes. Para os autores, de forma geral, os usuários entendem 
os pareceres dos auditores como um plus, ou valor agregado, de qualidade à informação, 
considerando o auditor como um símbolo de credibilidade, confiança e segurança. 
Neste trabalho, a manipulação de resultados deve ser entendida como a utilização 
deliberada de técnicas e interpretações das normas contábeis para atingir determinados 
níveis de resultados, transgredindo ou não as práticas contábeis geralmente aceitas. 
 
2.2.1 O escândalo da Enron 
 
Segundo Li (2010), o escândalo da Enron, revelado em outubro de 2001, resultou na falência 
da Enron Corporation, uma companhia energética americana sediada em Houston, Texas, e na 
dissolução da Arthur Andersen, à época uma das cinco maiores empresas de auditoria do 
mundo. Com o objetivo de manter os investidores apaziguados, criando uma situação lucrativa 
consistente, os traders da Enron foram pressionados a projetar altos fluxos de caixa futuros e 
baixas taxas de desconto nos contratos de longo prazo. A diferença entre o valor presente 
líquido calculado e o valor originalmente pago era atribuído a ganhos da Enron. De fato, o valor 
presente líquido reportado pela Enron não poderia ter perdurado durante os anos futuros dos 
contratos de longo prazo.  
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De acordo com Coffee (2006), em dezembro de 2000, uma ação da Enron custava $83,13, cerca 
de setenta vezes o seu lucro e seis vezes o seu patrimônio líquido contábil. Mesmo após o 
estouro da bolha das “.com”, em 2000, suas ações continuaram subindo, aparentemente imunes 
à volatilidade do mercado e não afetadas pelo declínio de outras ações de empresas de alta 
tecnologia. No final de 2001, no entanto, não foi qualquer fator exógeno que causou a crise e 
acarretou a falência da Enron. Simplesmente, o mercado compreendeu que a empresa incorreu 
em mais passivos e obteve menos lucros do que esperava e essas percepções fizeram a Enron 
estourar covenants de empréstimos e títulos de dívida, em parte por ser obrigada a conservar 
sua classificação de crédito em grau de investimento. 
Healy e Palepu (2003) ressaltam que Kenneth Lay fundou a Enron em 1985, a partir da fusão 
da Houston Natural Gas com a Internorth, passando a deter 37 mil milhas de oleodutos para 
transporte de gás natural dos produtores aos seus usuários. No início dos anos 1980, a maior 
parte dos contratos entre produtores de gás natural e oleodutos era do tipo take-or-pay, segundo 
o qual os proprietários de oleodutos concordavam com a compra de uma determinada 
quantidade por um preço fixo, ou então tinham que pagar o montante equivalente em caso de 
não honrar aquele contrato. Nesses acordos, os preços eram normalmente estabelecidos sobre a 
vida do contrato ou reajustados pela inflação. Os oleodutos, em contrapartida, tinham contratos 
de longo prazo similares com as companhias distribuidoras ou concessionárias de energia 
elétrica e, dessa forma, os contratos asseguravam estabilidade no suprimento e nos preços de 
gás natural no longo prazo. 
No entanto, conforme Healy e Palepu (2003), durante meados dos anos 1980, o mercado de gás 
natural sofreu mudanças normativas que desregulamentaram preços e permitiram acordos mais 
flexíveis entre produtores e oleodutos, levando ao aumento de uso do mercado à vista. Em 1990, 
75% do gás vendido foi transacionado pelo preço à vista, e não através de contratos de longo 
prazo. A Enron, que mantinha a maior rede interestadual de oleodutos, lucrou com o 
crescimento do suprimento de gás e a flexibilidade resultante das mudanças regulatórias, porém, 
com o objetivo de alavancar seu futuro crescimento, perseguiu uma estratégia de diversificação, 
inicialmente expandindo os seus negócios de oleodutos para iniciar o envolvimento com o 
comércio de gás natural. Em seguida, a empresa estendeu seu modelo de negócio de gás natural 
para se tornar trader e market maker nos mercados de energia elétrica, carvão, aço, papel e 
celulose, água e banda larga, empreendendo projetos internacionais que envolviam a construção 
e a gestão de instalações elétricas. 
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Healy e Palepu (2003) afirmam que esse crescimento impressionou os mercados de capital, por 
isso quase não houve questionamentos fundamentais a respeito da estratégia de negócios da 
companhia. A expertise da Enron em deter e negociar ativos energéticos e então desenvolver 
um modelo comercial para ajudar compradores e vendedores de energia a gerenciar riscos, 
poderia ser estendida para um grande conjunto de novos negócios? Além disso, não se abordou 
a questão da sustentabilidade da performance da Enron mesmo diante das barreiras de entrada 
de outras empresas que desejavam ou imitavam o seu sucesso. Desse modo, para se 
compreender o que envolvia o modelo de negócios da Enron, é necessário observar mais 
detalhadamente como suas operações se expandiram. 
De acordo com Healy e Palepu (2003), Jeff Skilling, que subsequentemente se tornou CEO da 
Enron, em agosto de 2001, vislumbrara o modelo comercial da Enron durante um trabalho da 
McKinsey na companhia, em 1988. À medida que a desregulamentação conduzia a preços mais 
baixos e aumentava o fornecimento, também introduzia aumento de volatilidade nos preços do 
gás e, além disso, o contrato padrão desse mercado permitia aos fornecedores interromper o 
suprimento de gás sem penalidades legais. Através da criação de um banco de gás natural, 
Skilling previu que a Enron poderia ajudar compradores e fornecedores a gerenciar seus riscos 
efetivamente, e que, com esse banco, agiria como uma instituição financeira, porém, fazendo 
intermediação entre fornecedores e compradores de gás natural. Por meio de contratos de longo 
prazo, a Enron começou a oferecer serviços com preços prefixados, geralmente quando eles 
acreditavam que esses preços reduziriam no longo prazo. 
Healy e Palepu (2003) enfatizam que, para garantir a entrega desses contratos e reduzir a 
exposição a flutuações do preço à vista, a Enron fazia acordos prefixados de longo prazo com 
produtores e usava instrumentos financeiros derivativos, incluindo swaps, futuros e termos. A 
empresa também começou a usar veículos de financiamento off-balance sheet, conhecidos 
como Sociedades de Propósito Específico (SPE), para financiar muitas dessas transações. Por 
todas as contas, o negócio de venda de gás foi um enorme sucesso. Em 1992, a Enron era a 
maior comerciante de gás natural da América do Norte e o comércio de gás natural transformou-
se no maior contribuinte do lucro líquido da Enron, o qual sobrevinha antes dos impostos sobre 
a renda de $ 122 milhões.  
A criação do modelo de comércio on-line, através da EnronOnline, em novembro de 1999, 
permitiu à companhia desenvolver-se ainda mais e aumentar sua capacidade de negociar e 
gerenciar esses contratos financeiros. Por volta do quarto trimestre de 2000, a EnronOnline 
contabilizava quase metade das transações de todas as unidades de negócio da Enron. Nos 
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últimos anos da década de 1990, Skilling refinou ainda mais o modelo comercial, pois, segundo 
suas percepções, os ativos pesados, como os gasodutos, não eram uma fonte de vantagem 
competitiva que permitiria à Enron o aumento de suas rendas e então argumentou que a chave 
para dominar o mercado comercial era a informação. Dessa forma, a Enron deveria manter os 
ativos pesados somente se eles fossem grandes geradores de informação e, consequentemente, 
a companhia começou perseguir uma estratégia de “ativos leves”, desfazendo-se desses ativos 
pesados. Como resultado dessa estratégia, no início dos anos 2000, a Enron possuía 5000 milhas 
a menos de dutos de gás natural do que na época de sua fundação, em 1985, quando suas 
transações financeiras com gás representavam 20 vezes a capacidade desses gasodutos e através 
dessa extensa rede, a Enron estava inicialmente bem posicionada para ser intermediadora entre 
produtores e concessionárias de serviços.  
A companhia tinha experiência no gerenciamento da logística física de entrega do gás aos 
clientes através dos gasodutos e, desse modo, rapidamente desenvolveu expertise na gestão dos 
riscos comerciais, os quais incluíam: exposição geral à volatilidade do mercado à vista de gás; 
exposição às flutuações no preço do gás em uma produção específica; locais de entrega (uma 
vez que o gás não pode ser transportado de uma localidade para outra por baixos custos); 
exposição a riscos de reserva (uma vez que a Enron garantia a existência de reservas de gás 
suficientes para cumprir seus compromissos com as concessionárias de serviços); e o risco de 
default pelas contrapartes nas transações com derivativos. Não estava claro se a companhia 
poderia esperar altos retornos no comércio de gás continuamente, mas, para Skilling, a maior 
barreira de entrada no comércio de gás era o conhecimento de mercado da Enron, alcançado 
através da sua posição dominante na área. No entanto, muitas outras empresas estavam bem 
posicionadas para desafiar o seu domínio, incluindo: grandes produtores de gás, como a Mobil; 
comerciantes de gás, como a Coastal e a Clearinghouse; e ainda empresas financeiras, como a 
Phibro, AIG, Chase e Citibank. Em mercados comparáveis, as rendas obtidas pelos pioneiros 
haviam rapidamente atraído a entrada de concorrentes. Por exemplo, no mercado de swap de 
taxas de juros, as margens reduziram dez vezes durante os anos 1990 e a internet também criou 
uma plataforma de baixo custo para existentes e potenciais concorrentes desenvolverem 
mercados de energia competitivos com a EnronOnline. 
De acordo com Healy e Palepu (2003), em meados dos anos 1990, a Enron começou a replicar 
seu modelo comercial de gás natural para outros mercados, buscando certos aspectos, como: 
mercados fragmentados, com complexos sistemas de distribuição; commodities fungíveis e 
preços não transparentes. Os mercados identificados como alvo incluíam energia elétrica, 
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carvão, aço, papel e celulose, água e banda larga. O modelo da Enron adquiria capacidade física 
em cada mercado e então alavancava investimentos através da criação de estruturas de preços 
mais flexíveis para os participantes de mercado, usando derivativos financeiros como meio de 
gestão de riscos. A Enron defendia que os sistemas e a expertise adquirida no comércio de gás 
poderiam ser alavancados para novos mercados e o modelo comercial foi aclamado como um 
caminho para a continuidade de seu crescimento de forma espetacular e diversificada. 
O primeiro mercado a ser desenvolvido pela Enron foi o de energia elétrica, sendo que, para 
implantar o modelo nesse mercado, ela buscou garantir que poderia cumprir o compromisso de 
fornecer energia em períodos de pico. Diferente do gás natural, a energia elétrica não pode ser 
armazenada para satisfazer picos de demanda, conduzindo a maiores volatilidades de preços. 
Segundo Healy e Palepu (2003), a Enron respondeu a esse desafio com a construção de “plantas 
de pico”, construídas para abastecer os clientes nos picos de demanda por curtos períodos. 
Para esses autores, a Enron teve algum sucesso na aplicação do modelo do banco de gás no 
setor elétrico, mas a viabilidade do modelo para alguns dos outros produtos selecionados para 
a expansão era incerta. Posteriormente, cada novo mercado expôs desafios únicos e havia 
dúvidas sobre a flexibilidade contratual adicional oferecida pela companhia nos mercados de 
gás e energia elétrica, se esta seria tão popular nos novos mercados. Por exemplo, 
diferentemente dos negócios de suprimento de gás ou eletricidade, nos quais as diferenças não 
eram tão perceptíveis, no ramo de fornecimento de água, os clientes eram mais cuidadosos e 
poderiam notar mudanças na qualidade do produto. Os desafios de vender contratos de longo 
prazo de acesso à banda larga por cabo incluíam o uso de tecnologias não provadas e não 
padronizadas. Desse modo, mesmo se a Enron tivesse sucesso na criação desses novos 
mercados, não havia garantias sobre a sustentação dos primeiros rendimentos, dado o potencial 
de concorrência em cada mercado. 
Da mesma forma que a Enron cresceu além do negócio de transporte de gás natural, ela também 
expandiu para fora das fronteiras estados unidenses, de acordo com Healy e Palepu (2003). A 
Enron Internacional foi criada para construir e gerenciar ativos de energia além dos Estados 
Unidos, particularmente em mercados onde a energia estava desregulada.  
Conforme Healy e Palepu (2003), à medida que a privatização dos produtores de energia e a 
desregulamentação desse mercado proporcionavam demanda para a gestão desse tipo de ativo, 
a Enron enfrentava riscos característicos da entrada nesses novos mercados. Alguns dos 
projetos internacionais eram para a construção e gestão de gasodutos, para os quais a Enron 
tinha competência técnica, mas para vários outros ela não possuía e isso gerava dúvidas se a 
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expertise da Enron poderia ser replicada em outros negócios, como usinas elétricas. Além disso, 
a diversificação internacional, particularmente em economias em desenvolvimento, como Índia 
e China, expôs a Enron a riscos políticos. Por exemplo, o projeto Dabhol, na Índia, representava 
o maior investimento estrangeiro direto até aquela data no país, atraindo oposição política e 
controvérsias consideráveis.  
Para Healy e Palepu (2003), o complexo modelo de negócios da Enron ultrapassou os limites 
da contabilidade e a empresa tirou vantagem das limitações das práticas contábeis para 
gerenciar seus resultados e o balanço para retratar uma boa situação da sua performance. 
Healy e Palepu (2003) apontam dois conjuntos de questões problemáticos. Primeiro, a Enron 
confiou exageradamente em transações financeiras estruturadas que envolviam a criação de 
SPE e essas transações dividiam a propriedade de fluxos de caixa e riscos com investidores 
externos e credores. A contabilidade tradicional, cujo foco engloba transações entre partes 
independentes e em condições de igualdade, enfrentou desafios para lidar com essas transações. 
Os normatizadores têm debatido sobre as regras contábeis mais apropriadas para esse tipo de 
transação por vários anos e, por enquanto, convenções mecânicas têm sido usadas para registrar 
esse tipo de transação, criando divergências entre a realidade econômica e a contabilidade. 
Segundo, no negócio comercial, que envolvia complexos contratos de longo prazo, as práticas 
contábeis vigentes usavam a estrutura de valor presente para registrar as transações, exigindo 
que os gestores fizessem previsões de ganhos futuros. Essa abordagem, conhecida como 
marcação a mercado, foi decisiva para o reconhecimento de resultados da Enron, forçando seus 
gestores a fazerem previsões de preços de energia e taxas de juros futuros. 
Dessa forma, a Enron usou SPE para financiar ou gerenciar riscos associados a ativos 
específicos. Segundo Healy e Palepu (2003), SPE são empresas de fachada criadas por um 
patrocinador, mas financiadas por sócios investidores independentes e por instrumentos de 
dívida. Por exemplo, para financiar a aquisição de reservas de gás de produtores, a Enron usou 
as SPE, cujos investidores, em troca, receberam um fluxo de receitas da venda dessas reservas. 
Para as demonstrações financeiras, uma série de regras é usada para determinar se uma SPE 
deve ser uma entidade separada da sua patrocinadora, exigindo-se que uma terceira parte 
independente mantenha uma parte substancial do patrimônio sob risco na SPE, como pelo 
menos 3% do total de dívida e patrimônio líquido da SPE. Além disso, o sócio independente 
deve também ter o controle na SPE. Se essas regras não são satisfeitas, a SPE deve ser 
consolidada nas demonstrações da empresa patrocinadora. 
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Usando ações da Enron como garantia, a SPE, liderada pelo CFO, Andrew Fastow, tomava 
emprestadas grandes somas de dinheiro, utilizadas para balancear os contratos supervalorizados 
da Enron, a qual, por sua vez, através da SPE, convertia empréstimos e ativos financiados por 
dívida em receitas. No entanto, a dívida e os ativos adquiridos pela SPE, financiados por uma 
grande quantia de empréstimos, não eram reportados nas demonstrações financeiras da Enron. 
Os acionistas foram levados à falsa conclusão de que as receitas estavam crescendo e a dívida 
não. 
A Enron usou centenas de SPE em meados de 2001 e, conforme Healy e Palepu (2003), muitas 
dessas foram usadas para financiar a compra de contratos futuros com produtores de gás para 
fornecimento a concessionárias de serviços sob contratos de longo prazo. No entanto, muitas 
SPE controversas foram designadas primariamente para atingir objetivos de melhorar os 
relatórios financeiros.  
Por exemplo, em 1997, a Enron queria adquirir a participação de um sócio das suas joint 
ventures, mas não queria mostrar nenhuma dívida do financiamento da aquisição ou da joint 
venture no seu balanço. Chewco, uma SPE controlada por um executivo da Enron, aumentou 
sua dívida, garantida pela Enron, e adquiriu cotas da joint venture por $383 milhões. A 
transação foi estruturada de maneira que a Enron não tivesse que consolidar a SPE ou a joint 
venture, permitindo efetivamente adquirir participação acionária sem reconhecer nenhuma 
dívida adicional nos seus livros. A Chewco e várias outras SPE, no entanto, fizeram mais do 
que apenas driblar as normas contábeis. Conforme revelado em outubro de 2001, elas violaram 
os padrões contábeis que exigiam que pelo menos 3% dos ativos fossemdetidos por investidores 
independentes e, ao ignorarem essa exigência, a Enron evitava a sua consolidação. 
Consequentemente, o balanço da Enron estava subavaliado em passivos e superavaliado em 
patrimônio líquido e resultados. Em 16 de outubro de 2001, a empresa anunciou que 
republicaria suas demonstrações financeiras de 1997 até o ano 2000 para corrigir essas 
transgressões, reduzindo os lucros do período de quatro anos em $ 613 milhões (ou 23% dos 
ganhos reportados no período), aumentando os passivos no final de 2000 em $ 628 milhões (6% 
dos passivos reportados e 5,5% do PL reportado) e reduzindo o patrimônio líquido no final de 
2000 em $ 1,2 bilhões (10% do PL reportado). 
Adicionalmente, Healy e Palepu (2003) ressaltam que, até 2001, a Enron ainda não divulgava 
informações suficientes sobre suas transações com essas SPE e informou aos investidores que 
estava fazendo hedge dos seus próprios investimentos ilíquidos através transações com SPE. 
Os investidores não estavam informados de que as SPE estavam na verdade usando as ações e 
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garantias financeiras da própria Enron para realizar esses hedges, e por isso, a companhia não 
estava protegida do seu risco de queda. E, ainda pior, ela permitiu a diversos empregados chave, 
incluindo seu CFO, Andrew Fasto, tornarem-se sócios dessas SPE. Em transações subsequentes 
entre a Enron e as SPE, esses empregados lucraram quantias generosas, levantando dúvidas 
sobre o cumprimento de sua responsabilidade fiduciária com os investidores da Enron. Segundo 
Li (2010), não é possível evidenciar se, quando o CEO da Enron sugeriu aos funcionários que 
as ações provavelmente subiriam, ele também divulgou que estava vendendo ações.  
De acordo com McCullough (2002), próximo ao fim de 1999, a Enron estabeleceu uma entidade 
não filiada à companhia, chamada LJM, gerenciada pelo próprio CFO da Enron, Andrew 
Fastow. O Powers Report identificou essa e outras Sociedades de Propósito Específico (SPE) 
como fatores críticos para a governança corporativa da Enron, pois existia uma forte impressão 
de que Andrew Fastow estava criando artifícios para se esquivar das proibições da contabilidade 
tradicional mais rápido do que os seus auditores pudessem entendê-las e aplicá-las.  
Para McCullough (2002), o termo hedging aparece nos documentos da Enron de forma muito 
ambígua, pois neles são estabelecidas “estruturas de proteção”, quando, na verdade, o risco era 
garantido pela própria empresa. Fundamentalmente, hedge envolve a compra de proteção por 
um terceiro, o qual toma o risco em troca de um pagamento e, desse modo, no caso das SPE da 
Enron, o termo geralmente era mal utilizado. As Raptors 1, 2 e 4, empresas afiliadas da LJM 2, 
eram simplesmente veículos para gerar benefícios a partir da expectativa de valorização das 
ações da Enron.  
Em novembro de 1999, Andrew Fastow estabeleceu a LJM Cayman (LJM 1), a única SPE cujo 
sócio controlador era o próprio CFO da Enron. Os sócios limitados da LJM eram a Greenwich 
Natwest e o Credit Suisse. Andrew Fastow possuía 6% da LJM Cayman e os sócios limitados 
os outros 94%, com a capitalização total da companhia de $ 1 milhão de Fastow e $ 15 milhões 
dos dois sócios limitados. 
O principal objetivo dessa SPE e de outras similares, conforme McCullough (2002), era a 
possibilidade de operacionalizar transações fora do balanço, sendo que a constituição da LJM 
ainda fez mais do que esconder itens do balanço patrimonial dos seus investidores. McCullough 
(2002) ainda afirma que, quando a LJM comprou uma participação da Enron no projeto de 
energia da Cuiabá por $11,3 milhões, em setembro de 1999, permitiu à Enron desconsolidar os 
acordos de suprimento de gás para a planta. Isso, por outro lado, possibilitou que a Enron 
reconhecesse lucros de $ 65 milhões de dólares em vendas para Cuiabá em base market-to-
market, mesmo diante do fato de que a planta, até 2002, ainda não havia tido acesso ao gás 
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natural. Depois do registro dos ganhos, a participação na Cuiabá foi posteriormente recomprada 
pela Enron. Ao mesmo tempo em que o uso de uma contabilidade a valor de mercado era por 
si só agressivo, esse era um caso explícito de abuso desse tipo de contabilidade, em transação 
entre diferentes partes da companhia para um produto cujos preços futuros não poderiam ser 
verificados. 
A tabela 2 demonstra a representatividade das transações com Cuiabá e similares, comprovada 
pelo seu impacto nas demonstrações de resultados da Enron. 

Tabela 2 – Resultados da Enron com e sem as Raptors  
 Resultados ($) Resultados sem as 

Raptors ($) 
Contribuição das 
Raptors nos resultados 
($) 

3 Q 2000 364 295 69 
4 Q 2000 286 (176) 462 
1 Q 2001 536 281 255 
2 Q 2001 530 490 40 
3 Q 2001 (210) (461) 251 
Total 1.506 429 1.077 

Fonte: Adaptado de McCullough, 2002, p. 1 – 10. 
 
Uma clara implicação da relevância dessas SPE, segundo McCullough (2002), é que os lucros 
registrados pela Enron foram principalmente decorrentes de contabilidade fictícia e, assim, no 
final, as operações não tiveram uma contribuição tão fundamental. 
Outra questão contábil é se a LJM deveria ter sido consolidada pela Enron ou não. De acordo 
com McCullough (2002), a empresa de auditoria Arthur Andersen entendia que parte da LJM, 
a Swap Sub, deveria ter sido consolidada, pois ultrapassava os 3% definidos pela norma contábil  
para consolidação. Em consonância com as regras contábeis vigentes nos Estados Unidos à 
época, a questão da consolidação era menos clara em outras entidades. 
McCullough (2002) esclarece que a LJM Cayman (LJM 1) tinha três tipos básicos de operação 
com a Enron. O primeiro era um hedge do investimento da Enron na Rhythms Netconnections: 
sem o acompanhamento da transação pela complexa rede das SPE, a Enron transferia ações 
para a LJM Swap Sub em troca de uma nota da LJM 1, e a LJM Swap Sub, por sua vez, prometia 
reembolsar a Enron se o valor das suas ações da Rhythms Netconnections caísse; como o Power 
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Report percebeu, não havia um verdadeiro hedge econômico, uma vez que dependia do valor 
das ações da Enron. Se estas declinassem, LJM Swap não estaria apta a “performar” as garantias 
dadas à Enron, ou seja, conforme ocorrido com as Raptors e com Whitewing, o mecanismo era 
um tortuoso método de especulação. 
A Enron vendeu participação na planta energética de Cuiabá em outra transação feita para 
“desconsolidar” Cuiabá, sendo que, em 2001 a Enron recomprou essa participação com lucro 
para a LJM, mesmo estando esse investimento cercado de problemas de engenharia, ambientais 
e regulatórios. 
A figura 2 mostra um esquema bem simplificado das transações da LJM 1. Andrew Fastow e 
mais dois sócios limitados, Credit Suisse e Greenwich Natwest, contribuíram com $16 milhões 
para a LJM 1.  
 

  
Figura 2 – Transações da LJM 1 
Fonte: Adaptado de McCullough, 2002, p. 1 – 10.  
A LJM 1 participou de três grandes negócios com a Enron e suas afiliadas: compra de 
participação da Cuiabá; estabelecimento de um hedge para a Rhythms Netconnections; e 
aquisição de participação na Osprey, cujos investidores são várias entidades independentes, 
além da LJM 1. A Osprey e a Enron investiram na Whitewing, a Enron estabeleceu ações 
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preferenciais conversíveis como garantia e a Condor comprou ativos comerciais da Enron, 
incluindo a Elektro. 
A LJM 2 tinha uma base muito maior de sócios limitados e participou de muitas transações com 
a Enron. Algumas delas, como Raptors 1, 2 e 4 utilizaram um modelo segundo o qual ações da 
Enron ou garantias foram adicionadas em um investimento mercantil existente. Uma previsão 
de valorização das ações neutralizaria possíveis perdas nos investimentos comerciais. Assim 
como com a Swap Sub, a lógica era muito fraca, pois uma queda no preço das ações da Enron 
e, ao mesmo tempo, uma inclinação no valor dos investimentos comerciais tornariam cada uma 
das Raptors incapazes de honrar com o hedge. 
A Raptor 3 aprofundou-se ainda mais nessa questão, tendo sido designada para fazer hedge do 
investimento da Enron na The New Power Company (TNPC), cujos ativos a honrarem o hedge 
eram as ações da TNPC mantidas pela Raptor 3.  
 

  
Figura 3 – Transações da LJM 2 
Fonte: Adptado de McCullough, 2002, p. 1 – 10.  
As quatro Raptors tornaram-se insolventes logo que o preço das ações da Enron e da TNPC 
declinaram e, após um resgate no primeiro trimestre de 2001, quando ainda mais ações da Enron 
foram empenhadas para suportar o hedge, ela decidiu encerrar as Raptors. Para McCullough 
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(2002), ao mesmo tempo em que a lógica das Raptors parecia tênue, a taxa interna de retorno 
(TIR) dos investidores da LJM 2 não era. Os retornos reportados aos investidores foram de 
193%, 278% e 2500%, com uma projeção de 125%, respectivamente. Esses retornos pareciam 
algo remoto, se comparados a qualquer padrão de normalidade, porém eram modestos para os 
padrões da LJM2. Os investimentos da Coyote e da Yosemite, por exemplo, apresentaram uma 
TIR infinita, algo só possível matematicamente quando se obtém retorno sem nenhum 
investimento inicial. 
No negócio original de gás natural da Enron, a contabilidade tinha sido objetiva, segundo Healy 
e Palepu (2003): em cada período, a companhia listava os custos de suprimento de gás e as 
receitas pela quantidade de gás comercializada. No entanto, o negócio comercial adotou a 
contabilidade da marcação a mercado, significando que, ao assinar um contrato de longo prazo, 
o valor presente dos futuros fluxos de caixa positivos do contrato era reconhecido como receita 
e o valor presente das expectativas de custos relacionados com o contrato era considerado 
despesa. Ganhos não realizados e perdas no valor de mercado de contratos de longo prazo (não 
hedgeados) eram reportados futuramente como parte dos ganhos anuais, quando ocorridos. 
O primeiro desafio da companhia na contabilidade a valor de mercado, na interpretação de 
Healy e Palepu (2003), era estimar o valor de mercado dos contratos, os quais, em alguns casos, 
eram longos, próximos de 20 anos. As receitas eram estimadas como um valor presente dos 
fluxos de caixa futuros mesmo em alguns casos com sérias questões sobre a variabilidade desses 
contratos e seus custos associados. 
Healy e Palepu (2003) mencionam um evento no qual a Enron assinou um contrato de 20 anos 
com a Blockbuster Video, em julho de 2000, para introduzir entretenimento sob demanda em 
diversas cidades dos Estados Unidos, sob o qual venderia o conteúdo, codificando e 
transmitindo através da sua rede global de banda larga. Os projetos pilotos em Portland, Seattle 
e Salt Lake City foram criados para transmitir filmes para algumas dezenas de apartamentos a 
partir de servidores criados no porão. Com base nesses projetos pilotos, a Enron progrediu e 
reconheceu ganhos estimados de mais de $110 milhões do negócio com a Blockbuster, mesmo 
tendo sérias dúvidas sobre a viabilidade técnica e a demanda de mercado. 
Em outro exemplo citado por Healy e Palepu (2003), a Enron firmou um contrato de 15 anos, 
de $1,3 bilhões, para fornecer energia à companhia Eli Lily, de Indianapolis, e estava pronta 
para mostrar o valor presente do contrato, reportando mais de meio bilhão de dólares como 
receitas. Por outro lado, deveria relatar também o valor presente dos custos de prestação de 
serviços associados ao contrato. No entanto, o estado de Indiana ainda não havia 
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desregulamentado os serviços de energia, exigindo que a Enron previsse quando isso 
aconteceria e qual o seu impacto sobre os custos do contrato por mais de dez anos. 
Healy e Palepu (2003) afirmam que, ao final de 2001, os problemas contábeis da Enron foram 
agravados pelo reconhecimento de vários novos negócios que não evoluíram conforme 
esperado e, em outubro de 2001, a companhia anunciou uma série de baixas contábeis. Em 
resumo, a ideia de transportar para outros mercados o seu modelo de negociação de gás natural 
foi provavelmente uma resposta às oportunidades que surgiram da desregulamentação, porém, 
a extrapolação do modelo para outros negócios e mercados internacionais não teve sucesso e 
os jogos contábeis permitiram à companhia ocultar a realidade por vários anos. Os mercados 
de capital ignoraram as red flags associadas à espetacular performance da Enron e a auxiliaram 
na busca de uma estratégia de expansão falha, provendo capital a um notável baixo custo. 
Investidores pareciam interessados em aceitar que o crescimento reportado pela Enron e sua 
rentabilidade seriam mantidos no futuro, apesar de pouca sustentação econômica para essas 
projeções. 
Para Healy e Palepu (2003), a resposta do mercado aos anúncios de irregularidades contábeis e 
fracassos nos negócios conduziram o preço das ações da Enron à metade e ao aumento dos 
custos de empréstimos. Para uma companhia que dependia fortemente de terceiros para 
financiar seus negócios e aquisições, o resultado era equivalente à ruina de um banco. Em 8 de 
novembro de 2001, a Enron tentou evitar a falência por meio de um acordo de aquisição por 
um concorrente de menor porte, a Dynergy. Em 28 de novembro de 2001, as dívidas da Enron 
foram rebaixadas, a Dynergy desistiu da aquisição e, finalmente, com o preço das ações em 
$0,26, em 2 de dezembro de 2001, a Enron pediu concordata. 

 
2.2.2 Lehman Brothers: O fim de um grande banco 
 
As transações denominadas “Repo 105”, de acordo com Jeffers (2011), permitiram que o banco 
Lehman Brothers temporariamente parecesse mais estável aos seus investidores, credores e 
outras partes interessadas. Essas transações materiais tinham o poder de afetar as decisões de 
pessoas prudentes, porém, em setembro de 2008, Lehman Brothers, o quarto maior banco de 
investimento dos Estados Unidos, faliu, tornando-se a maior vítima da crise imobiliária do 
subprime. 
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De acordo com Jeffers (2011), as Repo 105 foram crescentemente empregadas pelo Lehman 
em 2007 e 2008, e sempre se desenvolviam imediatamente antes dos períodos de informações 
trimestrais. Essas transações foram registradas nos livros do Lehman Brothers como vendas de 
ativos financeiros. O objetivo do trabalho de Jeffers (2011) foi questionar se as transações do 
Lehman deveriam realmente ser registradas como vendas, ou se essas transações consistiam 
simplesmente em arranjos financeiros para captações com garantias, os quais deviam, então, 
ser registrados como empréstimos e evidenciados nas demonstrações financeiras como 
passivos. 
As transações de venda com compromisso de recompra (repo) têm sido historicamente usadas 
pelas companhias para gerenciar suas necessidades de caixa de curto prazo, de acordo com 
Jeffers (2011). Para manter sua excepcional reputação, o Lehman utilizou-se desse tipo de 
operação, porém, em vez de aplicar as práticas normais de contabilidade, empregou práticas 
contábeis criativas, porém, fraudulentas, conhecidas como Repo 105. Essencialmente, o Repo 
105 é um dispositivo off-balance agressivo e fraudulento que foi utilizado para remover 
temporariamente títulos e obrigações problemáticas do balanço do Lehman nos períodos de 
fechamento trimestral. 
A compra de títulos através de uma Unidade Financeira Especial (SFU) e transações 
intercompany com uma sucursal em Londres eram efetuadas através das seguintes etapas: 

1. O Lehman Brothers comprava títulos de outro banco usando uma SFU nos Estados 
Unidos. 

2. Imediatamente antes do final de cada trimestre, a SFU americana transferia os títulos 
para uma sucursal em Londres, conhecida como Lehman Brothers International 
(Europe). 

3. A sucursal em Londres cedia os ativos e, em contrapartida, recebia caixa e assumia 
o compromisso de comprar de volta os ativos no início do trimestre subsequente por 
um valor mais alto. Essencialmente, os ativos cedidos correspondiam a 105% do 
caixa recebido. 

4. O caixa recebido era usado para quitar grandes quantias de passivos do Lehman. 
5. A redução de ativos e passivos nesse momento evidenciava um trimestre com 

demonstrações financeiras mais profícuas, assim como as correspondentes 
alavancagens e outros índices. Esses indicadores mais aceitáveis eram então 
emitidos aos reguladores, investidores e ao público em geral. 
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6. No início de cada trimestre, munida com suas demonstrações financeiras saudáveis, 
o Lehman Brothers ia até os bancos e outras instituições e obtinha empréstimos. 

7. Em poucos dias, a Lehman Brothers Holding recomprava seus ativos da sucursal de 
Londres por 105% do valor dos ativos que, juntamente com os passivos do Lehman, 
cresciam, reconduzindo a alavancagem a um índice alto e o balanço à sua real 
posição, descontados os 5% dos juros pagos. 

Jeffers (2011) informa que essas transações normalmente ocorriam por um período de sete a 
dez dias do fim do trimestre e por serem essencialmente transações de captação, o banco deveria 
manter os ativos cedidos nos seus livros, no entanto, não seguia as normas contábeis apropriadas 
e removia ativos problemáticos dos seus livros, registrando as transações como vendas 
definitivas. Assim, na data de fechamento do trimestre, o Lehman parecia ter menos ativos de 
alto risco, menos dívidas e, possivelmente, mais caixa. De acordo com o autor, o Lehman 
Brothers não gerenciou adequadamente sua alavancagem financeira, tornando seu risco 
consideravelmente alto. 
O  autor ainda conta que, munido das suas favoráveis, porém, falsas demonstrações financeiras, 
o Lehman obtinha empréstimos por meio de instituições financeiras. No entanto, o banco 
retinha a obrigação de comprar de volta os créditos problemáticos e, em seguida, assim que as 
demonstrações financeiras eram emitidas, a instituição utilizava o caixa dos empréstimos 
obtidos para recomprar seus ativos problemáticos por 105% do seu valor. O impacto das 
transações com Repo 105 permitiu que a entidade removesse aproximadamente $50 bilhões de 
ativos no final do primeiro e do segundo trimestre de 2008. 
 
2.2.3 No Brasil: O Caso do Banco Nacional 
 
De acordo com Cupertino (2006, p. 112), o Banco Nacional foi fundado em maio de 1934 e 
figurava como um dos dez maiores bancos do mercado financeiro em 1995, quando transparecia 
uma imagem de solidez e prosperidade, observável pelo baixo nível de provisionamento das 
operações de crédito e pequena taxa de inadimplência, e por uma política agressiva de 
distribuição de dividendos. 
O Banco Nacional lesou mais de 190.000 acionistas minoritários, clientes e outros credores na 
década de 1990. Segundo matéria da Revista Veja (1996), o Banco Nacional, da família 
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Magalhães Pinto, iniciou sua derrocada em meados de 1986, devido a problemas de gestão, 
empréstimos com finalidade política e aquisições mal sucedidas, de modo que a fraude teve 
como objetivo encobrir a falência e proteger o patrimônio pessoal dos donos do banco. 
Cupertino (2006, p. 113) lembra que, em 1986, o banco efetuou uma série de empréstimos a 
empresas de pequeno e médio porte, as quais viriam a enfrentar dificuldades financeiras e 
encerrar suas atividades sem liquidar os compromissos com o banco. Ao longo do tempo, essas 
operações de difícil liquidação pemaneceram no balanço, como se fossem operações de curso 
normal, o que era feito de maneira sistemática através da alteração dos vencimentos desses 
empréstimos. Conforme informações da Revista Veja (1996), o contador Clarimundo 
Sant’Anna selecionou contas correntes de pequenos clientes que haviam tomado empréstimos 
e nunca pagaram. Em vez de cobrar os devedores, o banco utilizou o cadastro desses clientes e, 
sem avisá-los, passou a dar a eles empréstimos fictícios milionários, sem desembolso. Em 1986, 
esses empréstimos somavam cerca de 600 milhões de dólares e, em 1996, quando o caso foi 
descoberto e teve a intervenção do Banco Central, chegaram a 4,6 bilhões de reais, equivalente 
a aproximadamente 4,5 bilhões de dólares.  
A KPMG, empresa que auditava o Banco Nacional havia mais de 10 anos, foi denunciada em 
ação penal sob a acusação de omissão criminosa por supostamente, de maneira consciente e 
voluntária, não ter cumprido seu dever legal de anunciar a fraude. Administradores do banco 
foram presos preventivamente, acusados de gestão fraudulenta e evasão de divisas e onze, dos 
doze indiciados, foram condenados a punições de até 28 anos de prisão, convertidas em 
prestação de serviços comunitários (Vasconcelos, 2013). 
 
2.2.4 No Brasil: O Caso do Banco Panamericano 
 
O caso de fraude ocorrido com o Banco Panamericano, uma instituição financeira que operava 
em segmento bastante próximo ao do Banco Cruzeiro do Sul, chamou a atenção do mercado 
para as instituições com modelo de negócios de criação e venda de carteira de crédito. 
De acordo com Fregoni e Valenti (2010), as inconsistências contábeis encontradas pelo Banco 
Central nos números do Panamericano envolvem, principalmente, contratos de cessão de 
crédito, operações de empréstimos e registro de bens executados por inadimplência. O maior 
problema é que o banco não baixava das carteiras cedidas os créditos liquidados 
antecipadamente e refinanciados, ou seja, quando o banco aceitava uma liquidação antecipada 
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ou um refinanciamento, a transação era executada, mas o ativo referente à operação antiga não 
era baixado. Ao mesmo tempo, como o cliente que fez a antecipação ficava com o limite de 
crédito restabelecido, o banco podia fornecer-lhe um novo empréstimo e, então, nesse caso, 
fazer uma nova cessão para outro estabelecimento ou FIDC, já que a primeira instituição 
poderia não aceitar o contrato devido à sobreposição de CPF. Essas operações eram possíveis 
porque, ao ceder carteira de crédito a outra instituição, o banco continuava responsável pela 
cobrança e por casos de inadimplência. 
Outro erro nos registros do Banco Panamericano, de acordo com Fregoni e Valenti (2010), diz 
respeito às execuções de garantia de empréstimos. Quando o banco concede um financiamento 
gera ativo; se o credor não honrar com os pagamentos, a instituição toma o bem dado como 
garantia e, então, deveria baixar o valor a receber do ativo e registrar o bem tomado, pelo seu 
valor de mercado, para uma conta no ativo chamada "bens não de uso próprio". Uma vez que 
esse registro não era feito pelo banco, o valor a receber continuava registrado pelo valor integral 
no ativo. 
 
2.3  Contabilidade Criativa: um sintoma e não a causa 
 
A presença de critérios múltiplos nas normas e práticas contábeis possibilita aos 
administradores a escolha de alternativas válidas, objetivando a apresentação de informações 
desejadas (Paulo, 2006). Uma das correntes que estuda a contabilidade criativa, mais 
especificamente a anglo-saxônica, define-a como um conjunto de técnicas e práticas realizadas 
por um gestor com a finalidade de manipular e obter um nível de resultados (lucros ou prejuízos) 
esperado, de acordo com Santos e Grateron (2003). Para estes, outros definem a contabilidade 
criativa como a seleção das melhores alternativas, válidas do ponto de vista da norma aplicável, 
utilizando-a como sinônimo de estratégias criativas. Esses extremos, passando por diferentes 
estágios intermediários, evidenciam a impossibilidade de uma definição consensual, sendo  que, 
ao se referir ao significado jurídico e à origem etimológica da palavra fraude, apresentada 
previamente, no conceito desta aparecem as mesmas palavras usadas para descrever a 
contabilidade criativa. Deve haver culpa e/ou culpado, no  sentido jurídico da palavra fraude. 
Rosner (2003) explicita que, para a literatura contábil, “earnings manipulation” (manipulação 
de resultados) apresenta como subtópicos “earnings management” (gerenciamento de 
resultados) e “fraudulent financial reporting” (fraude contábil). Ambos se referem a técnicas 
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empregadas por gestores deliberadamente para atingir determinados níveis de resultados, mas 
são diferentes quanto ao tipo ou intensidade com que são empregadas. Enquanto gerenciamento 
de resultados pode tecnicamente não transgredir as práticas contábeis geralmente aceitas, a 
fraude contábil ultrapassa esses limites de violação. 
Conforme Rosner (2003), as técnicas de gerenciamento de resultados, como operações 
deliberadas, financiamentos, transações de investimento, ou mudanças de políticas contábeis, 
são consideradas consistentes com as normas contábeis. Uma técnica comum, mas menos 
óbvia, para o autor, é o gerenciamento de accruals discricionários. Alternativamente, técnicas 
contábeis fraudulentas, como falsificação/ alteração de registros contábeis ou documentos estão 
claramente em desacordo com as práticas contábeis geralmente aceitas. No entanto, os gestores 
podem intencionalmente, e de maneira fraudulenta, deturpar eventos relevantes, transações ou 
outras informações significativas nas demonstrações financeiras através da gestão de accruals 
discricionários. Ademais, tanto o gerenciamento de resultados como as fraudes contábeis 
envolvem a gestão de accruals, sendo bastante tênue a linha que separa esses dois conceitos.  
Para Griffiths (1988), o gerenciamento de lucros está em uma posição intermediária entre o 
legal e o ético, entre a criatividade e a fraude contábil. Murcia (2007) ilustra essa fronteira, 
citando alguns exemplos de práticas de gerenciamento de resultados e de fraude contábil, 
conforme expõe a tabela 3. 
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Tabela 3 – Gerenciamento de resultados e fraude contábil 
Gerenciamento de resultados Fraude contábil 

Contabilidade conservadora 
Redução do lucro através de accruals. Ex.: superestimação 
das provisões, aceleração de despesas de depreciação etc. 

Contabilização de vendas fictícias 
Ex.: clientes fantasmas, notas preparadas mas não enviadas, 
alteração de notas fiscais. 
 

Contabilidade agressiva 
Aumento do lucro através de accruals. Ex.: postergar gastos 
com pesquisa e desenvolvimento, concessão de descontos no 
final do período de aumentar vendas. 

Manipulação do princípio da confrontação 
Ex.: reconhecer vendas prematuramente, não reconhecer as 
despesas no momento da venda. 
 
Capitalização de despesas do período 
Ex.: ativar custos de manutenção de equipamentos, ativar 
despesas mensais etc. 
 

Smoothing 
Estabilização dos lucros através de accruals. 
Ex.: em alguns meses utiliza-se a contabilidade agressiva e, 
em outros, a contabilidade conservadora. 

Não contabilização de passivos exigíveis 
Ex.: empréstimos, fornecedores, passivos ambientais, 
contingentes e fiscais etc. 
 
Evidenciação imprópria (insuficiente) 
Ex.: não divulgação de eventos relevantes que afetarão 
resultados subsequentes, transações com partes 
relacionadas, mudanças de critério contábil etc. 
 

Fonte: Murcia, 2007, p. 30. 
 

Outros autores, como Dechow e Skinner (2000) e Vinciguerra e O'Reilly-Allen (2004), 
preferem não estabelecer uma definição para gerenciamento de resultados, dada a dificuldade 
de medir o grau deste e a identificação das fronteiras nas quais as práticas contábeis são 
violadas. 
Segundo Santos e Grateron (2003), a expressão earnings management é utilizada para se referir 
à contabilidade criativa, tanto na teoria como também na prática, quando é utilizada como 
estratégia empresarial. É importante considerar que, para compreender a referida expressão, ela 
deve ser desmembrada: a palavra management significa gestão ou manuseio e a palavra 
earnings é, fundamentalmente, o resultado. Assim, earnings management pode ser entendida 



66  

como uma prática de gestão ou manuseio dos resultados, com a intenção de aparentar uma 
situação diferente (estável no tempo, melhor ou pior) da entidade. Diversos autores têm escrito 
sobre a tênue barreira entre a chamada contabilidade criativa e a fraude contábil, ressalvando-
se, inclusive, que alguns as consideram sinônimas. Nem sempre tem sido evidente, na 
informação contábil oferecida pelas empresas, a prática da contabilidade criativa; ao contrário, 
na maioria das vezes ela permanece escondida nas complexas demonstrações. 
Murcia (2007) relaciona alguns nomes utilizados para designar a prática de gerenciamento de 
resultados: 

 Manipulação da informação contábil; 
 Gerenciamento de lucros; 
 Contabilidade criativa; 
 Maquiagem de balanços; 
 Earnings management; 
 Window dressing; 
 Agressive accountings; 
 Cooking the books; 
 Income smoothing. 

Para Healey e Whalen (1999), o gerenciamento de resultados acontece quando gestores utilizam 
de julgamento no relato das demonstrações financeiras e estruturam transações para alterar os 
relatórios financeiros a fim de induzir alguns participantes do mercado ao erro em relação à 
performance econômica de uma companhia ou com a finalidade de influenciar resultados 
contratuais dependentes dos números registrados pela contabilidade. 
Segundo Almeida (2006), as ações de gerenciamento de resultados aumentam a assimetria 
informacional na relação com investidores, stakeholders, analistas e até mesmo reguladores que 
passam a decidir sobre demonstrações contábeis afetadas pela discricionariedade dos 
executivos. Em suma, o gerenciamento de resultados acontece quando os accruals de uma 
entidade são manipulados para aumentar ou reduzir o resultado em direção a um objetivo 
específico, o qual pode ser a satisfação dos investidores e analistas, o cumprimento de metas 
individuais ou coletivas, o enquadramento em covenants, a redução do pagamento de impostos 
etc. 
Santos e Grateron (2003) discorrem sobre os fatores favoráveis ao exercício da criatividade 
contábil e concluem que eles são muitos, mas, possivelmente, o maior dos incentivos seja a 
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impunidade do manipulador da informação, nos sentidos jurídico, social, mercantil etc. 
Segundo os autores, os auditores citam as seguintes causas do uso de contabilidade criativa: 

a) Características dos princípios e normas contábeis: 
 Existência de múltiplas estimativas; 
 Flexibilidade, arbitrariedade e subjetividade na aplicação; 
 Diferentes, porém válidas, interpretações dos princípios e normas contábeis; 
 Conceito base de “imagem fidedigna” pouco claro ou indeterminado; e 
 Cuidados da administração na aplicação de princípios como prudência, 

confrontação de receitas e despesas e uniformidade. 
b) Características sociais e de comportamento humano: 

 Valores éticos e culturais; e 
 Atitude do administrador diante da fraude. 

Entre as principais técnicas possíveis para o gerenciamento de resultados, Almeida (2010) 
menciona a prática de suavização de resultados, com o objetivo de reduzir a volatilidade dos 
lucros e reduzir a percepção de risco das firmas. 
De acordo com Fields, Lys e Vincent (2001, citados por Almeida, 2010), uma classificação 
ampla para escolhas contábeis inclui as seguintes práticas de gerenciamento de resultados: 

a) Arranjos contratuais: as escolhas contábeis são determinadas para influenciar um 
ou mais arranjos contratuais da firma; 
b) Preço de mercado: escolhas contábeis procuram influenciar o apreçamento dos 
ativos; 
c) Terceira parte: escolhas contábeis são feitas para influenciar agentes externos 
(terceira parte) de um contrato, tais como o governo (na tributação, por exemplo), as 
agências reguladoras e outros. 

A escolha contábil (accounting choice) é uma decisão e, quanto à primeira proposta 
anteriormente citada,  constitui-se em influenciar (seja na forma ou na substância) a saída do 
sistema contábil de uma maneira particular, incluindo não apenas as demonstrações financeiras 
publicadas de acordo com as normas geralmente aceitas, mas também as declarações de 
impostos e o cumprimento de requisitos regulatórios, segundo definição de Fields et al. (2001). 
Santos e Grateron (2003) consideram que a contabilidade criativa está sempre entre:  
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a) a existência de normas, regras ou parâmetros inexatos, pouco específicos ou pouco 
detalhados, permitindo sua diferenciada interpretação e, por consequência, sua particular 
aplicação; e  

b) a inexistência de tais preceitos normativos, diante da possibilidade de que os 
organismos nacionais, colegiados ou associações profissionais regulem determinadas práticas 
com finalidade puramente econômica e não ética. Isso significa que a contabilidade criativa 
pode ser originada por uma lei e/ou norma/regulamento e também pela ausência desses 
instrumentos legais. 
Gestores de companhias pré-falimentares, de acordo com Rosner (2003), são motivados a 
gerenciar seus resultados, aumentando receitas para ocultar a deterioração das condições 
financeiras enquanto estas não melhoram, por acreditarem, de forma otimista, em que os 
problemas em suas empresas sejam temporários.  
Argenti (1976) afirma que, se a gestão de uma companhia é fraca, duas questões são 
negligenciadas: o sistema de informações contábeis não é eficiente e a companhia não reage 
para modificá-lo. Ele aponta erros normalmente cometidos por gestores ineficazes como causas 
principais da bancarrota, defendendo que a manipulação de resultados e a contabilidade criativa 
são sinais de dificuldade iminente e um sintoma da falência, mas não a sua causa.  
De acordo com o autor, em uma empresa pré-falimentar, quando certos índices financeiros 
começam a se deteriorar, assim que possível, os gestores passam a aplicar uma contabilidade 
criativa redutora do valor preditivo desses indicadores e então conferem maior importância a 
sintomas não financeiros. 
A primeira questão de pesquisa analisada por Argenti (1976) foi se as companhias pré-
falimentares seriam mais suscetíveis à ocorrência de manipulação de resultados para aumento 
das receitas do que as demais companhias.  
Dessa forma, esse autor confirma que os índices financeiros são úteis para detectar problemas 
e uma possível falência, mas relata três grandes dúvidas sobre a utilidade desses indicadores no 
estudo do colapso corporativo. A primeira é se alguém ousaria prever um colapso ou falência a 
partir da análise de indicadores, isoladamente, uma vez que esses podem mostrar a existência 
de algum problema e uma sequência de índices ao longo do tempo pode expor uma piora. Sim, 
isso ocorreria como um sintoma de algo errado, mas no caso  de um sintoma de falência 
iminente, isso não aconteceria. Segundo, os valores desses índices são severamente corroídos 
pela inflação. Terceiro, à medida que os gestores sabem da ocorrência de algo incerto na 
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companhia, logo iniciam uma contabilidade criativa, ocultando os sintomas aparentes de 
quaisquer pessoas, talvez até deles próprios. 
De acordo com Argenti (1976), muitos autores parecem avaliar que a contabilidade criativa 
possa causar a falência de uma companhia, enquanto ele afirma que, ocasionalmente, é possível 
a uma companhia confundir seu próprio julgamento, porém, a contabilidade criativa geralmente 
é um sintoma de falência, não a causa. O mecanismo que evidencia essa questão é simples: a 
alta gestão sabe, provavelmente antes de admitir para si mesma e muito antes de terceiros terem 
conhecimento, que a companhia não está em boa performance e, ao reconhecer o problema, 
geralmente faz com que os bancos reduzam seu crédito, os clientes distanciem-se e os 
fornecedores comecem a demandar pagamento em caixa ou antes da entrega. Mas o pior é que 
esses gestores são considerados uma equipe fracassada.  
Conforme Santos e Grateron (2003),  podem-se mencionar os seguintes incentivos mais comuns 
à contabilidade criativa: 

1. Obtenção de benefícios diretos sobre os resultados alcançados, as margens das vendas 
e a participação no mercado; 
2. Aquisição de concessões, bonificações e prêmios extras; 
3. Melhoria da imagem para inclusão no mercado financeiro (bolsas de valores e 
financiamentos externos); 
4. Conquista ou manutenção de subvenções para a indústria, ramo de atividade ou setor; 
5. Alcance de medidas de proteção das agências governamentais e de organismos 
internacionais de financiamento; 
6. Obtenção de benefícios fiscais através da isenção e redução das bases de tributação; 
7. Controle de dividendos; e 
8. Estratégias competitivas e de mercado. 

Segundo Santos e Grateron (2003), mesmo que a prática da contabilidade criativa esteja dentro 
da margem de legalidade, devido à diversidade de alternativas e opções oferecidas pela 
contabilidade, o auditor está tecnicamente impossibilitado de considerá-la em seu parecer. Na 
verdade, nesse caso, ao auditor só resta utilizar seu relatório como uma forma de pressionar os 
administradores, pois, por razões óbvias, estes não estão dispostos a analisar um relatório com 
ressalvas ou parágrafos que possam colocar sua contabilidade sob suspeição. 
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2.4 Republicação de Balanços e Red Flags 
 
Uma série de trabalhos internacionais teve como foco a republicação das demonstrações 
contábeis, como o de Hribar e Jenkins (2004), segundo o qual o custo de capital era maior para 
as empresas norte-americanas após os anúncios de republicação. Srinivasan (2005) analisou 
uma amostra de 405 companhias no período de 1997 a 2001 para examinar as penalidades 
sofridas pelos comitês de auditoria quando suas empresas tiveram que republicar os balanços. 
Desai, Hogan e Wilkins (2006) investigaram as punições aplicadas aos gestores das entidades 
norte-americanas diante da obrigação de refazerem suas demonstrações do período de 1997 a 
1998. 
Murcia, Borba e Amaral (2005) analisaram as causas que levaram a CVM a exigir a 
republicação das demonstrações contábeis do período de 2001 a 2004, em um dos poucos 
trabalhos acadêmicos nacionais sobre essa questão. Entre as principais causas, os autores 
identificaram problemas envolvendo evidenciação insuficiente de informação relevante, 
instrumentos financeiros e ativos (passivos) fiscais diferidos. 
Obviamente, a exigência da republicação das demonstrações contábeis não implica 
necessariamente fraude, uma vez que pode ser decorrente de erro não intencional, enquanto a 
fraude é resultado de um ato deliberado. 
Para avaliar o volume de republicações exigidas no mercado brasileiro, segue uma lista, 
referente aos últimos 10 anos, das de republicações das demonstrações contábeis, exigidas pela 
CVM, expostas na tabela 4. Conforme os dados a seguir, são 35 ordens de republicação em 10 
anos. 
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Tabela 4: Requerimentos de reelaboração das demonstrações contábeis exigidas pela CVM 
17/10/2014 MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A. (Em recurso com efeito suspensivo) 
11/10/2013 ATLETAS BRASILEIROS S.A. 
14/03/2013 DTCOM – DIRECT TO COMPANY S.A. 
25/02/2013 MINERVA S.A. 
10/10/2012 MARFRIG ALIMENTOS S.A. 
28/08/2012 CEEE-D e CEEE-GT - RECURSO INTERPOSTO EM 12-09-12 
09/05/2012 BAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S.A. 
03/05/2012 Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS 
31/10/2011 ENERGISA S.A. 
30/03/2011 HOTÉIS OTHON S.A. 
30/03/2011 MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. 
17/01/2011 INEPAR ENERGIA S.A. 
17/01/2011 INEPAR S.A. - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES 
26/01/2010 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. 
19/01/2009 VCP 
19/01/2009 CSN 
16/01/2009 PERDIGÃO S.A. 
05/01/2009 MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. 
31/12/2008 SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. 
29/12/2008 KLABIN SEGALL S.A. 
29/12/2008 CESP 
29/12/2008 ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S.A. 
26/12/2008 São Martinho S.A. 
24/12/2008 INPAR S.A. 
23/12/2008 S.A. FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGOR 
02/06/2008 Café Solúvel Brasília S.A. 
01/12/2006 Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. - INVEPAR 
18/12/2008 LOJAS AMERICANAS S.A. 
17/12/2007 MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A. 
20/04/2007 CPM S.A. 
07/08/2006 PREDILETO ALIMENTOS S.A. 
03/08/2006 EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. 
01/08/2006 Cerâmica Chiarelli S.A. 
23/01/2006 Mangels Industrial S.A. 
17/01/2006 PARMALAT BRASIL S.A. 

Fonte: CVM, 2015. 
Para Murcia (2007), detectar a presença de uma fraude através da leitura das demonstrações 
contábeis pode ser extremamente difícil, pois além da flexibilização inerente às normas de 
evidenciação, é possível deixar de registrar transações na contabilidade oficial. Normalmente, 
é mais fácil detectar a existência de um ambiente favorável do que a própria fraude, mesmo que 
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esse ambiente seja caracterizado por red flags, ou sinais de alerta, os quais se constituem em 
sintomas da ocorrência de uma fraude. 
Murcia (2007) analisou os red flags relacionados nas seguintes publicações: do Conselho 
Federal de Contabilidade, na NBC T11 (CFC, 1999); da American Institute of Certified 
Accountants, na SAS 99 (AICPA, 2002); de Albrecht e Romney (1986); de Eining, Jones e 
Loebbecke (1997); e de Bell e Carcacello (2000). Com base nesse inventário, Murcia (2007) 
analisou o relato de auditores independentes para montar uma relação de red flags com risco 
alto ou muito alto, na opinião dos respondentes, exposta nas tabelas 5 e 6 a seguir. 
 

Tabela 5 – Análise de risco dos clusters 

 Fonte: Murcia, 2007, p. 74-81. 
 
Na tabela 5, o autor resume os red flags estudados em 6 clusters, e a nota de cada questão 
corresponde a um valor numérico em uma escala de 1 a 5, que também é relacionada a um valor 
linguístico: muito baixo (1); baixo (2); médio (3); alto (4); muito alto (5). 
A tabela 6 mostra somente os red flags com notas médias superiores a 4,00, de acordo com a 
escala mencionada anteriormente. A coluna “NTL” quantifica o número de trabalhos estudados 
por Murcia (2007) sobre um red flag específico. 
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Tabela 6 - Red flags que apresentaram risco alto e muito alto na percepção dos auditores 
independentes 

 Fonte: Murcia, 2007, p. 74-81. 
 
2.5 A Crise de 2008 
 
É importante contextualizar o momento da ocorrência dos fatos do presente trabalho: O Banco 
Cruzeiro do Sul fez sua oferta pública inicial de ações (IPO) na BM&FBovespa em julho de 
2007. Cerca de um ano depois, quando o banco ainda tinha a intenção de fazer uma segunda 
oferta pública de ações (follow on), a crise financeira iniciada no mercado americano difundiu-
se e chegou ao Brasil, afetando a liquidez dos bancos pequenos e médios e interferindo nos 
planos da instituição. 
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Krugman (2008) afirma que muitos economistas e autoridades monetárias julgavam que, entre 
John Maynard Keynes e Milton Friedman, o mundo havia aprendido o bastante para evitar 
grandes crises, como a depressão de 1929. No entanto, quando houve a crise asiática, na década 
de 1990, perceberam que essa concepção não estava correta. 
Segundo Barreto (2009), para o Professor Hélio Nogueira da Cruz, do Departamento de 
Economia da FEA-USP, o sistema capitalista é naturalmente sujeito a flutuações, havendo certa 
arrogância dos economistas, que acreditavam no fim da ocorrência de crises, com os ciclos já 
domados. A partir da crise de 2008, no entanto, ficou evidente que o problema das oscilações 
não estava resolvido, já que o mundo entrou em um dos maiores colapsos já ocorridos. 
Segundo Wolf (2009), as crises, em geral, resultam de pelo menos um de dois erros 
fundamentais: 

 Má gestão da liberalização; 
 Indisciplina fiscal. 

A análise posterior ao fato é, obviamente, muito mais fácil do que a identificação desses erros 
durante os períodos em que tudo está equilibrado. De acordo com Krugman (2008), o vencedor 
do Prêmio Nobel Economia de 1995, Robert Lucas, em 2003, após explicar a iniciação dos 
estudos de macroeconomia como resposta à grande depressão, afirmou que o problema de 
prevenção a grandes depressões estaria resolvido. Ele não criticou a alternância irregular de 
recessões e expansões dos ciclos econômicos, mas desaprovou a questão da contenção dos 
ciclos, pois futuras suavizações das ondas de crescimento econômico produziriam ganhos 
triviais apenas, de forma que o foco de atenção deveria ser mudado, em busca de crescimento 
de longo prazo.  
Conforme o princípio dos ciclos econômicos de Keynes (1982), quando o sistema evolui em 
sentido ascendente, a tendência é fortalecer-se e, impulsionado, produzir efeitos cumulativos. 
No entanto, aos poucos essa tendência ascendente perde potência, até ser substituída por outra 
de sentido contrário, que também se intensifica, adquire mais vigor e, no fim, acaba cedendo 
lugar a forças contrárias. 
Keynes (1982) explica movimento cíclico como forças ascendentes e descendentes que não 
persistem indefinidamente na mesma direção, mas acabam por se inverter. Para complementar 
a teoria, ainda insere o conceito do fenômeno da crise, a qual faz a substituição de uma fase 
ascendente por uma descendente ocorrer de maneira repentina e violenta. 
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Moura (2008) aponta sete fatores que levaram o mundo à crise financeira de 2008: 
a. Novo modelo de negócios de banco comercial, de originar e distribuir, em vez de 

originar e manter até o vencimento: os empréstimos bancários são retirados dos 
balanços dos bancos de origem, fazendo com que os investidores tenham menor 
interesse em monitorar a situação do devedor original. Com a securitização, os 
bancos antecipam as receitas das operações de crédito e, ao mesmo tempo, 
diminuem a necessidade de capital regulamentar. 

b. Coexistência de operações entre um conjunto de instituições regulamentadas e 
outras instituições frouxamente reguladas ou sem nenhuma regulamentação, sendo 
o exemplo mais ostensivo desta última situação os hedge funds. 

c. Crescimento das operações nos mercados de balcão, sem registro centralizado, sem 
transparência na formação de preços e com maior risco, pela não exigência de 
depósitos de margem. 

d. Opacidade dos ativos de alguns players do mercado, particularmente, os hedge 
funds. 

e. Administração de risco nas instituições financeiras baseada em regras convencionais 
de estabelecimento de limites de crédito de contraparte, método não funcional em 
situações de estresse, devido à dificuldade de avaliar a capacidade de pagamento do 
devedor e a qualidade dos ativos dados como garantia. 

f. Elevados níveis de alavancagem nos segmentos menos regulados do mercado. 
g. Remuneração dos executivos das instituições financeiras, incentivando a assunção 

de riscos, pois os ganhos são compartilhados pelos executivos e acionistas, enquanto 
as perdas são totalmente alocadas aos investidores. 

 
2.5.1 A Nova Ordem Mundial 
 
O Professor Antônio Delfim Netto, entrevistado por Barreto (2009), cita o espantoso 
crescimento econômico mundial ocorrido no início deste século, corroborado, por exemplo, 
pelas exportações, que antes cresciam em média 4% e passaram a crescer cerca de 17%. Nessa 
expansão, os países emergentes tiveram enorme participação, com suas exportações crescendo 
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mais rapidamente, e suas dívidas, avaliadas em dólares nominais, permanecendo em patamares 
estáveis. A situação dos emergentes melhorou muito, e isso pôde ser verificado nas reservas 
acumuladas, a partir da transformação dos Estados Unidos em absorvedor de toda a produção 
mundial excedente, com a construção de um déficit em conta corrente de 5,7 trilhões de dólares. 
A referida expansão não teria acontecido se não houvesse uma concomitante ampliação do 
financiamento, pois desenvolvimento é feito com inovação e crédito.  
De acordo com Barreto (2009), o economista e ex-presidente do Banco Central do Brasil, 
Armínio Fraga Neto, confirma a opinião de Delfim Netto, de que o mundo vivia um momento 
histórico de grande importância, no começo do século XXI, em uma fase de notória 
prosperidade, com a incorporação de um grande número de pessoas, especialmente da China, 
da Índia, do Leste Europeu, e até do Brasil, pelo seu trabalho, poupança e acréscimo de mais 
capital e eficiência ao mercado. Esse momento histórico veio acompanhado da ilusão de que os 
ciclos econômicos haviam sido dominados, mas após a eclosão da crise de 2008 também ficou 
evidente, para o economista, que a administração de risco tinha tornado-se, ilusoriamente, uma 
ciência exata, prometendo um grau de controle muito maior do que o possível, na realidade. 
Outro problema destacado é o fato de diversas entidades utilizarem sistemas de administração 
de risco muito similares, o que, individualmente, pode ter sido uma decisão racional, mas, 
coletivamente, deixava de ser. Partindo de hipóteses simplificadoras, a administração de risco 
conduziu as entidades ao uso generalizado de técnicas como o VaR.  
O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, em entrevista a Barreto (2009), afirmou 
que a crise de 2008 teve como fatores principais os sucessivos anos de alta liquidez dos 
mercados financeiros e políticas monetárias relativamente expansionistas, justificadas por um 
período de inflações muito baixas. Os Bancos Centrais, com foco nos sistemas de metas de 
inflação, ficaram liberados para manter taxas de juros mais baixas, sem calcular o possível 
reflexo nos preços dos ativos financeiros. Segundo o economista, a inflação baixa pode ser 
justificada por diversos aspectos, entre eles a atuação da China no mercado global, o ganho de 
produtividade proporcionado por novas tecnologias e a confiança do mercado no controle dos 
Bancos Centrais. O ambiente de abundância instigou os agentes econômicos a um 
comportamento menos avesso ao risco, deixando esses participantes do mercado mais otimistas. 
Em tempos de exuberância, só existe memória do passado recente e não dos tempos de crise, o 
que torna os investidores mais agressivos em termos de assunção de riscos. 
De acordo com Barreto (2009), sobre o relacionamento entre os países em desenvolvimento e 
os países desenvolvidos, Gustavo Loyola ainda fez a proposição de dividir o mundo em dois 
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grupos de países, Grupo A e Grupo B, supondo que estes tenham uma relação equilibrada, 
conforme a figura 4. 
 

Grupo A importa $ 50 do Grupo B 
Grupo A exporta $ 50 para o Grupo B 

Grupo A recebe $ 50 e paga $ 50 
Grupo B recebe $ 50 e paga $ 50 

Figura 4 - Relação equilibrada entre dois grupos de países 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
Nessas condições, o nível de reservas dos dois grupos de países tende a zero. Em uma segunda 
proposição, conforme a figura 5, o Grupo A importa $100 do Grupo B, que, por sua vez, não 
importa nada do outro grupo. 

 
Grupo A importa $ 100 do Grupo B 
Grupo A não exporta nada para B 

Grupo A paga $ 100 para B 
Grupo B recebe $ 100 de A 

Figura 5 - Relação não equilibrada entre dois grupos de países 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
Dessa forma, o Grupo A torna-se devedor do Grupo B, que tende a acumular reservas. O 
primeiro, devedor, consegue financiamento justamente com o segundo, sendo este um 
investidor em ações, títulos e ativos dos países do Grupo A, no qual se cria um ambiente de 
liquidez. A segunda proposição assemelha-se a uma realidade recente no comércio mundial, no 
qual os Estados Unidos gastam mais do que a renda gerada internamente, assim como os países 
do Grupo A, enquanto China, Índia e Brasil pertenceriam ao Grupo B.  

 
2.5.2 O Modelo de Negócio dos Bancos 
 
Em entrevista a Barreto (2009), o professor Alkimar Moura, ex-diretor do Banco Central do 
Brasil, explicou a mudança no modelo de negócios dos bancos, do habitual originate and hold 
para o originate and distribute. No método tradicional, o correspondente, um agente 

Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
A 

Grupo 
B 
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intermediário entre o tomador do empréstimo e o banco, originava os créditos sem ter 
preocupação com o risco, pois um banco de investimento empacotava e distribuía os ativos a 
um sistema de intermediação, com investidores institucionais e algumas seguradoras, alocava 
garantias de crédito aos instrumentos lastreados nos referidos ativos, conferindo maior 
segurança ao sistema. Segundo o professor, as agências de rating certificaram milhares de 
operações geradas nesse sistema com a classificação AAA, sendo que, como base de 
comparação, apenas doze empresas mundiais alcançaram tal categoria, demonstrando que as 
empresas eram avaliadas com muito mais rigor do que esses ativos. O sistema criou uma 
concentração de créditos de baixa qualidade, os quais, intitulados ativos tóxicos, espalharam-
se pelo mercado por meio de instrumentos de securitização.  
Gustavo Loyola também apontou problemas no mercado de hipotecas e no modelo de originar 
e distribuir créditos, sendo esse considerado uma maneira eficiente de pulverizar o risco. Para 
Loyola, ficou provado que os bancos mantinham parte do risco, diante da maneira como 
operavam, dando liquidez para fundos de investimento e intermediários financeiros, garantindo 
linhas de crédito justamente com os papéis securitizados. Assim que esses títulos perdiam valor, 
os bancos acabavam recomprando os mesmos para evitar riscos de reputação, ou mesmo por 
uma obrigação assumida (Barreto, 2009). 
O economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central do Brasil, afirmou, segundo 
Barreto (2009), que a crise de 2008 teve muitos enredos diferentes, em princípio com o 
problema do subprime e também com o conflito entre originadores de crédito e bancos, 
ocasionando então grande parte do problema. No contexto da crise, havia um ambiente de 
regulação deficiente, especificamente para os originadores de crédito e também para as 
operações de securitização. O originador é uma entidade comissionada sem qualquer 
responsabilidade pela qualidade do crédito, ao contrário do banco, e vende a transação como 
um intermediário, sem questionar se o mutuário vai pagar ou não, baseando seus critérios em 
um padrão mínimo, muito abaixo do aceitável. Quando um potencial emprestador se enquadra 
neste, o crédito entra no sistema; o originador recebe sua comissão e não é mais incomodado 
por aquela concessão. 
Nakano (2008) faz um resumo da crise ao explicar que o problema de insolvência dos 
empréstimos imobiliários subprime impactou todo o sistema financeiro a partir da securitização 
das hipotecas subprime e da alavancagem excessiva das instituições financeiras. As 
insolvências reduziram drasticamente a liquidez, que, por sua vez, gerou perdas no valor dos 
ativos, ocasionando, às instituições financeiras, necessidades maiores de venda de ativos com 
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deságio, para honrarem seus compromissos. Como consequência desse processo de 
retroalimentação, a confiança, que se constitui no fundamento das transações financeiras e da 
concessão de crédito, é devastada, pois passa a ser impossível calcular o risco das contrapartes. 
A globalização, a liberalização econômica, o boom das commodities, a ascensão da China e 
algumas inovações financeiras, como instrumentos financeiros sintéticos, cálculos de risco e 
novos modelos de negócio, foram os grandes culpados pela grande crise de 2008, segundo 
George Soros (2008). Para o megainvestidor, o colapso do subprime foi simplesmente o gatilho 
que deflagrou o estouro de uma super bolha. 

 
2.5.3 O Gatilho da Crise 
 
Greenspan (2008), ex-presidente do Federal Reserve, atribui as primeiras manifestações da 
bolha imobiliária e da bolha acionária de fins da década de 1990 a uma sequência de eventos, 
destacando-se: o abandono do planejamento central, de maneira quase universal; a adoção da 
economia de mercado praticamente no mundo inteiro; e a entrada de meio bilhão de pessoas 
nas forças de trabalho das novas economias emergentes. 
Soros (2008) também esclarece que, muito antes da eclosão da crise, sua origem já vinha sendo 
desenvolvida. Em resposta ao estouro da bolha das empresas “ponto com”, no final do ano 
2000, o Federal Reserve (Fed) abaixou a taxa básica de juros de 6,5% a.a. para 3,5% a.a. e, em 
seguida, continuou aplicando cortes para combater os efeitos negativos decorrentes dos 
atentados de 11 de setembro de 2001, chegando a 1% a.a. em julho de 2003. Durante 31 meses, 
a taxa de juros real de curto prazo ficou negativa e o crédito barato incentivou o consumo, dando 
origem a uma bolha imobiliária, pois, segundo Soros (2008), quando o dinheiro é gratuito, o 
emprestador racional continua emprestando até que não haja mais nenhum interessado. 
O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, em entrevista a Barreto (2009), ressaltou que 
a crise de 2008 possui múltiplas causas e, por isso, não aceitava nenhuma explicação simplista, 
como a da desregulamentação, bastante usada por alguns setores da esquerda, segundo ele. Na 
origem do problema, estaria um desequilíbrio macroeconômico mundial gerado pela 
emergência de países que se tornaram exportadores de capital, entre eles, a China, a Índia e, por 
algum momento, o Brasil, acumulando um grande volume de riqueza financeira, direcionada 
para a compra de papéis do Tesouro americano. Esses países não tinham uma tradição de 
investir no exterior e, ao contrário da situação do Reino Unido no século XIX, dos Estados 
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Unidos, Alemanha e outros países europeus e Japão no século XX e, mais recentemente, da 
Coreia do Sul, esses recursos eram considerados uma espécie de seguro para lidar com crises 
externas, pouco importando a eles a rentabilidade dos papéis nos quais investiam. Havia uma 
preferência por papéis do Tesouro americano e, ao  percebê-la, Greenspan questionou como  
aumentavam as taxas de curto prazo enquanto caíam as de longo prazo. Estas decresciam 
porque esses países compravam títulos do governo americano, sendo a China o maior 
comprador e o Brasil o quinto, superando o Reino Unido, criando um ambiente de ampla 
liquidez e baixas taxas de juros. No passado, essas circunstâncias provocaram um relaxamento 
da prudência e um momento de menor aversão ao risco. 
Para El-Erian (2008), os participantes do mercado percebem as transformações no cenário 
econômico por meio de “ruídos”, advindos da súbita emergência de anomalias em 
relacionamentos estabelecidos, considerados estáveis. De forma geral, as pessoas tendem a 
ignorar os efeitos de longo prazo desses ruídos, mas eles podem ser importantes, se permitirem 
identificar informações que não tenham sido captadas pelas ferramentas de monitoramento 
tradicionais. 
Os três fatores abaixo causaram mudanças de longo prazo resultantes em anomalias no cenário 
econômico mundial (El-Erian, 2008): 

 Realinhamento do poder e da influência da economia global, como o deslocamento 
gradual para um conjunto de países que antes tinham pouca ou nenhuma influência 
sistêmica; 

 Acumulação de riqueza por parte de países que costumavam ser mais devedores do 
que credores, estimulando a influência dos fundos estatais e atraindo a atenção de 
políticos dos países industrializados através do desejo de diversificar investimentos; 

 Proliferação de novos instrumentos financeiros que alteraram profundamente as 
barreiras de entrada em muitos mercados. 

A interação desses três fatores resultou em mudanças significativas nos propulsores e nas 
engrenagens da economia e das finanças globais, gerando diversas formas de ruído, à medida 
que ocorriam novas considerações, dificultando o desenvolvimento de ferramentas de análise 
adequadas e ocasionando a colisão dos mercados, de acordo com El-Erian (2008).  
Conforme Greenspan (2008), a taxa de crescimento dos países emergentes no início do terceiro 
milênio passou a ser muito maior que a dos países desenvolvidos, e como aqueles costumam 
ser mais propensos a poupar do que estes, o mercado financeiro foi inundado por esses recursos 
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em uma velocidade não acompanhada pelos investimentos da economia real; em consequência, 
as taxas de juros de longo prazo caíram drasticamente em todo o mundo. Com isso, 
praticamente o mundo todo testemunhou a queda da inflação, impulsionada pela competição 
internacional. 
Wolf (2009) constata que as inversões nos saldos de conta corrente dos países devem-se à 
imensa volatilidade da oferta de fundos do setor privado, o qual atravessou longos períodos de 
otimismo, seguidos, em geral, por surtos de pânico. A situação de queda nas taxas de juros de 
longo prazo resultou em forte alta nos preços dos ativos financeiros e imóveis. 
Gustavo Loyola, em entrevista a Barreto (2009) ressalta alguns fatores agravantes desse 
processo crítico, como os incentivos. A gestão moderna dos bancos, principalmente os 
americanos, criou um sistema em que a sustentabilidade da instituição foi substituída pela busca 
de retornos de curto prazo, ou seja, é mais importante ter um resultado maior no período atual 
e não necessariamente um resultado mais consistente e de longo prazo. O sistema de incentivos 
dos bancos gerou uma primazia dos profissionais de negócio sobre os da área de risco, sendo 
estes considerados “pessimistas” em relação às negociações e então colocados em segundo 
plano. Outro aspecto que piorou o problema, também quanto à gestão de riscos, foi o uso 
indiscriminado e pouco cuidadoso de modelos de apreçamento do risco, em especial os modelos 
de VaR, os quais justapõem uma memória do comportamento passado a fim de estabelecer 
correlações e volatilidades, assim como a aceitação dos resultados desses modelos isenta de 
críticas qualitativas, sem a realização de testes de estresse consistentes. Para Gustavo Loyola 
(Barreto, 2009), normalmente acreditamos que o mundo vai se comportar da forma como se 
comportou ontem, algo recorrente no ser humano, que elimina “os pontos fora da curva”, sendo 
que muitas vezes o problema está justamente neles. 
Entrevistado por Barreto (2009), o economista Roberto Padovani, sem ignorar todo o histórico 
anterior, afirmou que a crise foi detonada pela reversão da política monetária dos Estados 
Unidos, com a alta dos juros e o consequente aumento da inadimplência, a qual inicialmente 
não foi significativa, mas, devido à elevada alavancagem dos bancos, passou a ser um 
componente grave. 
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2.5.4 Prêmios mais baixos e riscos mais altos 
 
Aparentemente, o estopim da crise de 2008 foi o sub apreçamento do risco em todo o mundo, 
pois os investidores passaram a aceitar riscos muito mais altos em troca de retornos apenas um 
pouco maiores. 
Nas raízes da crise também se encontra a pressão política iniciada no governo Clinton e mantida 
no governo Bush, para que as gigantes agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac 
reduzissem seu rigor na concessão de crédito, de acordo com o IBRE (2008), com a intenção 
de viabilizar o acesso à casa própria para uma população anteriormente excluída desse sistema.  
Conforme Barreto (2009), Maílson da Nóbrega afirmou que o Presidente Clinton, ao constatar 
a existência de juros baixos e oferta de crédito, propôs para o Congresso estadunidense o 
relaxamento das regras de alavancagem da Fannie Mae e da Freddie Mac, as quais se tornaram 
grandes compradoras de hipotecas. Na visão política, naquela época, se havia abundância de 
recursos para financiamento habitacional por custos muito baixos, era hora de conceder aos 
mais pobres o acesso à casa própria; logo, houve um incentivo à concessão de financiamento 
para devedores sem histórico de crédito. Por outro lado, entre os anos 1980 e 1990, a tecnologia 
e as inovações do mercado financeiro permitiram a disseminação do processo de securitização 
de recebíveis, difundido no mundo inteiro, tornando-se uma característica do mercado de 
financiamento habitacional. Nos Estados Unidos, a securitização era feita quase sempre com 
transferência substancial do risco, ou seja, o originador, na maioria das vezes, mantinha uma 
coobrigação muito pequena ou até nula.  
Aproveitando uma política iniciada no governo Clinton e mantida pelo governo Bush, para que 
as gigantes agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac relaxassem seus critérios de 
concessão de crédito, as instituições financeiras montaram uma engrenagem estabelecendo um 
vínculo do valor do imóvel com o ganho dos bancos, através de um prêmio a ser pago pelo 
mutuário quando esse renegociasse seu contrato em condições mais vantajosas. Tal mecanismo 
incentivou as instituições a refinanciarem o crédito a esses clientes de risco sob condições mais 
brandas, acompanhando a valorização das residências. 
Todo o ganho dessas instituições baseava-se em comissões, de maneira que o volume de 
operações era o principal, se não o único, direcionador dos lucros (Soros, 2008). De acordo com 
Greenspan (2008), no período em que os preços dos imóveis apenas subiam, os níveis de 
inadimplência e execuções de hipotecas estavam erroneamente baixos, uma vez que o excesso 
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de liquidez fornecia recursos para novos empréstimos e refinanciamentos hipotecários com base 
na atualização do valor patrimonial dos ativos. A alta rentabilidade decorrente da securitização 
fez com que os fundos de hedge, fundos de pensão e bancos em todo o planeta aclamassem 
esses produtos de investimento. Dessa forma, os bancos que concediam os empréstimos 
subprime relaxaram ainda mais os critérios de concessão de créditos, pois o mercado secundário 
deixava a operação aparentemente sem riscos.  
As autoridades monetárias também tiveram papel fundamental na expansão do crédito. 
Conforme Stiglitz (2004), as autoridades monetárias e os reguladores podem afetar o 
comportamento dos bancos, não só por meio de variações nas taxas dos títulos públicos, mas 
também alterando restrições e incentivos. 
Para El-Erian (2008), nesse contexto, a significativa queda dos prêmios pagos aos investidores 
que tomavam riscos em relação ao seu desejo por assumir ainda mais riscos era a principal 
inquietação . Em geral, é esperada correlação negativa entre risco e retorno, mas, por um longo 
período, essas variáveis mostraram correlação positiva. Alguns investidores, não contentes com 
os prêmios baixos, contraíram empréstimos para aumentar seu montante disponível para 
investir e, assim, alavancaram seus rendimentos. Em consequência da demanda de uma grande 
porção de investimentos, os prêmios por risco baixaram ainda mais, incentivando outras 
rodadas de alavancagem. Os produtos financeiros, cada vez mais complexos, em alguns casos, 
ofereciam “alavancagem embutida”, facilitando a procura por maiores retornos. Segundo Clive 
Botelho, executivo de alto escalão que trabalhou em diversas instituições financeiras, em 
entrevista a Barreto (2009), os bancos de investimento, relativamente menos regulados que os 
comerciais, tiveram um papel importante na propagação da alavancagem durante a crise do 
subprime. 
Galbraith (2007) explicita que todo o arcabouço regulatório e o conhecimento econômico mais 
ortodoxo não protegem o indivíduo e as instituições financeiras em momentos de euforia. 
Alguns artefatos seduzem o pensamento financeiro ou, talvez, com maior exatidão, o que se 
passa por ele; o preço do objeto da especulação sobe e a perspectiva da repetição desse aumento 
atrai novos compradores, que incentivam novos aumentos, e assim sucessivamente. Conforme 
Shiller (2008), a bolha imobiliária foi impulsionada pela tese de que, em função do crescimento 
populacional e da escassez de terras, os preços dos imóveis inevitavelmente tenderiam a subir 
ao longo do tempo. 
O período especulativo nunca termina de forma suave, com um simples lamento, mas com um 
choque, pois quando alguns dos investidores mais astutos decidem o momento de encerrar sua 
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atividade, provocam uma reação dos demais participantes, o chamado “efeito manada”, e 
quando estes também decidem vender suas participações, o mercado absorve sucessivas perdas 
até atingir um verdadeiro colapso. Para se proteger da fúria dos mercados, é preciso resistir a 
duas forças imperativas, segundo Galbraith (2007): 

 O poderoso interesse pessoal que se desenvolve na crença eufórica; 
 A pressão da opinião pública financeira, aparentemente superior, aplicada em favor 

de tal crença. 
Todos os que participaram da euforia especulativa e experimentaram um aumento na sua 
riqueza gostam de racionalizar que esses ganhos são resultado da sua própria visão ou intuição 
superior (Galbraith, 2007). De certa maneira, a especulação domina a inteligência dos 
envolvidos no processo, e um fator decisivo da tendência eufórica é a condenação, por parte do 
público e da opinião financeira, dirigida aos que colocam em dúvida a persistência do momento 
econômico, alegando-se que estes últimos sejam incapazes de compreender as novas e 
recompensadoras circunstâncias as quais sustentam e garantem o aumento dos valores, ou que 
a motivação da sua dúvida é suspeita. O autor ainda ressalta alguns exemplos, inclusive o caso 
de Paul M. Warburg, o mais respeitado banqueiro do seu tempo e um dos fundadores do Federal 
Reserve System, severamente criticado quando denunciou uma especulação descontrolada no 
inverno de 1929, prevendo um colapso desastroso, se ela continuasse.  
Para Keynes (1982), as últimas etapas da expansão econômica caracterizam-se por expectativas 
tão otimistas que compensam a abundância crescente dos bens de capital, a elevação dos custos 
de produção e, provavelmente, também a alta da taxa de juros.  

 
2.5.5 O Estouro da Bolha 
 
Rapidamente, quando todos passam a perceber que estão na estratosfera, e somente após a 
ocorrência dos fatos, ocorre o estouro dessas bolhas. Segundo Armínio Fraga, o mercado passa 
a discutir a necessidade de uma regulação anticíclica, menos dependente das agências de rating, 
e de uma contabilidade mais transparente, capaz de evidenciar os mecanismos de alavancagem 
utilizados pelas entidades (Barreto, 2009). 
O pessimismo e a incerteza em relação ao futuro adequam-se à preferência por liquidez, 
incitando o aumento das taxas de juros. O impacto negativo de uma crise no valor de mercado 
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de títulos também afeta a propensão a consumir, justamente quando ela seria mais necessária 
(Keynes, 1982).  
No primeiro semestre de 2006, conforme o IBRE (2008), o valor das casas nos Estados Unidos 
parou de subir, piorando o desempenho dos produtos estruturados a partir de hipotecas 
subprime. Essa repercussão tornou-se mais drástica e evidente a partir do início de 2007, 
segundo um breve histórico dos acontecimentos relacionados à deflagração da crise (IBRE, 
2008): 

 Fevereiro de 2007: Surgimento dos primeiros sinais de crescimento da 
inadimplência de hipotecas do segmento subprime nos Estados Unidos. 

 Maio de 2007: A Agência Moody’s reviu para baixo as notas de 62 cotas de 21 
contratos de produtos financeiros estruturados a partir de subprimes.  

 Junho de 2007: Outras agências de rating seguiram o movimento iniciado pela 
Moody’s. 

 Julho de 2007: A venda de casas novas caiu 6,6%, comparada ao mesmo mês do ano 
anterior. 

Com todos esses ruídos, era de se esperar um aumento na variabilidade dos mercados, porém, 
o índice de volatilidade da Bolsa de Chicago (VIX) apresentou instabilidade moderada de julho 
de 2003 até meados de julho de 2007, de acordo com El-Erian (2008). 
Para Soros (2008), o início da crise do subprime poderia ser oficialmente fixado em agosto de 
2007, quando ocorre o primeiro acontecimento relevante, o pedido de concordata da American 
Home Mortgage, logo após demitir a maioria de seus funcionários, no dia 6 de agosto. A 
American Home era uma das maiores empresas de financiamento imobiliário e hipotecas dos 
Estados Unidos.  
Em 9 de agosto de 2007, sob a afirmação de que não poderia mais avaliar alguns ativos, em 
virtude do desaparecimento do mercado, o BNP Paribás suspendeu os negócios de três dos seus 
fundos (Greenspan, 2008). Em poucas horas, os mercados de crédito de curto prazo em todo o 
mundo praticamente pararam. Na sequência desses acontecimentos, foi presenciada uma série 
de injeções de liquidez lideradas pelos bancos centrais dos países desenvolvidos, em especial o 
Banco Central Europeu, o Federal Reserve e o Banco Central do Japão. Antes de ir à bancarrota, 
os níveis de alavancagem do Lehman Brothers eram elevados demais e seus balanços 
apresentavam descasamentos muito graves (IBRE, 2008). 
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Para o Professor Marcos Eugênio da Silva, do Departamento de Economia da FEA-USP, não 
foi por falta de capacitação, mas por um excesso de pessoas brilhantes que o mundo entrou 
novamente em colapso, devido ao fato de estas terem criado produtos financeiros sofisticados 
e serem, segundo o professor, os grandes atores da crise, já que permitiam uma alavancagem 
muito acima da prudente e, ao tornar os ativos mais opacos, dificultaram o processo de 
apreçamento desses instrumentos. Marcos Eugênio admite que o Fed agiu corretamente com 
sua política das taxas de juros, as quais não foram o grande vilão da crise, mas o capitalismo 
deixado à própria sorte.  
 
2.5.6 Regulamentação e Supervisão 
 
Em entrevista a Barreto (2009), a ex-presidente da CVM, Maria Helena Santana, apontou o 
afrouxamento da política de juros dos países desenvolvidos como um dos fatores que 
incentivaram a busca de rentabilidade por meio de investimentos com riscos maiores. O 
ambiente regulatório, em direção à desregulamentação, não estaria preparado para prevenir ou 
controlar essa evolução do mercado. 
Para Armínio Fraga, seria possível o acolhimento de medidas prudenciais no campo regulatório, 
principalmente a fim de não permitir um nível muito alto de alavancagem, ou de descasamento 
entre prazos de ativos e de passivos, no patamar do sistema financeiro.  
Nakano (2008) afirma que a crise dificilmente teria sido evitada, mesmo com maior supervisão 
ou regulamentação do sistema financeiro, por ela decorrer da nova ordem monetária e financeira 
criada na década de 1980, combinando novas tecnologias da informação, globalização, 
liberalização dos mercados e inovações financeiras. Destas, o uso dos derivativos, em 
particular, ampliou de maneira avassaladora a capacidade do sistema financeiro de prover 
liquidez imediata, inflacionando o valor dos ativos financeiros. Pode-se considerar uma geração 
de valores fictícios e a crise veio para acabar com esses valores, desmantelando-os. 
El-Erian (2008) também ressalta a decepção com os organismos multilaterais, nos papéis de 
reguladores ou conselheiros. O FMI, por exemplo, não tinha capacidade técnica suficiente para 
avaliar o efeito dos novos produtos financeiros e, por isso, não era visto como um conselheiro 
confiável. Além disso, como os países em desenvolvimento não necessitavam mais dos recursos 
financeiros do Fundo, seu poder de enforcement foi reduzido drasticamente. Com menos 
empréstimos concedidos, os rendimentos do Fundo caíram, conduzindo-o a uma situação de 
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restrição orçamentária, justamente em um período em que precisava de poder político e 
financeiro. Agravando essa situação, a legitimidade do FMI e do Banco Mundial vinha sendo 
contestada, pois a posição de chefe do FMI era sempre reservada para um europeu, enquanto a 
presidência do Banco Mundial era designada a um norte-americano.  
O economista-chefe do Itaú-Unibanco, Ilan Goldfajn, em entrevista a Barreto (2009), afirmou 
que a crise de 2008 foi provocada por: excesso de alavancagem; investidores assumindo muito 
risco sem perceber; crença na não reversão da tendência de valorização dos ativos; e percepção 
dos reguladores, agências de rating e bancos centrais de que não era necessário tanto rigor na 
regulação ou na política monetária. Também para o economista, o aumento do uso de 
derivativos e outros instrumentos financeiros complexos foi um fato relevante no cenário da 
crise de 2008, por produzir ativos opacos, difíceis de apreçar, embora, na sua opinião, a culpa 
não teria sido dessas inovações. Esses instrumentos tinham suas vantagens na distribuição ou 
na realocação dos riscos, desde que houvesse limites e, nos últimos tempos antes da crise, estes 
simplesmente não existiam. 
De acordo  com Barreto (2009), Gustavo Franco afirmou que a crise atingia profundamente um 
defeito estrutural do sistema americano: a responsabilidade limitada dos gestores e acionistas 
de instituições financeiras. No mercado americano, somente na ocorrência de fraudes os bens 
pessoais de acionistas e administradores eram requeridos para a liquidação de uma instituição 
financeira. Comparando com o mercado brasileiro, um ato de intervenção do Banco Central do 
Brasil imediatamente tornava indisponíveis os bens dos administradores. Dessa forma, o 
sistema americano criava um incentivo perverso para passar pelos riscos. Se os administradores 
não dividem o risco com as instituições por eles dirigidas, são encorajados a participar de um 
negócio arriscado, no qual as vitórias implicam resultados positivos para os bancos e seus 
gestores, e as derrotas penalizam somente as instituições, pois os gestores não têm seus bens ou 
seus ganhos anteriores sujeitos a perdas. É evidente que, se esse esquema é feito repetidamente, 
nem sempre vai resultar em vitórias. Um dos principais aspectos dessa crise foi a combinação 
de derivativos com operações estruturadas, inclusive de fora dos bancos. Em suma, há um fator 
de base legal, no caso de problemas de continuidade no sistema bancário e da disponibilidade 
de instrumentos possibilitadores do excesso de riscos, o que passou a ser possível em quase 
todas as áreas, mas acabou dando errado, quase numa reação em cadeia. 
No Brasil, os controladores de instituições financeiras respondem pelos prejuízos causados à 
sociedade e também a terceiros, conforme disposto na Lei 9.447, de 1997: 
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A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida 
no art. 15 do Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1.987, aplica-se também aos 
regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de 13 de 
março de 1974 (art. 1º.). 

 
O decreto-lei 2.321, de 1987, estabelece que: 

Decretado o regime de administração especial temporária, respondem solidariamente 
com os ex-administradores da instituição, pelas obrigações por esta assumidas, as 
pessoas naturais ou jurídicas que com ela mantenham vínculo de controle, 
independentemente da apuração de dolo ou culpa (art. 15). 

 
Conforme Barreto (2009), para Teresa Grossi, ex-diretora do Banco Central do Brasil, 
ocorreram decisões políticas a fim de tornar os Estados Unidos um ambiente pouco regulado, 
com objetivo de estimular o desenvolvimento dos mercados. Havia uma convicção de que os 
próprios mercados seriam regulados, com as forças dos participantes atuando como 
reguladoras. No entanto, ficou provado que só há autorregulação quando existem incentivos 
para que ela funcione. Dessa forma, os supervisores não executavam o que deveria ser feito, 
por não terem poder, ou porque o processo de supervisão, da maneira como foi implementado, 
não permitia que se aprofundasse a análise das operações estruturadas pelos bancos.  
 
2.5.7 Inovações financeiras: CDO, CDS, PDS e SIV 
 
Para entender uma parte das inovações financeiras mencionadas na racionalização sobre a crise 
e também para conhecer alguns instrumentos similares aos utilizados pelo Banco Cruzeiro do 
Sul, é necessário abordar os derivativos de crédito e os veículos utilizados no modelo de negócio 
de originar e vender créditos. 
Para Bookstaber (2008), os mercados tornam-se mais propensos a crises, sendo que os efeitos 
da inovação figuram entre os culpados desse problema, mesmo sem negar os seus aspectos 
positivos, como tornar os mercados mais eficientes, mais líquidos e mais rápidos para reagir às 
informações. O autor afirma que a inovação não só aumenta a complexidade, como também 
torna os mercados mais integrados entre si, de maneira que essa forte integração e o aumento 
de liquidez resultante facilitam a tomada de posições mais alavancadas, pois títulos mais 
líquidos e prontamente precificados representam uma garantia melhor. 
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Em vez de emprestar e manter os créditos em carteira, os bancos comerciais vendiam suas 
hipotecas de maior risco para corretoras, que em seguida vendiam esses créditos em blocos aos 
bancos de investimento, os quais, por sua vez, empacotavam-nos em instrumentos de 
securitização denominados CDO - Collateralized Debt Obligations.  
De acordo com Soros (2008), os fundos de hedge especializados em crédito atuavam como 
companhias de seguro não licenciadas, cobrando prêmios sobre as CDO e outras obrigações 
por eles garantidas. 
Para explicar como funciona uma obrigação de dívida com garantia, Bonfim (2007) expõe um 
exemplo físico, e não financeiro: um reservatório de água no alto de uma montanha, ao ser 
totalmente preenchido, transborda, fornecendo água ao tanque imediatamente abaixo. Quando 
o segundo tanque estiver cheio, repetirá o fenômeno de transbordar e ceder água ao próximo 
tanque. Todo mês, os tanques são esvaziados e começam a ser preenchidos pelo tanque de cima, 
de forma que, se a água acaba antes de preencher todos os tanques, aqueles reservatórios mais 
baixos ficam com pouca ou nenhuma água. Assim funcionam as CDO, títulos com diferentes 
níveis de senioridade e com pagamentos de principal e juros suportados pelos fluxos de caixa 
de um portfólio de instrumentos de dívida. Dessa forma, um título com maior senioridade tem 
prioridade no recebimento, enquanto os títulos com menor senioridade possuem maior risco de 
não recebimento, o que é compensado, na maioria das vezes, por uma taxa de remuneração 
maior ou pela menor exigência de investimentos. Quando os instrumentos de dívida são 
empréstimos, a CDO é chamada de CLO (obrigações garantidas por empréstimos); se são 
bônus, a CDO é designada CBO (obrigações garantidas por bônus). 
Para ilustrar o funcionamento dos instrumentos, Bonfim (2007) elaborou a figura 6. Considere-
se um emissor de CDO com um portfólio de empréstimos no valor de face total de $ 100 
milhões; para financiar a aquisição do portfólio, o emissor vende obrigações de dívida (notas) 
a investidores, de modo que a corrente de pagamento prometida para essas notas, por sua vez, 
é garantida pelos fluxos de caixa gerados pelos empréstimos. A figura ilustra o caso 
relativamente comum de uma situação em que o emissor da CDO é um SPV – Special Purpose 
Vehicle. Admitindo-se que ambos, os empréstimos constituintes do colateral e as notas, fazem 
pagamentos mensais, a cada mês, o emissor (SPV) recebe os pagamentos, devido aos 
empréstimos, e os transfere aos investidores compradores das notas (já líquidos de qualquer 
taxa administrativa).  
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Figura 6 - Fluxo simplificado de uma CDO 
Fonte: Bonfim, 2007, p. 149.  
Um aspecto fundamental das CDO é que as notas possuem diferentes cupons para refletir os 
vários níveis de risco e senioridade. Em particular, a cada mês, toda a renda paga pelos 
empréstimos é usada primeiro para realizar o pagamento das notas seniores. Na linguagem 
técnica, cada nível de senioridade das notas emitidas sob uma CDO é chamado de tranche, 
sendo esta tipicamente classificada pelas principais agências de classificação de risco de 
crédito. Em geral, as CDO foram largamente utilizadas para atingir os seguintes objetivos dos 
seus patrocinadores: 

 Excluir ativos do balanço patrimonial, liberando capital regulatório; 
 Alavancar suas exposições ao risco de crédito, em operações nas quais os emissores 

tentam melhorar seus retornos sobre os ativos-objeto, tornando-se investidores de 
primeira perda nas estruturas criadas; 

 Criar liquidez para empréstimos bancários que, de outra forma, seriam ativos sem 
liquidez. 

Grande parte dos créditos subprime securitizados, de acordo com Greenspan (2008), foi vendida 
no exterior, e uma porção significativa assumiu a forma de CDO, em que as tranches com 
prioridade no recebimento eram certificadas pelas agências de rating como AAA. 
Soros (2008) ressalta que, antes da invenção dos CDS, um banco interessado em diversificar 
sua carteira de investimentos teria de comprar ou vender partes de empréstimos, sendo tal ação 
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complicada, por depender da anuência do tomador. Segundo Barreto (2009), para Maílson da 
Nóbrega, os credit default swaps davam aos compradores das hipotecas uma segurança razoável 
de que, no caso de um atraso, o seguro arcaria com o prejuízo. No entanto, como muitos ativos 
foram garantidos pela mesma entidade, esse tipo de operação levou à quebra uma seguradora 
como a AIG. 
Conforme Bonfim (2007), um credit default swap é um acordo bilateral entre um comprador e 
um vendedor de proteção de crédito. Em sua forma mais simples, é um seguro no qual o 
comprador de proteção concorda com a realização de pagamentos periódicos por determinado 
período (até o vencimento do CDS) ao vendedor de proteção. Em troca, o vendedor de proteção 
compromete-se a fazer um pagamento ao comprador no caso de inadimplência da terceira parte. 
Como tal, o credit default swap compartilha de muitas similaridades com produtos de seguros 
tradicionais. 
Já o portfolio default swap (PDS), é um instrumento por meio do qual o comprador de proteção 
defende parte da sua carteira de crédito. Diferente do CDS, que resguarda o comprador de 
perdas relacionadas a uma única entidade de referência, ou de um basket default swap, que 
preserva de prejuízos de uma cesta relativa a um determinado grupo de entidades de referência, 
o PDS protege o comprador de proteção contra perdas em uma carteira de crédito, sem que 
sejam nomeadas as entidades devedoras. Para ilustrar um PDS de primeira perda (first loss 
portfolio default swap), Bonfim (2007) usa o exemplo de um banco, o qual tenha previsto que 
as chances de experimentar perdas relacionadas a crédito excedentes a 10% no próximo ano 
são suficientemente pequenas e então vale aceitar esse risco. O banco pode contratar um 
portfolio default swap de um ano com um investidor vendedor de proteção contra os primeiros 
10% de perdas relacionadas à inadimplência que ocorrer na carteira. O investidor está disposto 
a quantas inadimplências individuais forem necessárias para produzir uma perda de 10% na 
carteira de referência. 
Aumentando um pouco mais o nível de complexidade das transações, Bonfim (2007) mostra o 
funcionamento de uma CDO sintética. A figura 7 mostra um banco comercial, rotulado como 
banco patrocinador, com uma carteira de empréstimos de $100 milhões (ativos de referência). 
O banco deseja remover o risco de crédito associado à carteira, mas em vez de vender os 
empréstimos para um repackaging vehicle (rotulado como SPV – Special Purpose Vehicle – na 
figura), opta por vender somente o risco de crédito associado à carteira e manter os empréstimos 
em seu balanço patrimonial. 
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Figura 7 - Diagrama de uma CDO Sintética Simples 
Fonte: Bonfim, 2007, p. 153.  
A transferência do risco é feita por meio de um portfolio default swap no qual o SPV é a 
contraparte, sendo que o patrocinador compra proteção contra qualquer perda excedente a 2% 
da carteira, por exemplo. Como no caso das CDO tradicionais, o patrocinador tende a manter 
uma pequena parcela de primeira perda, 2% nesse caso, em parte para acalmar as preocupações 
de potenciais investidores. O banco faz pagamentos de prêmios periódicos ao SPV, que se 
compromete a cobrir qualquer perda com inadimplência excedente ao percentual contratado de 
2% da carteira. 
Em seguida, o SPV, de forma similar a uma estrutura de CDO tradicional, emite notas para 
várias classes de investidores, sendo cada classe correspondente a exigências com um dado 
nível de senioridade em relação aos fluxos de caixa do SPV. No entanto, como o portfolio 
default swap é uma estrutura não financiada, os fluxos de caixa por ele gerados não podem 
compensar completamente os investidores, tanto por seus custos de financiamento (as notas 
emitidas pelo SPV são investimentos completamente financiados) como pelo risco de crédito 
embutido no portfólio de referência. Para resolver essa desvantagem, o SPV investe os ganhos 
da venda das notas em ativos com excelente classificação de risco (AAA). E, então, o SPV 
utiliza esses ativos como uma garantia para suas obrigações junto ao banco patrocinador e aos 
investidores e também como uma fonte de fundos para complementar os pagamentos de cupons 
prometidos pelas notas, através da renda gerada. 
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Um SIV – Structured Investment Vehicle – é um tipo de SPV, ou seja, uma estrutura isolada da 
entidade patrocinadora, com ativos, passivos e estrutura patrimonial próprios. Os SIV 
normalmente investem em ativos de longo prazo, como CDO, e captam no curto prazo, através 
de commercial papers. Em geral, essa captação é baseada em ABCP’s,  Asset-Baked 
Commercial Papers, commercial papers com valor garantido pelo fluxo de caixa de um 
conjunto de ativos. 
 
2.5.8 A Internacionalização da Crise 
 
Em entrevista a Barreto (2009), Teresa Grossi relatou que não houve um único causador da 
crise de 2008, mas sim, uma série de circunstâncias que conduziram o sistema americano a uma 
crise financeira, alastrando-se pela Europa e pelo resto do mundo. Para a economista, o fator 
desencadeador foi a liquidação do Lehman Brothers, tornando a crise mundial,  surpreendendo 
fortemente os mercados, que reagiram muito rapidamente. 
De acordo com Barreto (2009), para Delfim Netto, o sistema bancário é uma rede que envolve 
o crédito interbancário e outros milhões de fatores entre bancos, empresas e pessoas. Ao se 
remover um elemento dessa rede, ela desmonta, e isso aconteceu com a liquidação do Lehman 
Brothers; a situação já estava muito ruim, mas quando essa instituição entrou em colapso, o 
problema emergiu de forma marcante. Após a eclosão da crise, cogitou-se o fim do capitalismo, 
o que não poderia acontecer, pois esse é um processo de seleção histórico, construído pelo 
homem através dos tempos, consistindo em um sistema que combina eficiência produtiva com 
liberdade. Obviamente, não é um sistema perfeito, pois o homem exige igualdade de condições, 
e por isso o Estado é necessário, para garantir a combinação desses elementos. 
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3 METODOLOGIA 
 
Para Aquino (2005), o desafio da pesquisa é a obtenção da validade interna, evitando efeitos 
espúrios, e assim, a complexidade do trabalho de investigação é comparar várias relações, 
influenciadas por variáveis exógenas, mas sem distorção dos resultados. A presente pesquisa é 
qualitativa, de cunho explanatório, e desenvolvida através de um estudo de caso único. 
Segundo Yin (2010), estudo de caso é o método mais adequado no exame de eventos 
contemporâneos, nas situações em que os comportamentos relevantes não podem ser 
manipulados, adicionando-se duas fontes de evidência normalmente não incluídas no método 
histórico: observação direta dos eventos estudados e entrevista. Uma forma de abordar a questão 
da validade interna, de acordo com Aquino (2005), é limitar a análise a uma única unidade de 
coordenação das escolhas, à análise de uma única firma, por exemplo. Ao invés de um elemento 
típico existente em várias firmas, verificam-se diversos aspectos em uma única firma, 
constituindo, assim, maior homogeneidade na análise. 
O estudo de caso, conforme Yin (2010), é uma investigação empírica que averigua um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. De acordo com 
o referido autor, os estudos de caso, assim como os experimentos, são generalizáveis às 
proposições teóricas, pois não representam uma “amostragem”. Dessa forma, sua meta é 
expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar frequências 
(generalização estatística).  
Martins (2008) destaca que a triangulação de informações, dados e evidências garantem a 
confiabilidade nos achados de um estudo de caso e também sua validade. Busca-se, 
criativamente, aprender a totalidade de uma situação - identificar e analisar a multiplicidade de 
dimensões que envolvem o caso - e, de maneira engenhosa, descrever, compreender, discutir e 
analisar a complexidade de um caso concreto, construindo uma teoria que possa explicá-lo e 
prevê-lo.  
Para o estudo ser bem-sucedido, Martins (2008) prescreve que o trabalho de campo deve ser 
precedido por um detalhado planejamento, a partir de ensinamentos advindos do referencial 
teórico e das características próprias do caso, incluindo-se a construção de um protocolo de 
aproximação com o caso e de todas as ações a serem desenvolvidas até se finalizar o relatório 
do estudo. Segundo o autor, o protocolo constitui-se em um conjunto de códigos, menções e 
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procedimentos suficientes para se replicar o estudo, ou aplicá-lo em outro caso com 
características semelhantes ao estudo de caso original. 
Yin (2010) ainda menciona quatro tipos de estudos de caso: caso único com enfoque holístico, 
caso único com enfoque incorporado, caso múltiplo com enfoque holístico e caso múltiplo com 
enfoque incorporado. Em relação ao estudo de caso único, o autor indica-o para uma situação 
em que este represente o caso decisivo para testar uma teoria bem formulada, seja para 
confirmá-la, ou contestá-la, ou ainda para entendê-la. Uma segunda justificativa para o estudo 
de caso único é quando ele representa uma situação rara ou extrema. Uma terceira situação é 
quando o caso único se mostra revelador, de modo que o pesquisador tem a chance de observar 
um fenômeno anteriormente inacessível à investigação científica. E a quarta alternativa é sua 
utilização como introdução a um estudo mais apurado ou, ainda, como caso-piloto para uma 
investigação. 
A abordagem do estudo de caso único, de acordo com Aquino (2005), busca relações entre 
variáveis, porém sem a força das ciências naturais nas relações de causalidade. As relações 
encontradas (ou não) emanam justamente com prováveis explicações adicionais resultantes da 
leitura mais detalhada do fenômeno, com o objetivo de testar a teoria em questão. 
De acordo com Martins (2008), o maior risco do estudo de caso único é que a explicação 
científica seja falha por fragilidade, devido a possíveis fenômenos encontrados apenas no 
universo pesquisado. Esse autor contrapõe-se a Yin, segundo o qual uma investigação de estudo 
de caso deve contar com vários pesquisadores, sendo que, no Brasil, isso se mostra pouco 
praticável, ao se destacarem dois itens fundamentais que acabam inviabilizando grande parte 
das iniciativas brasileiras: tempo e dinheiro. 
Conforme Martins (2008), para seguir as recomendações de Yin acerca das teorias adotadas, da 
elaboração de protocolo, da triangulação de fontes, das entrevistas, das observações e de outras 
técnicas de coleta de dados, são necessários muitos meses. Para Martins (2008), em um trabalho 
de mestrado, de um pesquisador iniciante, pode-se constatar a dificuldade da concepção, 
elaboração e conclusão de um estudo de caso no tempo concedido. No caso do doutorado, com 
a experiência acadêmica já adquirida, é possível para o pesquisador a elaboração de um estudo 
de caso único com enfoque incorporado. Para uma abordagem múltipla e/ou holística, já seriam 
necessários tempo e recursos além da capacidade de um doutorando e da própria estrutura 
acadêmica atual. 
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3.1 Unidade de Análise 
 
As questões propostas nesse trabalho são respondidas com base no estudo de caso de um banco 
brasileiro com ações negociadas em bolsa, o Banco Cruzeiro do Sul. De acordo com o seu 
próprio site (BCSul, 2014b), o Banco Cruzeiro do Sul era uma instituição múltipla privada, em 
liquidação extrajudicial desde o ano de 2012, atuante principalmente no mercado de crédito 
pessoal com desconto em folha de pagamento para funcionários públicos e pensionistas do 
INSS. Operava também no segmento de crédito para empresas de pequeno e médio porte 
(middle market), oferecendo crédito de curto prazo, muitas vezes atrelado a recebíveis. 
A intervenção do Banco Central do Brasil, ocorrida em 4 de junho de 2012, e a quebra do 
Lehman Brothers, caracterizada pelo pedido de concordata desta instituição, em 15 de setembro 
de 2008, são considerados eventos críticos, para fins de análise. Assim, a pesquisa concentra-
se nos fatos ocorridos nesse período, porém, averiguando também práticas ocorridas antes da 
data inicial e acontecimentos posteriores à data final. Esses eventos pontuais servem de 
parâmetro para que o escopo do trabalho tenha início e fim. 
O evento de 2008 é crucial por ter iniciado uma crise mundial que aplacou a liquidez de 
instituições financeiras com o perfil do Banco Cruzeiro do Sul. Para Tereza Grossi, ex-diretora 
de fiscalização do Banco Central, em entrevista a Barreto (2009), o gatilho que detonou a crise, 
transformando-a em um colapso mundial, foi a liquidação do Lehman, surpreendendo 
fortemente os mercados, fazendo-os reagir muito rapidamente. 
 
3.2 Coleta de Evidências do Estudo de Caso 
 
Além da consideração às fontes, Yin (2010) relaciona alguns princípios dominantes 
fundamentais para qualquer esforço de coleta de dados na realização de estudos de caso: 

a. Múltiplas fontes (evidência de duas ou mais fontes, convergindo sobre os 
mesmos fatos ou descobertas); 

b. Banco de dados do estudo de caso (uma estrutura formal de evidência distinta 
do relatório final do estudo de caso); 



98  

c. Encadeamento de evidências (vínculos explícitos entre as questões formuladas 
e os dados coletados e as conclusões obtidas). 

Dos tipos de fontes mencionados por Yin (2010), descartam-se as observações diretas e as do 
participante, pois o presente estudo de caso tem como objeto um fato já incorrido, no qual os 
principais atores já não atuam na mesma instituição. Também são rejeitados os artefatos físicos, 
por não terem relevância para o estudo. O autor ressalta que os artefatos físicos têm uma 
importância potencialmente menor na maioria dos exemplos típicos de estudos de caso e, assim, 
o presente estudo utiliza evidências de documentação, registros em arquivos e entrevistas. 
Ainda para o referido autor, qualquer uma das fontes de evidência precedentes pode ser usada 
como base única para estudos inteiros, no entanto, a triangulação de informações justifica o uso 
de múltiplas fontes de evidência. 
 
3.3 Documentação  

 
Exceto pelos estudos das sociedades anteriores à escrita, a informação documental é 
provavelmente relevante para todos os tipos de estudo de caso (Yin, 2010). Esse tipo de 
informação pode tomar várias formas que devem ser objeto de planos explícitos de coleta de 
dados. Os vários tipos de documentos estão cada vez mais disponíveis por meio das buscas na 
internet, sendo úteis mesmo que não sejam sempre precisos e possam apresentar parcialidades. 
Na realidade, eles devem ser usados cuidadosamente e não devem ser aceitos como registros 
literais dos eventos ocorridos. Em um estudo de caso, o uso mais importante ocorre ao 
complementar a evidência de outras fontes.  
De acordo com Yin (2010), os pontos fortes desse tipo de documentação incluem: 

 Estabilidade - a documentação pode ser revista repetidamente; 
 Discrição – não fora criada em consequência do estudo de caso; 
 Exatidão - em geral contém nomes, referências e detalhes de um evento; e 
 Ampla cobertura - muitos eventos e muitos ambientes. 

E para o mesmo autor, os pontos fracos abarcam:  
 A recuperabilidade dos documentos, a qual pode ser difícil; 
 A seletividade parcial, se a coleção for incompleta;  
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 A parcialidade dos relatórios; e  
 Os acessos, que podem ser negados deliberadamente. 

Devido ao seu valor global, os documentos desempenham um papel explícito na coleta de dados 
na realização dos estudos de caso e as buscas sistemáticas de documentos relevantes são 
importantes em qualquer plano de coleta de dados. Um novo problema a ser ponderado é a 
questão da abundância de materiais disponíveis na internet, pois o pesquisador pode ficar 
confuso ao revisar esses materiais e desperdiçar muito tempo com eles. Uma sugestão é separar 
ou realizar uma triagem dos materiais de acordo com sua visível centralidade na investigação 
(Yin, 2010). 
Para estruturar o estudo de caso, analisam-se os seguintes documentos referentes ao Banco 
Cruzeiro do Sul: 

 Notícias da imprensa: mais de 250 reportagens a partir do início do período crítico 
da situação da instituição até 30 de setembro de 2014; 

 Autos do processo de falência do Banco Cruzeiro do Sul; 
 Denúncia do ministério público federal baseada no inquérito elaborado pelo Banco 

Central do Brasil; 
 Documentos da governança corporativa do Banco Cruzeiro do Sul: 

o Estrutura de governança; 
o Atas de Reunião do Conselho de Administração (RCA);  
o Atas de Reunião da Diretoria (RD); e  
o Atas de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE). 

 
3.4 Entrevistas 
 
Uma das fontes mais importantes de informação para estudo de caso é a entrevista, associada 
ao método de levantamento. As entrevistas são conversas guiadas, não investigações 
estruturadas, ou seja, embora seja observada uma linha de investigação consistente, a verdadeira 
corrente de questões, na entrevista de estudo de caso, é provavelmente fluida, não rígida (Yin, 
2010). 
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Dessa maneira, no processo de entrevista, destacam-se duas tarefas: 
 Seguir sua própria linha de investigação; 
 Formular questões verdadeiramente conversacionais, de maneira imparcial, para que 

também sirvam às necessidades de sua linha de investigação. 
Segundo Yin (2010), os pontos fortes da entrevista são: 

 Direcionamento, focando diretamente os tópicos do estudo de caso; 
 Percepção, através do fornecimento de inferências e explanações causais percebidas. 

E, para o mesmo autor, os pontos fracos consistem em: 
 Parcialidade, devido às questões mal articuladas; 
 Parcialidade das respostas; 
 Incorreções devido à falta de memória;  
 Reflexibilidade - o entrevistado responde ao entrevistador o que este queira ouvir. 

Yin (2010) evidencia a entrevista focada, na qual a pessoa é entrevistada durante um curto 
período de tempo – uma hora, por exemplo. Nesses casos, as entrevistas podem até permanecer 
abertas e assumir uma maneira conversacional, mas é maior a probabilidade de se seguir um 
determinado conjunto de questões derivadas de um roteiro. Dessa forma, uma finalidade 
importante desse tipo de entrevista pode ser simplesmente a de corroborar determinados fatos 
considerados já estabelecidos pelo pesquisador (mas não a de perguntar sobre outros tópicos de 
natureza mais ampla, abertamente). Nessa situação, as questões específicas devem ser 
cuidadosamente elaboradas, para que o entrevistador pareça sinceramente ingênuo sobre o 
tópico, permitindo ao entrevistado a elaboração de um comentário inédito sobre o assunto.  
Outro tipo é a entrevista em profundidade, na qual o pesquisador pode perguntar aos 
respondentes-chave sobre os fatos de um assunto, assim como suas opiniões sobre os eventos 
(Yin, 2010). Em algumas situações, pode até pedir ao entrevistado que proponha seus próprios 
insights sobre determinadas ocorrências e usar essas proposições como base para futura 
investigação. Nesse sentido, a entrevista pode ocorrer, durante um longo período de tempo, e 
não em uma única ocasião, havendo a possibilidade de o entrevistado também sugerir outras 
pessoas para serem entrevistadas, assim como outras fontes de evidência. Dessa forma, quanto 
mais o entrevistado auxiliar, mais o papel dele pode ser considerado o de um informante, não 
apenas o de um respondente. 
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Entrevistas normalmente são realizadas para a determinação de opiniões sobre os fatos 
estudados. No caso do presente trabalho, apesar de haver roteiros previamente estabelecidos, 
preservando a característica de comparabilidade, as entrevistas são semiestruturadas, o que 
possibilita adaptações no roteiro, de acordo com os conhecimentos e interesses de cada 
entrevistado. 
As entrevistas foram realizadas pessoalmente pelo próprio autor do trabalho, sendo que, à 
exceção de dois entrevistados, os quais explicitamente solicitaram para suas entrevistas não 
serem gravadas, as demais foram gravadas e arquivadas eletronicamente, e posteriormente 
transcritas, submetidas à avaliação dos entrevistados e, por fim, consolidadas nesse estudo. 
No início de cada entrevista, foram explanadas aos entrevistados as ideias e motivações da tese, 
garantindo-se a privacidade das informações prestadas e a permissão para gravação da 
entrevista. 
Essas entrevistas objetivam: a compreensão do ambiente de gestão do Banco Cruzeiro do Sul; 
a análise da intenção das pessoas com acesso a determinadas informações e à tomada de 
decisões; e entender por quais motivos o banco fez algumas escolhas contábeis diferentes do 
que fizeram outras instituições. 
Foram entrevistados ex-funcionários do Banco Cruzeiro do Sul, repórteres que noticiaram o 
banco no período estudado e participantes do processo de liquidação da instituição. A evidência 
da realização das entrevistas pode ser apresentada, porém, em nenhuma hipótese será divulgada 
ou transmitida a terceiros, para garantir o sigilo dos entrevistados. À exceção dos repórteres 
entrevistados, os demais nomes também são mantidos em sigilo. 
Os repórteres entrevistados foram selecionados com base na quantidade de reportagens e na 
qualidade da cobertura feita acerca do caso do Banco Cruzeiro do Sul. Além disso, foi 
considerada também a diversidade de foco dos selecionados. 
Carolina Mandl, do Valor Econômico, é a autora do maior número de reportagens utilizadas 
nesse trabalho, e investigou o caso porque, em suas matérias, ela costumava trabalhar com 
instituições financeiras; Fernando Torres, também do Valor Econômico, tem o segundo maior 
número de reportagens empregadas nesse estudo, por ter o foco nos assuntos ligados à 
contabilidade; Toni Sciarretta, da Folha de São Paulo, é outro repórter com um grande número 
de matérias utilizadas, pois ele, assim como Mandl, costumava escrever sobre assuntos que 
envolviam instituições financeiras. Finalmente, destaca-se Yuki Yokoi, repórter da revista 
Capital Aberto, autora de uma única matéria sobre o caso do Banco Cruzeiro do Sul, porém, 
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com conteúdo bastante abrangente. O interesse de Yokoi no banco tinha relação com assuntos 
relacionados à governança corporativa e mercado de capitais. 
 
3.5 Registros em arquivo 
 
Para muitos estudos de caso, de acordo com Yin (2010), os registros em arquivo também podem 
ser relevantes, como por exemplo: 

 Arquivos de uso público como os do censo dos Estados Unidos e outros dados 
estatísticos disponibilizados pelo governo do Brasil, nas esferas federal, estadual e 
local; 

 Registros de serviços como os que mostram o número de clientes atendidos durante 
um determinado período de tempo; 

 Dados de levantamentos usados previamente, coletados a respeito dos empregados 
dos residentes e dos participantes do local. 

No presente trabalho, utilizam-se os seguintes registros: 
 Teleconferências disponíveis no site de RI do Banco Cruzeiro do Sul (BCSul, 

2014a); 
 Demonstrações financeiras enviadas para a CVM; 
 Histórico de cotações das ações do Banco Cruzeiro do Sul na BM&FBovespa. 
 

3.6 Triangulação das fontes de evidência 
 
A abordagem às fontes individuais de evidência não é recomendada para a condução de estudos 
de caso, ao contrário, um ponto forte da coleta de dados do estudo de caso é a oportunidade de 
usar diferentes fontes de evidência. Além disso, a necessidade de usar fontes múltiplas de 
evidência no estudo de caso excede muito a dos outros métodos de pesquisa, como 
experimentos, levantamentos ou histórias (Yin, 2010).  
O investigador consegue abordar uma variação maior de aspectos históricos e comportamentais 
ao usar múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso, proporcionando-lhe a importante 
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vantagem de desenvolver linhas convergentes de investigação em um processo de triangulação. 
Assim, qualquer achado ou resultado do estudo de caso é mais convincente e acurado se for 
baseado em fontes diferentes de informação (Yin, 2010). 

 

 
Figura 8 - Triangulação das fontes 
Fonte: Adaptado de Yin, 2010, p. 144. 
  
Com a triangulação dos dados, os problemas potenciais de validade do constructo também 
podem ser abordados, porque as múltiplas fontes de evidência proporcionam, essencialmente, 
várias avaliações do mesmo fenômeno. De acordo com Yin (2010), naturalmente, uma análise 
dos métodos de estudos de caso demonstrou que estes, ao utilizarem múltiplas fontes de 
evidência tinham classificação superior, em termos de sua qualidade geral, em comparação aos 
que contavam apenas com fontes únicas de informação. Após a descrição e a documentação das 
fontes de evidência utilizadas, o trabalho deve encadear as evidências, aumentando a 
confiabilidade nas informações do estudo de caso. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 
4.1 Análise de Documentos 
 
4.1.1 Unidade de Análise: O Banco Cruzeiro do Sul 
 
A Cruzeiro do Sul Holding Financeira S.A. era proprietária de 100% das ações ordinárias do 
Banco Cruzeiro do Sul e de 73,06% das ações preferenciais. O Banco passou a ter ações 
negociadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo no ano de 2007 e, por estar enquadrado 
no Nível 1 de Governança Corporativa, exigia-se a manutenção de pelo menos 25% das suas 
ações nas mãos do mercado (free float). 

Tabela 7 – Acionistas do Banco Cruzeiro do Sul em 2012 

 Fonte: Site do Banco Cruzeiro do Sul, 2014a.  
O desenho da estrutura societária do Banco Cruzeiro do Sul, antes da intervenção do Banco 
Central do Brasil, em 2012, tinha o seguinte formato, segundo a figura 9 (BCSul, 2014a). 

 
Figura 9 – Estrutura societária do Banco Cruzeiro do Sul em 2012 
Fonte: Site do Banco Cruzeiro do Sul, 2014a. 
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Segundo o BCSul (2014a), em maio de 2012, as principais subsidiárias operacionais do banco 
eram: 

 Cruzeiro do Sul Corretora S.A. – Corretora de Valores e Mercadorias atuante 
exclusivamente como corretora para negociações na Bovespa, BM&F e BBM. 

 Cruzeiro do Sul DTVM – Distribuidora de títulos e valores mobiliários a qual exercia 
atividades de intermediação e negociação de títulos públicos, mas também apta a atuar 
com importações e exportações. 

 Cruzeiro do Sul Imobiliária, Comercial, Importadora e Exportadora S.A. – A Cruzeiro 
do Sul Imobiliária executava operações imobiliárias, mas também estava habilitada para 
atuar com importações e exportações. 

 Cruzeiro do Sul S.A. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros – Atuante na 
revenda de ativos financeiros. 

 BCS Seguros S.A. – Operava nos ramos de previdência privada e seguro de vida. 
 Companhia Promotora de Vendas – Proveban – Exercia atividades de administração, 

controle e análise de empréstimos, serviços de consultoria em vendas e tecnologia de 
informação. 

 Banco Prosper S.A. – em dezembro de 2011, o BCSul celebrou contrato de compra e 
venda de ações para aquisição de 88,1794% do capital social do Banco Prosper S.A., 
pelo valor de R$ 55 milhões através de recursos próprios. Fundado em 1991, o Prosper 
era um banco múltiplo com presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, atuando 
com carteira comercial, de crédito, financiamento e investimento, e com autorização 
para operar no mercado de câmbio, possuindo ainda um volume de créditos fiscais de 
aproximadamente R$ 80 milhões. Ainda em 2012, o Banco Central do Brasil rejeitou a 
compra do Banco Prosper pelo BCSul, com base na Resolução 4.122 (BACEN, 2012). 

 
4.1.2 Histórico 
 
Conforme informações do Wikipedia (2015) e Yukoi (2013), o banco foi fundado em agosto 
de 1989, a partir da empresa Cruzeiro DTVM Ltda., do Grupo Pullman, fabricante de pães.  
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Na AGE de 27/2/1989, de acordo com Ministério Público do Estado de São Paulo (2013), o 
Estatuto Social da entidade foi reformado para ampliar seu objeto social, com objetivo de operar 
com carteira comercial e de investimentos. Nessa data, o nome da Cruzeiro Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S/A alterara-se para Banco Cruzeiro S/A e, em 1/9/1989, sua 
denominação social passou finalmente a ser Banco Cruzeiro do Sul S/A. 
O banco fora adquirido em 1993 pela família Índio da Costa. Até a chegada dos novos 
controladores, a instituição era apenas uma licença de prateleira, sem operações. Em 1994, o 
Banco Cruzeiro do Sul foi nomeado agente do BNDES para operar no mercado de crédito de 
longo prazo, concedendo a empresas empréstimos para capital de giro e investimentos, 
inclusive empréstimos por meio do FINAME, uma subsidiária do BNDES especializada em 
financiamento de bens de capital. Em 2002, o Banco Cruzeiro do Sul deixou de atuar como 
agente do BNDES e, em 2003, foi nomeado dealer especialista oficial do Banco Central para 
negociação dos títulos do Tesouro Nacional nos mercados secundário e de derivativos. O papel 
do Banco Cruzeiro do Sul era atuar como intermediário entre o Banco Central e o mercado na 
compra e venda de títulos pós-fixados (Wikipedia, 2015; Yukoi, 2013).  
Em 2004, o Banco Cruzeiro do Sul começou a operar no segmento de crédito para empresas de 
médio porte, oferecendo empréstimos atrelados a recebíveis para fornecedores de produtos e 
serviços a grandes empresas brasileiras, e no mesmo ano ingressou no segmento de crédito 
consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(“INSS”), tendo lançado, em 2005, um cartão de crédito que utilizava o mesmo método de 
cobrança do crédito consignado (Wikipedia, 2015; Yukoi, 2013). 
O Banco Cruzeiro do Sul concentrava-se bastante no crédito consignado e seu modelo de 
negócio consistia em: 1. Gerar operações de crédito a partir de correspondentes, que consistiam 
em terceiros, comissionados, chamados de “pastinhas” na gíria bancária; 2. Vender a carteira 
de crédito para gerar caixa e realizar o lucro da operação. 
Em 2011, teve sua nota de classificação de risco rebaixada pela agência de rating Moody's, em 
razão de dificuldades de captação de recursos e, em 4 de junho de 2012, o Banco Central do 
Brasil decretou uma intervenção no banco.  
Conforme supracitado, os balanços publicados pelo banco não tiveram ressalvas até o terceiro 
trimestre de 2011, quando o auditor apontou a necessidade de o banco provisionar as perdas 
esperadas nos créditos que estavam fora do seu balanço consolidado. 
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4.1.3 Os Controladores 
 
As citações de nomes dos antigos controladores, conselheiros e diretores do Banco Cruzeiro do 
Sul presentes nesse trabalho são provenientes de documentos públicos, disponíveis na internet, 
em matérias publicadas pela imprensa, na BM&FBovespa, CVM, Banco Central do Brasil, 
Ministério Público e no antigo site da instituição.  
Luís Felippe Índio da Costa fora controlador do Banco Cruzeiro do Sul S.A. até 28 de março 
de 2011. No dia seguinte, a Cruzeiro do Sul Holding adquiriu 100% do capital do Banco 
Cruzeiro do Sul, passando a ser controladora direta da entidade e Luis Felippe, a partir dessa 
data, passou a controlar indiretamente o banco, passando a ser Presidente do Conselho de 
Administração e Diretor de Relações com Investidores. Antes de adquirir o banco, ele trabalhou 
como diretor em outras instituições financeiras, e é graduado em Direito pela Faculdade 
Nacional de Direito do Rio de Janeiro.  
No fim dos anos 90, Luís Felippe tinha requisitado permissão para começar a operar com sua 
corretora, e o pedido estava sendo analisado em um encontro do conselho da Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro (BV-RJ). O empresário Ivan Botelho, presidente do conselho de 
administração do grupo Energisa, interrompeu as discussões para telefonar para o sócio de uma 
corretora em que Índio da Costa tinha trabalhado, a fim de checar se procediam as denúncias 
de irregularidades mencionadas por outros dois conselheiros. Os problemas ocorreram quando 
Luís Felippe era diretor e sócio minoritário da corretora Bueno, Vieira, Pereira Lopes & 
Associados. No período, um cliente foi envolvido numa tentativa de embolsar cerca de 200.000 
dólares em ações da Petrobrás – em um episódio que terminou contribuindo para sua saída da 
corretora, após vender sua participação. Índio da Costa também entrou em rota de colisão com 
sócios por realizar operações acima dos limites financeiros admitidos pela empresa (Haidar, 
2014). 
Luís Octavio Azeredo Índio da Costa, filho de Luís Felippe, mesmo sem nível superior 
completo, foi Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Diretor 
Superintendente e Diretor de Relações com Investidores do Banco Cruzeiro do Sul S.A. Antes 
de adquirir ações do banco, fora administrador geral da Cinco Corretora de Valores S.A. (de 
valores mobiliários), sendo responsável por todas as atividades administrativas e operacionais 
da instituição. Luís Octavio fora demitido da distribuidora Lecca no começo da sua vida 
profissional, nos anos 80, quando era operador da mesa de ações, por ter sido flagrado 
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adulterando registros para se declarar proprietário de ações custodiadas pela empresa. Assim, 
obtivera pequenos lucros com operações, como pessoa física, sendo que o dinheiro amealhado 
era, na verdade, da empresa em que ele trabalhava (Haidar, 2014). 
Luís Felippe Índio da Costa e Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa eram formalmente 
administradores do Banco e das seguintes empresas controladas: Cruzeiro do Sul Cia. 
Securitizadora de Créditos Financeiros, BCS Seguros, Cia. Promotora de Vendas – Proveban e 
Cruzeiro do Sul Comercial Importadora e Exportadora Ltda. 
 
4.1.4 Análise de Fatos Noticiados pela Imprensa 
 
Os fatos considerados nesse trabalho, noticiados pela imprensa, referem-se ao período de 15 de 
setembro de 2008 a 04 de junho de 2012. As reportagens publicadas entre 04 de junho de 2012 
e 30 de setembro de 2015 também foram individualmente analisadas e aquelas consideradas 
relevantes para o presente estudo foram utilizadas na sua composição. 
A partir da história relatada pela imprensa, são remontados os fatos que resultaram na quebra 
do Banco Cruzeiro do Sul. Em complemento aos documentos obtidos na mídia impressa e na 
internet, esse trabalho insere uma triangulação com normativos contábeis e material técnico que 
confirmam os acontecimentos. 
Para Yukoi (2013), o objetivo dos donos do Cruzeiro do Sul parecia ser um só: forjar um banco 
rico para se beneficiar com a alta no preço das ações, através da criação de lucros fictícios nos 
balanços e da elaboração de uma demanda artificial para os papéis no pregão, as duas principais 
táticas adotadas. As estratégias inusitadas nos balanços e na bolsa enriqueceram seus 
proprietários ao longo dos cinco anos das supostas fraudes, sendo que a lucratividade da 
instituição deu um salto. No exercício de 2006, o banco registrou lucro líquido de R$ 41,299 
milhões. Em 2011, foram R$ 137,202 milhões. A rápida evolução do patrimônio líquido 
também impressionava, partindo de R$ 236,6 milhões, em 2006, para R$ 901,2 milhões no ano 
seguinte, alta de 280%. A partir de 2008, o patrimônio do banco manteve-se estável, sempre 
em torno de R$ 1,1 bilhão (Yukoi, 2013).  
Segundo denúncia do Ministério Público, somente em decorrência dos empréstimos falsos, o 
enriquecimento de Luís Felippe Índio da Costa seria de R$ 179,2 milhões, e o de Luís Octavio, 
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de R$ 86,9 milhões, de forma que o gerenciamento dos lucros teria rendido a eles ganhos por 
meio de dividendos, juros sobre o capital próprio e pró-labore (Yukoi, 2013). 
Dois colaboradores dos donos do banco também ficaram milionários: Horácio Martinho Lima, 
conselheiro de administração, obteve R$ 17,4 milhões com dividendos e pró-labore; e Maria 
Luísa Garcia de Mendonça, diretora, adquiriu R$ 10,3 milhões, por meio de pró-labore. O 
montante amealhado pelos controladores do Cruzeiro do Sul entre a abertura de capital e a 
intervenção atingiu R$ 577 milhões — incluindo-se o valor obtido com a venda das ações no 
IPO (Yukoi, 2013). 

 
4.1.4.1 Oferta Pública Inicial (IPO) 
 
A oferta pública inicial de ações (IPO) do Banco Cruzeiro do Sul movimentou 
aproximadamente R$ 650 milhões. A ação preferencial do banco foi cotada a R$ 15,50 e, no 
ponto médio do intervalo previsto no prospecto preliminar, entre R$ 13,50 e R$ 17,50 (Torres, 
2007). A coordenação da operação foi feita pelo UBS Pactual e as ações PN do Cruzeiro do Sul 
estrearam na Bolsa de Valores de São Paulo, com o código CZRS4, no dia 25 de junho de 2007. 
Do total de recursos movimentados na oferta, R$ 493,88 milhões referiram-se à oferta primária, 
e foram para o caixa do banco, e o restante, equivalente a R$ 150,31 milhões, fora para os 
acionistas vendedores (Torres, 2007). O lucro líquido do banco no primeiro semestre de 2007, 
período coroado com o IPO, foi de R$ 48,2 milhões, um aumento de impressionantes 252% em 
relação ao mesmo período de 2006, excluindo as despesas não recorrentes da abertura de 
capital. As despesas de provisão para créditos de liquidação duvidosa aumentaram 59%, diante 
de um aumento de 201,7% da carteira do crédito, em comparação com o mesmo período de 
2006. 
 
4.1.4.2 Envolvimento com Banco Santos 
 
De acordo com Prestes (2009), o vice-presidente do Banco Cruzeiro do Sul, Luís Octavio 
Azeredo Lopes Índio da Costa, um dos quatro réus do processo aberto pelo falido Banco Santos, 
contestava a alegação de que tinha uma dívida de R$ 206 milhões com a instituição. O UOL 
(2012) noticiou que, em setembro de 2008, a massa falida do Banco Santos acusou, em um 
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processo judicial, o Cruzeiro do Sul de ter desviado R$ 206,2 milhões dos credores da 
instituição pertencente a Edemar Cid Ferreira. No entanto, Luís Octávio Índio da costa afirmou 
que o Cruzeiro do Sul não era devedor da massa falida e não poderia ser apontado como tal. 
Em entrevista a Prestes (2009), ele declarou ter sido dono da BCS Asset Management até 2005, 
quando a vendeu no Uruguai, alegando que a empresa não tinha qualquer ligação com o Banco 
Cruzeiro do Sul. Ele também admitiu que, durante o período em que esteve à frente da BCS, a 
empresa "jamais recebeu, direta ou indiretamente, recursos do Banco Santos ou de empresas 
ligadas à instituição e Cid Ferreira (Prestes, 2009)". 
Para Mandl (2012e), a lista de equívocos do Cruzeiro do Sul começou a vir à tona em 2008, um 
ano depois de o banco estrear na bolsa de valores. Em setembro de 2008, a massa falida do 
banco Santos acusou, em um processo judicial, o Cruzeiro do Sul de ter desviado R$ 206,2 
milhões dos credores da instituição que pertenceu a Edemar Cid Ferreira. 
 
4.1.4.3 Investimentos em “Empresas da Família” 
 
As manobras conduzidas pelos donos do Cruzeiro do Sul também passaram pela gestora de 
recursos do banco, a BC Sul Verax. Nesse caso, foram utilizados fundos de investimentos em 
participações (FIP). Em outubro de 2008, a gestora teria começado a vender o FIP BCSul Verax 
Equity 1 e o FIP Verax Cinco Platinum em suas agências bancárias, com promessa de liquidez 
diária — algo que seria vetado pela Instrução 391 da CVM (2003), reguladora dos FIP como 
condomínios fechados, com resgate apenas no término do prazo da aplicação ou na liquidação 
do fundo. Conforme Yukoi (2013), a rentabilidade era atrativa, até 110% do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), e os recursos captados por meio dos dois fundos financiavam 
uma empresa dos controladores. Ambos alocavam 100% do patrimônio em debêntures da 
Patrimonial Maragato, cujos donos eram Luís Felippe e Luís Octavio, e somavam R$ 456 
milhões. De acordo com denúncia do Ministério Público, pelo menos 154 cotistas foram 
lesados. 
Desde agosto de 2006, a CVM investigava irregularidades na venda de fundos de investimento 
do Banco Cruzeiro do Sul, pois o banco vendia fundos de altíssimo risco, prometendo retorno 
alto e facilidade no resgate das aplicações. Voltados a grandes investidores, dois fundos – 
Platinum e Equity – foram comercializados pelos gerentes do próprio banco para cerca de 300 
pequenos investidores (pessoas físicas), muitos deles parentes desses gerentes, que aplicaram 



112  

suas economias sem compreender no que estavam investindo e quais os riscos a que se 
submetiam (Folha Online, 2012a). 
Para viabilizar a liquidez diária sem reduzir o patrimônio — e, dessa forma, permanecer fora 
do alcance da Comissão de Valores Mobiliários —, a gestora simulou um mercado secundário 
de cotas, no qual outros intermediários simulavam adquiri-las. Dessa forma, quando um cotista 
pedia o resgate, a cota não era contabilmente liquidada, mas vendida a um terceiro. Pelas contas 
do BC, o esquema viabilizou a geração de R$ 171,5 milhões em favor dos controladores (Yukoi, 
2013). 
Dois desses fundos aplicavam em debêntures (títulos de dívida) da Maragato, uma empresa de 
participações de Luís Octavio e Luís Felippe Índio da Costa, também donos do Cruzeiro do Sul. 
A Maragato tinha ações da Petrobrás e participações em empreendimentos da família Índio da 
Costa. Com a intervenção e depois liquidação, essas debêntures perderam praticamente todo o 
seu valor, deixando os investidores com o prejuízo (Folha Online, 2012a). 
Conforme Wiltgen (2012), o banqueiro Luís Octavio Índio da Costa orientava pessoalmente 
sua equipe de gerentes a oferecer aos clientes fundos de investimento de altíssimo risco e sem 
garantias, como se não houvesse diferenças em relação aos produtos de menor risco da 
instituição. Ele solicitava aos funcionários que conseguissem a autorização dos clientes para 
migrar aplicações em Certificados de Depósitos Bancários (CDB) para dois Fundos de 
Investimento em Participações (FIP). Os CDB são aplicações de baixo risco, com garantia de 
até 70.000 reais pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), enquanto os FIP não proporcionam 
qualquer garantia, e os dois produtos oferecidos aos clientes do Cruzeiro do Sul hoje estão 
quebrados.  
Essa recomendação foi seguida por um colégio católico importante de São Paulo e também por 
freiras que aplicavam o dinheiro de um convento, aposentados, pequenos comerciantes e 
profissionais liberais. Voltados a grandes investidores (fundos de pensão, bancos, seguradoras), 
os FIP aplicavam em títulos de dívida da empresa Maragato, instituição de participações da 
família Índio da Costa, porém atualmente não valem mais nada, e só poderiam ser resgatados 
em 2015 (Sciarretta, 2012c). 
De acordo com o Valor Online (2012), alguns clientes e gerentes do Banco Cruzeiro do Sul 
investiram cerca de R$ 450 milhões na Patrimonial Maragato, por meio de dois fundos de 
investimento em participações (private equity) de debêntures conversíveis em ações da 
Maragato. O fundo Platinum captou R$ 253 milhões, com a promessa de uma rentabilidade de 
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110% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) ao ano, enquanto o Equity angariou 
outros R$ 203 milhões visando a um ganho de 108% do CDI. Os regulamentos do Platinum e 
do Equity não permitiam aos cotistas o resgate do seu dinheiro antes do término dos fundos, 
apenas em 2015. Porém, um outro esquema garantia a liquidez prometida verbalmente pelos 
gerentes, de acordo com o relato de um investidor: as cotas de um aplicador eram revendidas a 
outro investidor, assim, um mercado secundário gerava um canal de saída.  
Esses fundos só poderiam ser resgatados em 2015, no entanto, o banco estimulava um mercado 
paralelo de compra e venda dessas cotas (mercado secundário), ocasionando uma impressão 
artificial de que poderiam resgatar a aplicação a qualquer momento (liquidez diária). De acordo 
com Wiltgen (2012), para dar a impressão de que se tratava de um investimento mais simples 
e de menor risco, o banco promovia um mercado secundário de compra e venda de cotas do 
fundo, conferindo liquidez diária ao investimento. Quem quisesse resgatar a aplicação, pedia e 
recebia o depósito no dia seguinte, com o rendimento prometido e, dessa forma, não havia 
ilegalidade: o mercado secundário de cotas de fundo é aceito e quem compra um fundo desse 
tipo precisa assinar um contrato afirmando estar ciente do risco. O problema é que esses clientes 
– mesmo os gerentes, já que muitos deles colocaram dinheiro pessoal – não sabiam o risco real 
a que se submetiam (Sciarretta, 2012c; Folha Online, 2012a). 
 
4.1.4.4 Operações da Corretora 
 
Segundo Durão (2014), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou a Cruzeiro do 
Sul Corretora e o empresário Luís Felippe Índio da Costa, seu então diretor (e dono), por uso 
de práticas não equitativas no registro de ordens de operação de fevereiro a março de 2005. A 
CVM apurou e identificou que, em operações day-trade no mercado de opções, realizadas em 
março de 2005, o investidor João Pedro Morais Serralheiro atingiu uma taxa de retorno de 
100%; em contrapartida, um outro cliente da corretora, Mario Austregesilo, teve perdas nos 
pregões com os mesmos ativos. No esquema, a maioria das ordens era registrada sem a 
identificação do cliente, com o chamado código zero e, no fim do dia, os negócios rentáveis 
eram direcionados ao cliente que a corretora pretendia beneficiar, enquanto os negócios 
desfavoráveis iam para outro cliente. 
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4.1.4.5 Cenário Econômico e Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) 
 
A crise financeira foi um golpe para a competitividade dos bancos pequenos e médios, 
instituições que abriram o capital na Bolsa e ensinaram os grandes bancos a fazerem crédito em 
nichos como o empréstimo consignado e o financiamento ao consumo das redes varejistas. Com 
dificuldade para captar recursos por taxas viáveis, os bancos pequenos e médios tiveram suas 
margens esmagadas e praticamente paralisaram a concessão de novos empréstimos nos últimos 
dias de setembro de 2008 (Sciarretta, 2008). 
Em 14 de outubro de 2008, a agência de classificação de risco Moody's comunicou que as notas 
de risco de crédito de três bancos brasileiros (Cruzeiro do Sul, Bonsucesso e Ibi) estariam sob 
revisão e poderiam ser rebaixadas, justificando essas mudanças devido a uma possível 
desaceleração da atividade econômica, assim como problemas na captação de recursos 
(condições desfavoráveis de funding), já constatados por outra agência de classificação de risco, 
a Fitch (Folha Online, 2008). Sem ter como resistir, algumas dessas instituições seriam 
obrigadas a vender suas carteiras de empréstimos a bancos maiores, com estímulo do Banco 
Central, aumentando a concentração do crédito no país, de forma que os bancos grandes 
puderam comprar essas carteiras com o dinheiro recolhido no compulsório (Sciarretta, 2008).  
A Resolução 3.533 (BACEN, 2008a), do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 31 de 
janeiro de 2008, estabeleceu procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação 
de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. Em síntese, segundo as regras 
contábeis do Banco Central do Brasil, a resolução impactava as transações de cessão de crédito, 
reconhecidas como transações de “venda”, ou seja, o ativo era baixado e o resultado da venda 
(lucro ou prejuízo) era imediatamente reconhecido no resultado. Com a resolução, passaram a 
ser consideradas transações de venda somente aquelas com transferência substancial de riscos 
e benefícios, enquanto as transações com retenção de riscos e benefícios passaram a ser 
registradas como captações lastreadas em ativos, ou seja, o ativo não seria baixado, e a 
contrapartida dos valores recebidos seria o registro de um passivo. O resultado dessa operação 
surgiria ao longo da vida da mesma, à medida que os ativos e passivos se aproximassem das 
datas de vencimento e liquidação. 
Em suma, as cessões de crédito realizadas antes da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) eram 
relacionadas conforme a figura 10 pelas instituições bancárias, e após a resolução, as cessões 
com coobrigação passaram a ser registradas de acordo com a figura 11.  
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Figura 10 – Esquema contábil de cessão de crédito antes da Res. 3.533 (BACEN, 2008a) 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
 

 
Figura 11 – Esquema contábil de uma cessão de crédito com coobrigação após a Res. 3.533 (BACEN, 2008a) 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
Para Carvalho (2009b), a compressão na liquidez e novas regras contábeis foram as principais 
causas da queda de 24,2% dos resultados do Banco Cruzeiro do Sul em 2008, referindo-se 
justamente à Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) que, naquele momento, ainda não era de 
aplicação obrigatória, mas poderia ser adotada antecipadamente, como fez o Banco Cruzeiro 
do Sul. Conforme Valor Online (2008), a agência de classificação de risco Moody´s colocou 
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em revisão para possível rebaixamento as notas de crédito dos bancos Cruzeiro do Sul, 
Bonsucesso e Ibi, refletindo a conjuntura de “possível” desaceleração econômica e de condições 
desfavoráveis para obter financiamento nos mercados doméstico e internacional, o que poderia 
afetar a rentabilidade dessas instituições. 
Carvalho (2009b) constatou que a produção de consignado caiu com a crise, mas com a queda 
dos juros, retomou o ritmo no primeiro trimestre de 2009. Assim como outros bancos médios e 
de pequeno porte, o Cruzeiro do Sul foi afetado pelo enxugamento da liquidez e pela retração 
dos investidores institucionais. Fazer cessões de carteira foi a solução, pois, por ser 
especializado em crédito consignado, o banco não teve dificuldades em encontrar compradores 
para os contratos gerados.  
Surpreendidos com a baixa qualidade das garantias de empréstimos não pagos e com a fuga 
impiedosa dos investidores, os quais impuseram queda muito maior do que a média do mercado 
num período de escassez de recursos, os bancos brasileiros de médio porte, após a crise de 2008, 
assimilaram que o crescimento acelerado pode tornar-se uma grande preocupação se as 
condições de mercado pioram de forma abrupta.  Já em meados de 2009, a ordem era focar em 
nichos específicos, especialmente nos de menor risco, já que as perspectivas da diminuição da 
inadimplência ainda não eram as mais animadoras. O Banco Cruzeiro do Sul focou-se ainda 
mais no consignado, com desconto em folha de pagamento (Alves, 2009).  
Carvalho (2009b) comprovou que as cessões de carteira equacionaram a questão da liquidez, 
mas trouxeram problemas contábeis pela mudança na forma de registro das receitas e das 
despesas, as quais passaram a ser diferidas ao longo do prazo das operações, e não mais 
apropriadas na frente. Segundo a autora, isso afetou diretamente o resultado, mas não alterou o 
fluxo de caixa, pois a forma de registro que dilui os resultados de cessão de crédito ao longo do 
seu prazo tem impacto negativo. Porém, em um período de crise, é possível que tenham sido 
realizadas transações de cessão de crédito com prejuízo e, nesse caso, a diluição deste teria 
efeito positivo nos resultados. 
Para não desestimular novas operações de venda de carteira de crédito de bancos em 
dificuldades para instituições financeiras maiores, o CMN adiou para janeiro de 2010 a 
mudança contábil que entraria em vigor em 1º. de janeiro de 2009, através da Resolução 3.673 
(BACEN, 2008c), a qual alterou o prazo dado na Resolução 3.533 (BACEN, 2008a). Segundo 
Rodrigues (2008), a regra principal da resolução atesta que os bancos vendedores de ativos de 
crédito devam manter as carteiras de crédito contabilizadas em seus balanços, em caso de 
coobrigação. Entretanto, com a crise, o Banco Central (BC) passou a estimular, desde outubro 
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de 2008, a aquisição de carteiras para injetar dinheiro nos bancos com menor capacidade de 
emprestar e por isso, a regra mais rígida para a contabilidade dessas operações poderia travar 
novos negócios a partir de janeiro. Houve então o adiamento por um ano, porém a Resolução 
3.673 (BACEN, 2008c) continuou facultando a possibilidade de antecipação às novas regras, 
implicando novos custos de controle. Dado o momento de restrição de liquidez, supõe-se que 
só antecipariam a aplicação das regras as instituições com algum outro interesse envolvido, 
como, por exemplo, se a instituição tivesse realizado cessões de crédito com coobrigação com 
prejuízo, e ao adotar a nova regra, a diluição dos prejuízos melhoraria seus resultados do 
período. 
De acordo com Torres (2010c), quando a norma estivesse em vigor, o banco só poderia registrar 
esse tipo de operação como venda de ativo se os riscos e benefícios da carteira realmente fossem 
transferidos a um terceiro. Se houvesse coobrigação do banco vendedor em caso de 
inadimplência, ou se a instituição ficasse com as cotas subordinadas do FIDC, não haveria essa 
transferência.  
Em entrevista a Torres (2010c), o Professor Eliseu Martins afirmou que o episódio do Lehman 
Brothers ilustra bem o problema de haver uma norma contábil baseada em regras, como é o 
USGAAP, e não em princípios, como o padrão internacional IFRS. A operação usada pelo 
Lehman Brothers consistia em fazer uma operação compromissada com vencimento em alguns 
dias. O banco dava ativos em garantia e tomava dinheiro emprestado por um curto período, com 
compromisso de recomprar os ativos dali a alguns dias. É uma ação ordinária, feita pelos bancos 
diariamente, em operações chamadas de operações compromissadas, repurchase agreement ou, 
simplesmente, repo e normalmente esse compromisso de recomprar os ativos alguns dias depois 
costuma ser registrado no balanço como uma obrigação. A brecha descoberta pelo Lehman foi 
que, se os ativos dados em garantia representassem 105% do valor recebido em contrapartida, 
a operação poderia ser registrada como uma venda. Dessa forma, poucos dias antes do 
fechamento do balanço, o banco fazia um volume enorme de operações apelidadas de repo 105 
para reduzir o total de ativos artificialmente e diminuir os índices de alavancagem. No segundo 
trimestre de 2008, o volume chegou a US$ 50 bilhões. Martins declarou que "as normas 
baseadas em princípios jamais definem percentuais. É preciso ver a essência da transação" 
(Torres, 2010c). 
O professor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) 
Silvio Paixão, entrevistado por Torres (2010c), reconheceu sempre haver maneiras de se tentar 
melhorar o balanço artificialmente, já que a legislação poderia ser usada com propósitos 
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negativos, mas, em sua opinião, a chance de isso acontecer no Brasil era "muito baixa", pois se 
julgava que o Banco Central tinha controles de risco de crédito, de contraparte e de mercado 
muito maiores que as autoridades estrangeiras.  
Na última semana de julho de 2010, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu adiar, pela 
terceira vez, agora para 2012, a Resolução 3.533 (BACEN, 2008a). Para Torres (2010a), o 
adiamento representou um alívio para a liquidez do setor, mas especialistas em contabilidade e 
analistas de risco criticaram a decisão do CMN, orientado pelo Banco Central. O balanço 
deveria mostrar os riscos que existem numa entidade e, ao fazer a antecipação da receita (no 
momento da cessão), há uma distorção nos números reais. O autor afirmou que, conforme a 
percepção de especialistas do mercado, o adiamento poderia estar ligado a uma preocupação 
com a redução dos lucros dos bancos, uma vez que a receita de venda da carteira não seria 
reconhecida antecipadamente e entrevistou a analista de bancos da Moody's, Ceres Lisboa. Ela 
calculou que a nova regra faria os índices de retorno sobre patrimônio dos bancos médios 
passarem de uma faixa entre 20% a 30% para cerca de 12% ou 13% nos primeiros anos. 
Segundo a analista, adiar a mudança não seria uma solução definitiva e, assim, ela continuaria 
questionando a capacidade dos bancos para rodar a máquina dos consignados.  
Torres (2010a) ressaltou ainda que outro impacto indesejável para o momento seria uma 
redução dos índices de Basileia, podendo provocar uma corrida das instituições por capital, 
embora a justificativa dada pelo Banco Central para o novo adiamento tenha sido a existência 
de estudos dentro do Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB) para revisão 
da regra até 2011. Nesse sentido, teria sido conveniente esperar a decisão final do IASB para 
fazer a mudança aqui no Brasil, ainda que fosse certo que o BC tinha total autonomia para 
adotar ou não a regra decidida no exterior. 
 
4.1.4.6 Captações no Exterior 
 
Entre 2009 e 2011, o Banco Cruzeiro do Sul realizou algumas grandes transações de captação 
no exterior, pois os balanços em ótimo estado permitiram ao Cruzeiro do Sul capitalizar-se em 
períodos de escassez das fontes de financiamento dos bancos médios. Entre 2010 e 2011, a 
instituição levantou um total de US$ 1,150 bilhão emitindo títulos de dívida no exterior (Yukoi, 
2013). 
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De acordo com Valor Online (2009b), o Banco Cruzeiro do Sul anunciou em 12 de junho de 
2009 a conclusão de uma captação de US$ 60 milhões no mercado internacional, uma operação 
realizada no âmbito do programa de notas de curto prazo da instituição, no valor total de US$ 
1 bilhão. Os títulos negociados tinham vencimento em dois anos e pagariam juros de 9% ao 
ano, tendo sido a primeira captação externa realizada pelo Cruzeiro do Sul desde o início da 
crise internacional de liquidez. Silva Jr. (2009) informou que os principais compradores foram 
as áreas private de bancos (clientes de alta renda), à procura de papéis com rentabilidade 
atraente, mas, apesar da demanda acima da oferta, o banco optou por não atender a todos os 
pedidos porque não queria ficar muito concentrado em papéis de dois anos. 
Em 11 de setembro de 2009, segundo Carvalho (2009a), o Banco Cruzeiro do Sul fechou a 
captação externa de US$ 175 milhões, sendo que os recursos foram levantados com uma 
emissão de bônus de três anos, os papéis pagaram cupom de 8% ao ano e um yield (rendimento) 
de 8,5% ao ano. 
Já em 2011, Lucchesi (2011) reportou que o Banco Cruzeiro do Sul fechou captação de US$ 
400 milhões no mercado externo, para vencimento em 20 de janeiro de 2016 com cupom de 
8,225% ao ano e rendimento final ao investidor (yield) de 8,375% ao ano. 
Para Nery (2011), a captação via emissão de dívida subordinada foi a salvação dos bancos que 
operavam com crédito consignado em 2011, pois essas operações permitiram a elevação do 
capital de referência, permitindo ampliar a concessão do crédito na ponta, proporcionando às 
instituições um descanso em meio às dificuldades surgidas no final de novembro. 
 
4.1.4.7 Envolvimento com denúncias na prestação de serviços ao Senado Federal 
 
De acordo com Folha Online (2009), investigações no Senado Federal ocorridas no início de 
2009 apontaram o Banco Cruzeiro do Sul como a principal fonte de receita das empresas de 
fachada criadas pelo ex-diretor de Recursos Humanos do Senado João Carlos Zoghbi. Segundo 
informações do jornal, embora negadas pela instituição financeira, o banco teve dificuldades ao 
renovar o contrato que permitia oferecer crédito consignado aos funcionários da casa e, para 
facilitar os trâmites, teria dividido parte dos ganhos com Zoghbi. 
Zoghbi admitiu ter usado a designação de sua ex-babá para ocultar os nomes dos seus filhos, os 
verdadeiros donos da empresa Contact, atuante como correspondente de bancos no mercado de 
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empréstimo consignado no Senado. A empresa recebeu R$ 2,3 milhões apenas do Cruzeiro do 
Sul como comissão por intermediar empréstimos a servidores da casa, sendo este o banco que 
mais emprestou a funcionários do Senado entre 2005 e 2009: R$ 380,846 milhões, o dobro do 
negociado pelo Banco do Brasil (Folha Online, 2009).  

 
4.1.4.8 Republicação 
 
A CVM também se envolveu com as denúncias ao Banco Cruzeiro do Sul ao identificar a 
artimanha a respeito dos FIDC, determinando ao banco a reelaboração e republicação das 
demonstrações financeiras relativas ao encerramento do exercício de 2008 e os três informes 
trimestrais de 2009, a fim de eliminar os efeitos decorrentes da suposta cessão de R$ 233,1 
milhões em créditos para os fundos. O lucro líquido de R$ 178,9 milhões de 2008, inicialmente 
reportado, transformou-se em um prejuízo de R$ 130,6 milhões. Conforme Yukoi (2013), a 
nova informação, no entanto, só foi disponibilizada ao mercado em 2010, quando a distribuição 
de R$ 63,550 milhões em dividendos e de R$ 31,385 milhões em juros sobre capital próprio já 
tinha sido estabelecida em Assembleia Geral Ordinária (AGO). 
Takar e Torres (2010) destacaram que, na visão da CVM, o Cruzeiro do Sul deveria consolidar 
no seu balanço os números do Prosper Flex FIDC Multicedentes, cujas cotas seniores eram 
integralmente detidas pela instituição. Dessa forma, segundo a CVM, o Cruzeiro do Sul não 
poderia apurar lucro com a cessão de carteiras para esse FIDC no balanço consolidado e, com 
a republicação, houve uma diferença negativa de R$ 136,7 milhões no resultado apurado entre 
janeiro e setembro de 2009, somando-se ao prejuízo de R$ 14,1 milhões registrado no balanço 
de 2008. 
Torres (2010b) ressaltou que o balanço enviado ao BC pelo Cruzeiro do Sul, que seguiu com 
lucro de R$ 178,9 milhões em 2008, não tinha passado por nenhuma alteração e foi usado como 
referência para dividendos e cálculo de limite de alavancagem da instituição. De acordo com a 
Instrução nº 408 (2004, 18 de agosto) da CVM, uma antecipação da norma internacional de 
contabilidade (IFRS), independentemente da participação societária, as entidades de propósito 
específico devem ser consolidadas nos balanços das empresas se, na essência, a relação entre 
as entidades for de controle. Segundo nota explicativa, o balanço foi republicado porque, para 
a CVM, havia um FIDC a mais do que deveria ter sido consolidado, por ser considerado 
entidade controlada. Na nota do banco, "a premissa adotada pela administração (...) era que a 
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detenção de cotas seniores de um fundo, pelas suas características, não configurava o controle 
do mesmo" (Torres, 2012b). 
Conforme Torres (2010e), a KPMG, auditoria externa do Banco Cruzeiro do Sul, auditava 
também o fundo de recebíveis (FIDC) não consolidado no balanço do banco e levou a Comissão 
de Valores Mobiliários a determinar a republicação das demonstrações financeiras. Para a 
CVM, a venda de carteira de crédito para um FIDC controlado pelo vendedor não poderia gerar 
lucro no balanço consolidado. Como auditora do Cruzeiro do Sul, a KPMG justificou a não 
exigência da consolidação do Prosper Flex FIDC Multicedentes alegando ter baseado-se na 
"documentação fornecida à época e na representação da administração [do banco], que 
evidenciavam que tal entidade não era por ela controlada e que nem sobre ela detinha influência 
significativa, razão pela qual justificava sua não consolidação" (Torres, 2010e).  
De acordo ainda com Torres (2010e), para a CVM, o Prosper Flex FIDC possuía apenas quatro 
cotistas, sendo que um deles detinha a totalidade das cotas seniores (menos arriscadas), 
representando 96,8% do patrimônio líquido total do fundo no fim de janeiro de 2010, de R$ 
778 milhões. No balanço republicado, o Cruzeiro do Sul alegou que possuía, em setembro de 
2009, uma participação indireta de 95,86% no Prosper Flex FIDC. Esse investimento foi feito 
por meio de outro fundo de recebíveis, o FIDC BCS Verax Multicred, no qual o Cruzeiro do 
Sul tinha participação de 99,28%, em setembro do mesmo ano. Esse segundo FIDC também 
era auditado pela KPMG.  A diferença negativa no resultado foi de R$ 136,7 milhões entre 
janeiro e setembro de 2009, adicionados ao prejuízo de R$ 14,1 milhões registrado no balanço 
de 2008. Dessa forma, o banco passou a acumular lucro de R$ 80,7 milhões de janeiro a 
setembro de 2009, pelo critério da CVM, sendo que, antes do ajuste, o ganho divulgado era de 
R$ 217 milhões. 
 
4.1.4.9 Follow-on 
 
Em 2010, a família Índio da Costa fez uma tentativa de oferta secundária de ações, com a 
intenção de vender, de acordo com o prospecto preliminar, 29,5 milhões de ações preferenciais, 
sendo 14,605 milhões delas em uma oferta secundária. Considerando o preço de R$ 11,90 por 
ação, conforme estimado, embolsariam R$ 173,8 milhões, somados aos R$ 133,8 milhões 
arrecadados anos antes no IPO. A iniciativa, no entanto, foi frustrada, pois o banco desistiu da 
operação devido às condições adversas do mercado (Yukoi, 2013). 
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Em 11 de dezembro de 2009, o Banco Cruzeiro do Sul informou ao mercado que seu Conselho 
de Administração teria aprovado a realização de uma oferta primária e de outra secundária de 
ações preferenciais, em uma operação estimada em cerca de R$ 400 milhões, realizada pelo 
coordenador-líder da oferta, o Merrill Lynch, em parceria com o BTG (Reuters, 2009).  
Conforme Takar e Torres (2010), depois de ter sido obrigado a adiar uma oferta pública de 
ações preferenciais por conta de um problema no balanço, o Banco Cruzeiro do Sul retomou o 
processo de distribuição dos papéis em março de 2010. A instituição havia informado a intenção 
de realizar essa oferta no dia 11 de dezembro de 2009, no entanto, teve que adiar o plano após 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exigir a republicação dos demonstrativos 
financeiros referentes a 2008 e também dos balanços trimestrais de 2009. Pouco mais de um 
mês depois, o banco suspendeu por até 60 dias seu processo de oferta pública de ações, de 
acordo com Cleto e Campos (2010). Em comunicado ao mercado enviado à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), o banco justificou o pedido alegando que a situação de mercado 
nacional e internacional era adversa à concretização da oferta. 
Decorrido mais um mês, segundo Takar (2010a), o Banco Cruzeiro do Sul decidiu prorrogar 
por um ano, até 17 de maio de 2011, o prazo para se adequar às exigências do Nível 1 de 
governança corporativa da bolsa, devendo colocar pelo menos 25% do seu capital em circulação 
no mercado; porém, em 2010, apenas 19,38% das ações do banco estavam em negociação na 
bolsa. 

 
4.1.4.10. O uso de FIDC para antecipar resultados contábeis 
 
Outra estratégia adotada para aumentar os lucros do banco envolvia o uso de fundos de 
investimento em direitos creditórios (FIDC), consistindo em ceder a carteira de empréstimos 
do Cruzeiro do Sul para FIDC investidos pelo próprio banco, que detinha as cotas diretamente 
ou por meio do FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro. As operações eram feitas em 
condições desfavoráveis para o fundo, mas benéficas para o banco. Na aquisição dos créditos 
cedidos, o FIDC aplicava uma taxa de desconto menor do que a praticada pelo mercado, 
gerando lucros mais elevados para o Cruzeiro do Sul, com esse esquema ocorrendo entre janeiro 
de 2008 e meados de 2009 (Yukoi, 2013). 
Como não se deveriam consolidar alguns fundos de investimento em direitos creditórios 
(FIDC), o Banco Cruzeiro do Sul vendia carteiras de empréstimos para essas entidades, 
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antecipando os resultados contábeis que surgiriam ao longo da vida dessas operações, de prazos 
normalmente longos, de 60 ou 72 meses. 
De acordo com Adachi e Romero (2012), o Cruzeiro do Sul levou ao limite o modelo de 
negócios estabelecido entre as instituições de menor porte de gerar e vender créditos, como 
forma de obter funding para manter a operação em vigor e liberar espaço em seus balanços.  
Segundo Mandl (2012e), o Cruzeiro tinha por costume manter as operações de crédito geradas 
em fundos de direitos creditórios detidos pela instituição, uma prática chamada por alguns 
concorrentes de “contabilidade criativa”. Quase 100% dos R$ 8 bilhões de ativos de crédito que 
o banco possuía à época estavam em fundos, nos quais o Banco Central chegou a detectar que 
as provisões para créditos de liquidação duvidosa não vinham sendo feitas de forma tão rigorosa 
quanto deveriam, caso estivessem diretamente dentro do banco. Além disso, o Banco Central 
desde 2011 começou a cobrar de diversos bancos um provisionamento mais minucioso, 
incluindo o Cruzeiro do Sul. 
Em janeiro de 2013, os ex-controladores do banco Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa 
e Luís Felippe Índio da Costa, o ex-conselheiro Horácio Martinho Lima e a ex-diretora Maria 
Luísa Garcia de Mendonça foram acusados pela procuradora da República Karen Louise 
Jeanette Kahn de terem promovido, de forma fraudulenta, o incremento de resultados positivos 
artificiais nas demonstrações financeiras da instituição em 2008 e 2009. Essas transações 
fraudulentas geraram resultados que possibilitaram o pagamento de juros sobre capital próprio 
de R$ 31 milhões, o pagamento de dividendos de R$ 63,5 milhões em 2008 e a alteração 
significativa dos produtos financeiros do banco. Os denunciados promoveram a celebração de 
cessão de direitos creditórios através de FIDC a entidades financeiras e não financeiras, 
utilizando-se de "taxas em condições discrepantes daquelas praticadas no mercado financeiro", 
com o objetivo, segundo o Ministério Público Federal, de gerar resultados positivos 
artificialmente e distribuir lucros e dividendos em proveito próprio. As pessoas citadas foram 
acusadas de gerir o banco de forma fraudulenta, apropriar-se de dinheiro, título ou valor e 
induzir ou manter em erro o investidor em relação à operação ou à situação financeira, 
sonegando informações ou prestando-as falsamente (Sato, 2013). 
Para agravar a situação financeira do Cruzeiro do Sul, a partir de 2012, o Banco Central impediu 
que as instituições reconhecessem de uma só vez o resultado da venda de carteiras de créditos 
com operações garantidas pelo banco. A partir de então, o lucro dessas transações deveria ser 
reconhecido ao longo da vida da própria carteira, incorporando as perdas do banco com 
inadimplência e pagamentos antecipados. 
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Em junho de 2012, o Banco Central encerrou um processo administrativo aberto em 2009 e 
constatou, após investigações, que o Banco Cruzeiro do Sul utilizava Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios (FIDC), os quais tinham como lastro créditos consignados originados 
pelo próprio banco, para melhorar o balanço da instituição. Com isso, segundo Rosa (2012b), 
era certo que o Cruzeiro do Sul já sinalizava o uso de práticas contábeis irregulares há alguns 
anos, muito embora o processo concluído não tenha relação com a intervenção decretada no 
banco em 4 de junho, motivada por outras evidências de fraude. Desse modo, em seu balanço, 
havia indícios de operações de crédito fictícias, as quais teriam causado um rombo de pelo 
menos R$ 1,3 bilhões, levando o BC a decretar o Regime de Administração Especial 
Temporária (Raet) e a instalar outra comissão de inquérito para investigar todos as empresas do 
grupo financeiro. 
Rosa (2012b) também destacou que, em 2009, o BC comunicou à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) as investigações envolvendo irregularidades em operações de venda de 
carteira de crédito do banco aos FIDC da própria instituição. Os detalhes da investigação do 
BC, mencionados no processo da CVM, apontam que, ao longo dos três primeiros trimestres 
de 2008, o banco vendeu carteiras de crédito para o FIDC Multicred, do qual possuía 90% do 
patrimônio, aplicando um deságio (taxa de desconto) menor que o praticado com outras 
instituições financeiras. Dessa forma, o fundo pagou caro e o banco vendeu a carteira por um 
preço alto, incrementando artificialmente seu resultado. Enquanto a maior parte da cessão dos 
créditos para o fundo foi realizada por uma taxa de desconto de 0,5% a 0,77% ao mês, inferior 
ao rendimento mensal do CDI e da poupança na época, as taxas praticadas em operações com 
outras instituições foram acima de 1,05% e até 1,52% ao mês. A BCSul DTVM e a BCSul 
Verax Serviços Financeiros alegaram, em sua defesa no processo, que as cessões de direitos 
creditórios feitas abaixo da taxa de mercado ocorreram em condições anormais de mercado, 
durante a crise financeira de 2008, impactando a liquidez e a formação de preços dos ativos. 
Além disso, segundo Rosa (2012b), o processo na CVM apontou outra movimentação atípica 
realizada pelo banco envolvendo a cessão de carteiras para os FIDC. Em 27 de outubro de 2008, 
o banco cedeu direitos creditórios ao FIDC CPP 120 pelo valor de R$ 222,8 milhões. Esses 
mesmos recebíveis foram vendidos simultaneamente para outro fundo do Cruzeiro do Sul, o 
FIDC Multicred, pelo valor de R$ 602,6 milhões, gerando um lucro de R$ 380 milhões para o 
primeiro fundo e acarretando uma valorização de 1.876,5% das cotas subordinadas do FIDC 
CPP 120, detidas pelo próprio Cruzeiro do Sul. Com isso, o banco reconheceu nas 
demonstrações financeiras de 2008 um resultado positivo de R$ 380 milhões, compensando 
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prejuízos da ordem de R$ 292,9 milhões, decorrentes de operações de cessões de crédito para 
outras instituições financeiras realizadas no mês de outubro de 2008. Como, até esta data, o 
banco registrava o valor integral obtido com a venda das carteiras no período das cessões (o 
que era permitido pela legislação até então), a operação contribuiu para a instituição registrar 
um lucro líquido de R$ 178,915 milhões em 2008. Isso possibilitou a distribuição de R$ 90,431 
milhões aos acionistas em pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, beneficiando, 
dessa forma, os administradores, acionistas majoritários do Cruzeiro do Sul. O banco chegou a 
reapresentar esse balanço, a pedido da CVM, por conta de uma terceira inconsistência contábil 
identificada, passando a consolidar carteiras de FIDC em que ele era cotista. Nesse novo 
balanço, foi reportado um prejuízo de R$ 130,6 milhões, no entanto, para distribuição de 
dividendos, valeu o balanço enviado ao BC.  
Conforme Mandl (2012a), menos de um mês antes de o Banco Central decretar a intervenção 
no Cruzeiro do Sul, Luís Octavio Índio da Costa deixou de figurar como controlador da Verax, 
gestora de recursos que mantinha, sob sua tutela, cerca de R$ 4 bilhões em fundos do próprio 
banco. Índio da Costa detinha 51% da empresa de gestão de fundos de investimento e era um 
dos principais sócios do Cruzeiro do Sul, com 30% das ações ordinárias da instituição, as quais 
foram vendidas em maio a Marcelo Xandó e a Marcio Dreher, que já eram sócios minoritários 
da Verax. Em um comunicado enviado ao Valor, a Verax afirmou que a mudança foi 
concretizada em junho de 2011, quando se registrou a documentação na Junta Comercial, mas 
a transação começara no início de 2011, momento em que a Verax contratara uma consultoria 
para o "redesenho e aprimoramento dos processos internos e evolução dos princípios de 
autorregulação" (Mandl, 2012a). Na Junta Comercial, os documentos foram registrados dois 
dias depois da intervenção do Banco Central (BC), em 6 de junho de 2011 e a assembleia que 
sacramentou a mudança de controle ocorreu em 7 de maio, de acordo com a Verax. O banco 
cedeu os empréstimos originados para fundos dos quais também era cotista e, até o fim do 2011, 
a gestora era responsável por quase 100% dos empréstimos do banco, mas, por não ser 
controlada pelo banco, não sofreu o processo de intervenção decretado pelo Banco Central. 
Além do próprio Cruzeiro do Sul, foram afetados pelo regime especial a Cruzeiro do Sul 
Corretora de Valores e Mercadorias, a Cruzeiro do Sul DTVM e a Cruzeiro do Sul Companhia 
Securitizadora.  
O próprio Banco Central teria acusado o Cruzeiro do Sul, em um documento de agosto de 2010, 
de ser uma “grande lavanderia de dinheiro das mais diversas origens” (Juliboni, 2012b), devido 
à criação, em 2001, de um fundo de investimento cujos cotistas não teriam condições 
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financeiras para as transações atribuídas. Chamado de Clube Alta Liquidez, o fundo teria como 
cotistas um ajudante de serviços gerais e uma pessoa cujo salário era de 800 reais mensais, entre 
outros. De acordo com Juliboni (2012c), a investigação do BC, na época, teria constatado que, 
dos 26,6 milhões de reais aplicados no fundo, em agosto de 2010, apenas 1,7 milhão foram 
usados para aplicações financeiras e o restante teria sido distribuído entre pessoas físicas e 
agências de turismo.  
 
4.1.4.11 Contabilidade criativa nas demonstrações IFRS 
 
Segundo o Valor Online (2011), desde julho de 2007, as companhias abertas brasileiras já 
reconheciam que, a partir do balanço referente a 2010, deveriam divulgar os demonstrativos 
financeiros consolidados seguindo o padrão internacional de contabilidade, conhecido pela 
sigla IFRS. No entanto, entre os bancos com ações negociadas na bolsa, Cruzeiro do Sul e 
PanAmericano entregaram com atraso os balanços anuais em IFRS em 2010, requeridos como 
obrigação adicional pelo Banco Central, que já havia adiado o prazo final de março para abril 
desse mesmo ano.  
Em 2011, quando apresentou suas primeiras demonstrações financeiras de acordo com o padrão 
internacional de contabilidade (IFRS), o Banco Cruzeiro do Sul mostrou-se inovador na 
classificação dos seus instrumentos financeiros, sendo a única instituição do país a classificar 
boa parte da sua carteira de crédito como “disponível para venda”. De acordo com Torres 
(2011), a decisão obrigou o banco a mensurar esses empréstimos pelo valor justo, aumentando 
seu patrimônio líquido em mais de R$ 500 milhões, fazendo com que o saldo fechasse em R$ 
1,07 bilhão pelo IFRS. Torres relatou a explicação de Luís Octávio Índio da Costa, controlador 
do banco:  

Não estou dizendo que vou vender, nem as condições exatas. Se fosse assim os 
empréstimos entrariam na categoria de trading (para negociação). Mas, por outro 
lado, é notório que vendemos bastante em 2008, por conta da crise. Então também 
não é certo dizer que não vamos vender (Torres, 2011). 
 

Na ocasião, de acordo com Torres (2011), o banco contratou um parecer do especialista em 
contabilidade e ex-diretor da CVM, o professor Eliseu Martins, que analisou o caso e, segundo 
esta análise, a filosofia do Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB, na sigla 
em inglês), entidade que emite as IFRS, é de que, se fosse possível, todo o balanço seria a valor 
justo. Dessa forma, o registro de instrumentos financeiros pelo custo amortizado, prática mais 
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comum para empréstimos e recebíveis, poderia ser visto como exceção dentro das regras 
internacionais. 
 
4.1.4.12 Remuneração dos Conselheiros e Dividendos 
 
Carvalho e Torres (2011) divulgaram um levantamento feito pelo Valor com dados de 189 
empresas disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A maior 
remuneração do conselho do Banco Cruzeiro do Sul, em 2010, foi de R$ 5,2 milhões, 68% 
maior que a principal remuneração da diretoria, de R$ 3,1 milhões. Em nota, o banco explicou 
que adotava as melhores práticas de governança e seus colaboradores contribuíam para os 
ótimos resultados da instituição. Segundo o Cruzeiro do Sul, "a justa remuneração a todos os 
funcionários, diretores e conselheiros é consequência de tudo isso" (Carvalho e Torres, 2011). 
No ano de 2011, Ayres (2012a) informou que o Banco Cruzeiro do Sul pagava em média R$ 
3,82 milhões por conselheiro, menos apenas que Bradesco e OGX. Era o segundo dos quatro 
bancos da lista do IBGC, pagando quase três vezes mais que a média de 1,37 milhão apresentada 
por todo o setor financeiro. Em 2010, o desempenho das ações não deixou a desejar, 
aumentando o valor de mercado da companhia em 19,5%. Entre as decisões aventadas pelo 
conselho de 2010 para 2012, destacou-se a compra de 88,7% do Banco Prosper. A aquisição, 
que custou 55 milhões de reais, fez parte da estratégia do banco de aumentar a participação no 
segmento de crédito pessoal consignado. 
No dia 30 de maio, no relatório de referência, o Cruzeiro do Sul informou que os executivos 
receberiam até R$ 49 milhões em 2012, acima dos R$ 37,8 milhões de 2011.  Em termos de 
comparação, de acordo com Marcelino (2012), o Banco do Brasil S.A., o maior da América 
Latina em ativos, previa remunerar, com R$ 40,85 milhões em 2012 a sua equipe principal de 
administração, tendo pagado R$ 30 milhões em 2011, segundo relatório publicado em 30 de 
maio de 2012. 
Em relação à distribuição de dividendos, o BCSul também era bastante generoso. Niero e Mandl 
(2011) reportaram que o banco, até 12 de dezembro de 2011, pagara R$ 60,5 milhões aos 
acionistas, com base nos balanços apurados em 2011. Até setembro, o lucro líquido acumulava 
R$ 116, 5 milhões, pelos números divulgados em 15 de novembro do mesmo ano, quando o 
banco se deparou com algo inusitado: o lucro divulgado foi contestado pelo seu auditor 
independente, a KPMG. Esta apontou que a administração do banco revisou a metodologia de 
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cálculo da provisão para crédito de liquidação duvidosa e concluiu que ela deveria ser R$ 197 
milhões maior. O banco reconheceu o equívoco, mas adiou para o quarto trimestre o registro 
contábil, que resultaria num prejuízo. Logo em seguida, a agência de classificação de risco 
Moody's rebaixou a sua nota. Para os jornalistas, os sinais de que a situação talvez não fosse 
propícia à distribuição de resultados podem ter escapado à administração do banco. 
O estatuto social do Cruzeiro do Sul, segundo ainda os mesmos jornalistas, previa o pagamento 
de um dividendo anual obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido anual e a remuneração 
de dividendos intermediários, usando balanço patrimonial semestral ou reservas de lucros. 
Estes, além dos juros sobre o capital próprio, entraram no cálculo do dividendo mínimo 
obrigatório e, assim, desde 2008, os pagamentos do banco ficaram acima de 40%. 
A postergação ocorreu devido ao fato de a administração do banco julgar que a venda de 
carteiras de crédito para investidores produziria "resultados positivos consistentes e suficientes 
para já no quarto trimestre (...) compensar os efeitos negativos do aumento da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa" (Niero e Mandl, 2011). Logo depois da publicação do balanço, 
a Moody's rebaixou a nota do banco por conta do "enfraquecimento da flexibilidade financeira, 
conforme sugerido por resultados e índices de capitalização voláteis, e os desafios enfrentados 
pela franquia de negócios do banco desencadeados pela intensa competição em seu mercado 
principal" (Niero e Mandl, 2011). E também, segundo os jornalistas, a Moody's também 
observou os "desafios que o banco enfrenta para adequar suas fontes de captação e os custos 
relacionados a uma carteira de longo prazo em um momento de elevada volatilidade nos 
mercados de captação" (Niero e Mandl, 2011).  
Adachi (2012a) afirmou que as transações de venda de carteira para fundos nos quais o banco 
era o principal cotista não proporcionavam nova renda, mas, pela legislação vigente à época, 
permitiam o reconhecimento antecipado do rendimento e, com base no lucro turbinado por essa 
cessão de carteiras, o Cruzeiro do Sul apurou e distribuiu lucros por muito tempo. 
 
4.1.4.13 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) 
 
No último trimestre de 2011, o lucro do Banco Cruzeiro do Sul sofreu o efeito de maiores 
provisões para créditos, aumentando 317,6%, com R$ 68,4 milhões. O banco mudou a forma 
de quantificar as provisões, passando a fazer o cálculo também sobre a carteira de crédito que 
estava fora do balanço, em fundos de direitos creditórios e na securitizadora do banco. Essa 
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alteração teve um impacto grande para o Cruzeiro, pois mantinha a maior parte dos créditos 
gerados em fundos de investimento detidos pelo próprio banco. De acordo com Folego e Mandl 
(2012), o resultado do banco foi amparado pela venda de R$ 639 milhões em operações de 
crédito consignado para o fundo de direitos creditórios ACB, cujo investidor era o Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC). Este, por sua vez, disponibilizou uma linha de liquidez para o 
banco, que poderia lucrar R$ 3,6 bilhões. Depois de ter negado essa informação às repórteres 
do Valor, no balanço divulgado, o banco reconheceu que esse fundo fora criado em parceria 
com o FGC a fim de amplificar as circunstâncias de liquidez.  
Em junho de 2012, Adachi (2012d) observou que, além dos créditos fictícios, o BC também 
havia identificado uma subavaliação das provisões para inadimplência da carteira do Cruzeiro, 
aumentando a dimensão do prejuízo. 
Para Mandl e Travaglini (2012), desde o fim de 2011, os fundos de direitos creditórios do Banco 
Cruzeiro do Sul vinham chamando a atenção de agências e consultorias de risco de crédito. 
Moody's e Austin Rating, agências de classificação de risco, detectaram problemas, como o 
repentino aumento do volume de créditos vencidos, e a unidade de consultoria da KPMG 
observou questões de inconsistência acima da média nas operações de crédito que compõem os 
fundos. Uma maior percepção de risco também foi demonstrada por investidores estrangeiros 
que compraram bônus do Cruzeiro. 
Em março de 2012, conforme Mandl (2012d), a Moody's estaria revisando a classificação de 
risco do fundo BCSul Verax Crédito Consignado II, o qual comprava operações de crédito 
consignado do Banco Cruzeiro do Sul, por admitir que o fundo não estaria refletindo 
adequadamente o risco de crédito das operações. 
Ainda de acordo com Mandl (2012d), a Moody's afirmou ter verificado ocasiões nas quais as 
notas atribuídas às operações de crédito foram melhoradas depois que parcelas não pagas foram 
vendidas pelo fundo a terceiros. Apesar de só permanecerem no fundo as parcelas que ainda 
não tinham vencido, a classificação de risco do Cruzeiro do Sul deveria ter seguido o 
comportamento das parcelas não quitadas, segundo a regra adotada pelas instituições 
financeiras, em cumprimento à Resolução 2.682 (BACEN, 1999), do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), considerando que, se o consumidor já atrasou por muitos dias uma parcela, 
ele provavelmente não honre o restante do contrato. A repórter também apurou que outro fator 
preocupante era o nível de inadimplência das operações compradas pelo fundo. A agência 
informou que "As perdas históricas da operação têm sido superiores àquelas de operações 
semelhantes"(Mandl, 2012d). 
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O Banco Central adotou uma postura mais rigorosa em relação às operações de crédito de fora 
do balanço dos bancos, a fim de evitar classificações de risco diferentes entre empréstimos que 
permaneceram nas instituições e aqueles que foram para fundos de direitos creditórios (Mandl, 
2012). 
Sobral (2012a) ressaltou que uma das recomendações do mercado sobre o Cruzeiro do Sul veio 
logo no final de março de 2012, quando a Moody's rebaixou todos os ratings do banco, 
justificando a ação pelo aumento da dependência do banco de fontes de captação garantida para 
financiar a origem de ativos de crédito e o enfraquecimento da rentabilidade. Na época, os 
analistas da agência afirmaram que “a Moody's notou a complexidade da estrutura de seu 
balanço, que contém volume expressivo de securitização para um fundo proprietário, e a 
opacidade das informações financeiras, como razões adicionais para o rebaixamento dos 
ratings” (Sobral, 2012a). 
 
4.1.4.14 Empréstimos Fictícios 
 
Conforme Barbosa (2012a), a decisão do BC estava atrelada a um suposto desfalque bilionário, 
advindo do registro de pelo menos 300.000 créditos fictícios no balanço do Cruzeiro do Sul. 
Para Adachi (2012d), ao descobrir os créditos fictícios, o BC passou a exigir do controlador 
Luís Octavio Índio da Costa medidas corretivas imediatas. O controlador chegou a pedir prazo 
adicional, mas, mesmo assim, não conseguiu constituir as provisões necessárias para 
equacionar o problema e, em uma fiscalização realizada entre março e abril de 2012, o BC 
encontrou os indícios de fraude no Cruzeiro, verificando que muitas operações de crédito não 
tinham documentos comprobatórios de sua existência, demonstrando serem operações fictícias. 
O Banco Central (BC) identificou milhares de operações falsas de empréstimos com desconto 
em folha de pagamento, o chamado crédito consignado, principal filão do Cruzeiro do Sul. A 
auditoria realizada durante a intervenção examinou cerca de 320 mil contratos fictícios de 
crédito consignado, os quais simplesmente não existiam, mas permitiram a ilusória 
contabilização de R$ 1,249 bilhão em ativos. Individualmente, os empréstimos não passavam 
de R$ 5 mil, valor inferior ao ponto de corte usado pela fiscalização do Banco Central. O 
esquema começou em janeiro de 2007, um mês antes de a oferta inicial de ações (IPO, na sigla 
em inglês) da instituição ser protocolada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Dessa 
forma, ao ingressar na bolsa, o banco apresentou aos investidores a última demonstração 
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financeira anual sem a contaminação da fraude dos consignados. As investigações constataram 
que a criação dos empréstimos foi contínua até março de 2012, sempre com o mesmo método: 
os contratos feitos em nome de “laranjas”, apontados como funcionários de empresas de 
fachada, sem qualquer ideia de que seus dados bancários estivessem sendo utilizados (Yukoi, 
2013). 
Rosa (2012a) informou que parte dos créditos fictícios encontrados na auditoria realizada no 
Banco Cruzeiro do Sul haviam sido repassados para as carteiras dos seus Fundos de 
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), os quais tinham como lastro créditos 
consignados originados pelo Cruzeiro do Sul, responsável pela cobrança desses empréstimos e 
também depositário dos contratos dos ativos adquiridos pelos fundos. O banco tinha sete FIDC, 
sendo cinco deles geridos pela BCSul Verax Serviços Financeiros, a qual, somando um 
patrimônio de R$ 5,087 bilhões, controlava FIDC Abertos CPP 180, CPP 360, além da carteira 
distribuída para regimes próprios de Estados e municípios CPP 540 RPPS e o FIDC Multicred 
Financeiro. Constatou-se a existência de créditos fictícios na carteira cedida pelo banco aos 
fundos, cujo valor não foi informado, porém, estes tinham, em junho de 2012, R$ 4,7 bilhões 
de patrimônio.  
No FIDC Multicred, além dos créditos fictícios, o fundo ainda apresentava 36% do patrimônio 
de R$ 3,411 bilhões em Certificados de Depósito Bancário (CDB) do Cruzeiro do Sul em junho 
do mesmo ano, valor sujeito a fazer parte da repactuação do FGC com os credores. No entanto, 
devido à grande participação de cotas subordinadas nos fundos (detidas pelo Banco Cruzeiro 
do Sul e as primeiras a assumirem as perdas em caso de inadimplência), a administradora do 
fundo, a Cruzeiro do Sul DTVM, informou que a expectativa era que as cotas seniores, 
distribuídas aos investidores, seriam pagas inclusive com a rentabilidade alta descrita no 
regulamento dos FIDC. No Prosper Flex FIDC Multicedentes, administrado pelo banco 
Prosper, também foi constatada a presença de créditos fictícios na carteira cedida pelo banco 
ao fundo, cujo valor não foi divulgado. A Oliveira Trust, administradora do FIDC BCSul Verax 
Crédito Consignado II, também reportou à CVM que a carteira possuía direitos creditórios 
insubsistentes cedidos pelo Cruzeiro do Sul, no montante de R$ R$ 46,890 milhões, 
representando 15,85% do patrimônio total do portfólio, que somava R$ 295,792 milhões em 
junho de 2012. O FIDC entrou em liquidação antecipada em função da instauração de Regime 
de Administração Especial Temporária (Raet) no banco pelo Fundo Garantidor de Crédito 
(FGC) no dia 4 de junho do referido ano. A administradora do fundo informou que, em função 
do Raet, foi feita uma provisão na carteira do fundo no valor desses créditos com problemas e 
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seria convocada uma assembleia geral de cotistas para a atualização da simulação do fluxo de 
recebimentos dos FIDC apresentada, bem como para definição dos procedimentos a serem 
adotados face às informações relatadas. A auditoria realizada no Cruzeiro do Sul constatou que 
os créditos fictícios encontrados no balanço do banco somaram R$ 1,388 bilhão, no entanto, os 
ajustes totais no balanço foram superiores e totalizaram R$ 3,11 bilhões, resultando, atualmente, 
em um patrimônio líquido negativo de R$ 2,236 bilhões. 
Mandl e Romero (2012) reportaram que a maior parte de R$ 1,3 bilhão de créditos fictícios 
encontrados foi originada no centro do Rio de Janeiro, no endereço da Associação Beneficente 
dos Músicos Militares do Brasil (Ambra), criada em 1930 para ajudar os militares e seus 
familiares, abatidos com a crise de 1929. Em seu site, a Ambra oferece aos militares descontos 
em faculdades, teatros, assistência funeral e residencial. 
Os levantamentos da auditoria demonstraram que a maior parte dos empréstimos falsos teria 
sido criada em nome dos associados da Ambra, pessoas que não tinham tomado os empréstimos, 
mas que, na carteira do banco, apareciam como devedoras. Essas operações sem lastro 
começaram a ser efetuadas pelo menos cinco anos antes da intervenção do BC. Por meio de um 
convênio com a Ambra, o Cruzeiro também fazia empréstimos reais aos associados, de modo 
que, depois de criar esses empréstimos, o banco teria transferido o dinheiro dos créditos à 
associação. O caso destacou-se perante as autoridades pelo fato de gerar a suspeita de ter havido 
desvio de recursos do banco por meio das próprias operações supostamente falsas. Dessa forma, 
os créditos fictícios não teriam sido criados apenas para inflar o ativo do banco e gerar resultado 
aos acionistas, mas para efetivamente gerar favorecimento monetário ilícito (Mandl e Romero, 
2012). 
De acordo com Mandl e Romero (2012), a associação dos músicos militares envolveu-se 
também com o escândalo do Banco Santos, falido em 2005. A investigação do caso apurou que 
a Ambra recebera R$ 49,5 milhões desviados do Santos. 
Filgueiras e Bronzatto (2012) ressaltaram a obrigatoriedade de todo empréstimo ser atribuído a 
um gerente ou correspondente bancário, sendo que, no caso do Cruzeiro do Sul, parte desses 
empréstimos fictícios era atribuída a uma desconhecida Brigada Promotora de Créditos e 
Vendas, acionista do próprio banco. Também ao menos três entidades — entre elas a carioca 
Associação Beneficente dos Músicos Militares do Brasil (Ambra) — foram usadas pelo banco 
no esquema como beneficiárias dos empréstimos falsos. 
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De acordo com Torres e Mandl (2012), além dos créditos fictícios e do incremento na PCLD, 
o FGC fez ajustes diversos nos números do Cruzeiro do Sul, tais como provisões em processos 
judiciais. Um dos ajustes feitos para baixo pelo FGC, no valor de R$ 455 milhões, referiu-se a 
um questionamento tributário da Receita Federal sobre uma cliente do banco, a Vila Promotora 
de Créditos e Eventos Ltda., por responsabilidade solidária. O Fisco alegou que se tratava de 
uma empresa de fachada que pertenceria ao próprio banco e por isso lhe cobrava PIS, Cofins, 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido. 
As investigações demonstraram que os créditos fictícios eram feitos por oito entidades de classe 
e correspondentes bancários, como a Associação dos Músicos Militares (Ambra) e a Javic 
Associados. Essas empresas usavam CPF de seus funcionários ou associados para forjar 
pedidos de empréstimo ao Cruzeiro do Sul, sem que os donos dos CPF soubessem. Os 
empréstimos, que ocorreram de 2007 a 2012, eram sempre inferiores a 5.000 reais, porque, na 
época, o Banco Central só analisava em detalhes operações superiores a esse valor (em 2012, o 
piso baixou para 1.000 reais). Havia uma equipe de quatro funcionários para acompanhar as 
operações e um empregado encarregado de enviar relatórios mensais a Luís Felippe Índio da 
Costa e Maria Luísa. Com os empréstimos, o balanço do Cruzeiro do Sul foi inflado, e os 
resultados melhoraram artificialmente. De acordo com o MP, a Ambra era, na realidade, 
administrada por Luís Felippe, apesar de seu nome não constar nos arquivos da entidade. O 
relatório do MP não informou o que os demais correspondentes e associações receberam em 
troca por participarem da fraude, mas ficou evidente que o esquema inflou os lucros do banco 
e, assim, a distribuição de dividendos e bônus. Com base no relatório, de 2007 a 2012, Luís 
Felippe embolsou 179 milhões de reais, Luís Octavio ficou com 87 milhões, Martinho Lima, 
com 17 milhões e Maria Luísa, com 10 milhões de reais (Bronzatto, 2013). 
 
4.1.4.15 Intervenção do Banco Central 
 
Ao final de maio de 2012, segundo Mandl e Travaglini (2012), na comparação com outros 
bancos, os papéis de dívida do Cruzeiro no exterior mostravam que a aversão do investidor 
internacional à instituição já aumentava. Enquanto bancos como PanAmericano e ABC Brasil 
eram negociados por taxas próximas a 7,5% ao ano, para papéis com vencimento em 2020, os 
bônus do Cruzeiro do Sul superavam 18% ao ano, mesmo tendo sido lançados com um custo 
de 8,875% ao ano, tendo sido em abril de 2011 a última emissão do banco ao exterior. O banco 
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estava sem acesso ao mercado externo e seus títulos com prazo de cinco anos eram negociados 
no mercado secundário internacional por uma taxa próxima a 20% ao ano. Cerca de um ano 
antes, a taxa estava em torno de 8% ao ano.  
Conforme Pinto (2012), no início de junho de 2012, o Banco Central decretou Regime de 
Administração Especial Temporária (Raet) no Banco Cruzeiro do Sul, pelo prazo de 180 dias, 
e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foi instituído o administrador especial temporário. 
Segundo o BC, o Raet tinha a finalidade de corrigir procedimentos operacionais e eliminar 
deficiências, ações que poderiam comprometer o funcionamento do banco, considerado uma 
instituição financeira de pequeno porte e com autorização para operações comerciais, de 
investimento e cambiais, possuindo 0,22% dos ativos totais do sistema financeiro e 0,35% dos 
depósitos, em dezembro de 2011 (G1, 2012). Na época, o banco tinha sua sede e agências em 
São Paulo, além de outras agências no Rio de Janeiro, Campinas, Salvador, Recife, Belém, 
Macapá e Palmas e uma rede de correspondentes. 
A intervenção não afetava o funcionamento do banco, que poderia continuar operando 
normalmente, e o prazo para pagamento de dívidas e as datas de vencimento de compromissos 
de terceiros com a instituição também seguiriam o cronograma original. O regime especial 
também valia para os outros negócios do grupo Cruzeiro do Sul, como a corretora de valores 
(G1, 2012). 
O Decreto-Lei nº 2.321 (1987) institui que o Banco Central do Brasil pode decretar regime de 
administração temporária (Raet) nas instituições financeiras privadas e públicas quando nelas 
verificar: 

a) prática reiterada de operações contrárias às diretrizes de política econômica ou 
financeira traçadas em lei federal; 

b) existência de passivo a descoberto; 
c) descumprimento das normas referentes à conta de Reservas Bancárias mantida no 

Banco Central do Brasil; 
d) gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores; 
e) ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 2º da Lei n° 6.024, de 13 de 

março de 1974. 
De início, o Raet não deve afetar o curso regular dos negócios da entidade, no entanto, produz 
de imediato a destituição dos mandatos dos administradores e membros do Conselho Fiscal da 
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instituição. A administração temporária é executada por um conselho diretor, nomeado pelo 
Banco Central do Brasil, e o Raet é encerrado em algumas situações, dentre as quais, a 
decretação de liquidação extrajudicial da instituição. 
O art. 15 do Decreto-Lei 2.321 (1987), estabelece que, quando decretado o Raet, assumem 
solidariamente com os ex-administradores da instituição as obrigações por esta assumidas, as 
pessoas naturais ou jurídicas que com ela mantenham vínculo de controle, independentemente 
da apuração de dolo ou culpa. 
O art. 2º da Lei 6.024 (1974) determina a implantação da intervenção caso sejam observadas as 
seguintes anormalidades nos negócios sociais da instituição: 

I – ocorrência de prejuízo, decorrente da má administração, sujeitando a riscos os seus 
credores; 

II – verificação de reiteradas infrações relativas a dispositivos da legislação bancária e 
não regularização da situação legal após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso 
das suas atribuições de fiscalização. 
Um suposto ataque especulativo levou as ações do Banco Cruzeiro do Sul a uma alta de 57,34% 
no dia 3 de julho de 2012, na BM&FBovespa, que subiu apenas 1,99%, com o fechamento dos 
papéis em R$ 2,25. A movimentação fez o mercado acreditar na venda do banco, mas não havia 
negociação alguma em curso (Folha Online, 2012c). Mesmo havendo interesse por parte de 
cinco instituições financeiras, os credores estrangeiros do Banco Cruzeiro do Sul estariam 
dificultando a venda da instituição no Brasil. Para ser vendido, o banco precisava da adesão de 
90% dos credores à proposta de reestruturação da dívida: um "perdão" de 49,3% de seu valor. 
Cinco bancos que não tiveram o nome revelado estavam interessados em comprar o Cruzeiro 
do Sul, mas nenhum fez uma proposta factível (Sciarretta e Wiziack, 2012). 
Para Juliboni (2012a), o sistema bancário não absolve maus resultados. A pressão para gerar 
ganhos para os investidores e lucros para os controladores é imensa. Segundo o autor, a grande 
maioria dos bancos busca suas metas pelas vias legais, mas, de tempos em tempos, algum deles 
se desvirtua pela tentação de disfarçar números ruins com artifícios contábeis. E, de tempos em 
tempos, o Banco Central intervém para deter esses desvios de conduta. Ocasionalmente, o 
problema é tão grande que a única solução é fechar o banco. 
O G1 (2012) informou que, em relação ao Banco Cruzeiro do Sul, o Banco Central estaria 
tomando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, nos termos de suas 
competências legais de supervisão do sistema financeiro, e os resultados da apuração poderiam 
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levar à aplicação de medidas punitivas de caráter administrativo e à comunicação às autoridades 
competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. 
De acordo com Travaglini e Adachi (2012), os problemas que levaram à intervenção no Banco 
Cruzeiro do Sul teriam surgido nas operações do Rio de Janeiro, relatado pelo diretor de 
fiscalização do Banco Central, Anthero de Moraes Meirelles. As chamadas inconsistências 
contábeis foram detectadas, segundo ele, por um novo sistema estatístico que cruzava dados de 
mercado, dos balanços dos bancos e das informações da Central de Risco de Crédito. 
Em agosto de 2012, Mandl (2012b) informou que o Banco Cruzeiro do Sul apresentaria um 
balanço com passivo a descoberto de cerca de R$ 2 bilhões. O prejuízo total do banco, sob 
intervenção do Banco Central, chegaria a quase R$ 3 bilhões, mas o patrimônio líquido, de R$ 
900 milhões, ajudava a cobrir parte disso. Segundo a repórter, o volume de créditos que pode 
ter sido falsificado pelos controladores do banco - Luís Felippe e Luís Octavio Índio da Costa 
- estaria de acordo com as estimativas iniciais do BC, em R$ 1,3 bilhão. A diferença, de cerca 
de R$ 1,7 bilhão, viria de supostas irregularidades de mais de 50 itens avaliados pela auditoria. 
Entre as supostas irregularidades encontradas estaria, por exemplo, a concessão de empréstimos 
a empresas de fachada, as quais indicaram não ter condições de honrar os empréstimos tomados. 
As ações do Banco Cruzeiro do Sul voltaram a disparar no dia 3 de setembro de 2012, com a 
possibilidade de negócio com o Banco Santander. Os papéis preferenciais do banco encerraram 
o dia com valorização de 24,5%, no terceiro dia seguido de alta das ações do Cruzeiro do Sul, 
que chegaram a desabar 88% após a intervenção do Banco Central, no início de junho de 2012 
(Sciarretta, 2012a). 
 
4.1.4.16 Liquidação extrajudicial 
 
O Banco Central decretou, no dia 14 de setembro de 2012, a liquidação do Banco Cruzeiro do 
Sul, após o fracasso das negociações de venda da instituição ao Santander, com o qual houve 
muitas conversas, mas sem um desfecho favorável. Sem um comprador, o FGC (Fundo 
Garantidor de Créditos) recomendou a liquidação do banco, confirmada pelo Banco Central. O 
Cruzeiro do Sul tinha, à época, um rombo de R$ 3,1 bilhões e patrimônio negativo, com 0,25% 
dos ativos do sistema financeiro nacional e 0,35% dos depósitos (Sciarretta, 2012b). Para evitar 
a liquidação, o FGC tinha de encontrar um comprador e obter êxito na negociação das dívidas. 
Quase 90% dos credores aceitaram o desconto de 49,3% no valor que tinham a receber, porém, 



137  

no mesmo dia, a BM&FBovespa informou ao mercado que estava suspendendo os negócios 
com as ações do Banco Cruzeiro do Sul (Sciarretta, 2012b). 
Conforme a Folha Online (2012b), a liquidação do Cruzeiro do Sul deveria seguir os seguintes 
passos: 

 O BC nomeia um 'liquidante', sempre uma pessoa física com experiência no 
mercado financeiro e em regulação; 

 O liquidante deve levantar toda a situação financeira do banco (quanto ele tem, a 
quem deve, saldo da dívida); 

 Com o balanço, o liquidante começa a efetuar o pagamento das dívidas; 
 Primeiro ele quita as dívidas tributárias, depois as trabalhistas e então as demais; 
 Caso sobre dinheiro, o valor é devolvido aos acionistas; 
 Se faltar dinheiro para os pagamentos, os credores que estiverem no final da lista de 

prioridades não recebem; 
 O liquidante não tem prazo predeterminado para concluir a análise sobre o banco; 
 Os correntistas têm seus valores devolvidos (limitado a R$ 70 mil) pelo FGC (Fundo 

Garantidor de Crédito); 
 Para a devolução dos R$ 70 mil, os valores devem estar em conta corrente, 

poupança, CDB ou Letra de Câmbio; 
 Detentores de DPGE (CDB com garantia especial) podem receber em retorno até 

R$ 20 milhões; 
 Para reaver os valores, os correntistas precisam acessar o site do FGC e preencher 

um formulário com informações pessoais; 
 Em tese, os valores são devolvidos em até três dias, mas o FGC alega que, para isso, 

as informações enviadas nos formulários devem estar preenchidas corretamente; 
 O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada, do sistema financeiro, 

mantida pelas próprias entidades financeiras. 
Segundo o art. 15 da Lei 6.024 (1974), deve ser decretada a liquidação extrajudicial da 
instituição financeira ex officio: 
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a) em razão de ocorrências que comprometam sua situação econômica ou financeira 
especialmente quando deixar de satisfazer, com pontualidade, seus compromissos ou no caso 
de caracterização de qualquer dos motivos que autorizem a declaração de falência; 

b) se a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias que disciplinam 
a atividade da instituição bem como as determinações do Conselho Monetário Nacional ou do 
Banco Central do Brasil; 

c) quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores 
quirografários; 

d) quando, cassada a autorização para funcionar, a instituição não iniciar, nos 90 
(noventa) dias seguintes, sua liquidação ordinária, ou quando, iniciada esta, verificar o Banco 
Central do Brasil que a morosidade de sua administração pode acarretar prejuízos para os 
credores. 
Ainda de acordo com a Lei 6.024 (1974):  

A liquidação extrajudicial será executada por liquidante nomeado pelo Banco Central 
do Brasil, com amplos poderes de administração e liquidação, especialmente os de 
verificação e classificação dos créditos, podendo: nomear e demitir funcionários, 
fixando-lhes os vencimentos; outorgar e cassar mandatos; propor ações; e representar 
a massa em juízo ou fora dele. 

§ 1º Com prévia e expressa autorização do Banco Central do Brasil, poderá 
o liquidante, em benefício da massa, ultimar os negócios pendentes e, a qualquer 
tempo, onerar ou alienar seus bens, neste último caso através de licitações. (art. 16)  

O artigo 19 da mesma lei determina que a liquidação extrajudicial cesse: 
a) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, julgadas a 

critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas 
da empresa; 

b) por transformação em liquidação ordinária; 
c) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público 

competente; 
d) se decretada a falência da entidade. 

E também, conforme o art. 36 da Lei 6.024 (1974), os administradores das instituições 
financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em falência, permanecem com todos 
os seus bens indisponíveis, não podendo aliená-los ou onerá-los até apuração e liquidação final 
de suas responsabilidades. O art. 40 da referida lei institui que os administradores respondam 
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solidariamente pelas obrigações assumidas durante sua gestão, até serem todas cumpridas. 
Além disso, os administradores e membros do Conselho Fiscal respondem, segundo o art. 39 
da mesma lei, pelos seus atos praticados ou omissões em que houverem incorrido. 
Bronzatto (2013) informou que o relatório final do Ministério Público mostrou como 
funcionava o esquema ilegal que subtraiu bilhões de reais do Banco Cruzeiro do Sul. Segundo 
o MP, 17 pessoas — entre elas, os ex-donos do banco Luís Octavio e Luís Felippe, o ex-
conselheiro Horácio Martinho Lima e a ex-diretora de contabilidade Maria Luísa Garcia — 
montaram uma complexa estrutura financeira para inflar resultados e desviar dinheiro da 
instituição. Depoimentos de ex-funcionários sugeriram que essa estrutura tinha um 
organograma informal, mas rígido, e regras para a distribuição dos recursos obtidos através dos 
12 crimes supostamente cometidos — de estelionato a falsidade ideológica.  
De acordo ainda com Bronzatto (2013), o relatório do MP apontou a existência de alguns 
milhões de reais em um caixa dois, alimentado, em parte, por contratos inexistentes. As 
investigações mostraram que, em setembro de 2010, o Cruzeiro do Sul assinou um contrato 
com a VOX Distribuidora de Cartões Telefônicos para comprar 25 560 cartões telefônicos pré-
pagos por 4 milhões de reais. O banco pagou pelo serviço, mas não houve registro da entrega, 
significando que o dinheiro saiu do caixa e ficou guardado, em espécie, num cofre no escritório 
da instituição à disposição dos executivos.  
Bronzatto (2013) também relatou que os ex-controladores manipularam as ações do banco de 
2010 a 2012. Segundo o MP, foi autorizada a concessão de empréstimos a empresas e a 
pequenos investidores os quais compravam e vendiam os papéis da instituição para manter sua 
liquidez elevada e seus preços em alta, causando um prejuízo ao banco estimado em 280 
milhões de reais. 
Mandl (2013a) mencionou uma sondagem do BC, reportada pelo Ministério Público, e segundo 
esse levantamento, o Cruzeiro do Sul simulava operações de crédito com o objetivo de transferir 
os recursos do banco para empresas que tinham como sócios os próprios Índio da Costa, como 
a Patrimonial Maragato. Com isso, diversas cédulas de crédito bancário (CCB) foram emitidas 
por clientes fictícios, sem que houvesse lastro para as operações de crédito. Mesmo assim, essas 
CCB foram vendidas pelo Cruzeiro a fundos de investimentos cujas cotas eram detidas pelo 
próprio banco, o que inflava seu patrimônio. 
O banco também gerava resultados falsos a fim de aumentar o volume de recursos distribuídos 
via dividendos, a partir de um outro tipo de operação fraudulenta. Em maio de 2011, o banco 
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comprou por R$ 9,25 milhões cotas do fundo Verax IAA, no qual se encontravam direitos 
creditórios de uma ação de indenização movida pela usina Bititinga contra o governo. A 
discussão do crédito ocorreu em torno da indenização pelo dano causado a partir da fixação de 
preços de açúcar e álcool, proporcionando a esse tipo de papel "um grau elevado de dúvida em 
relação ao seu valor de realização" (Mandl, 2013a), segundo a ação do MP. Mesmo sem um 
mercado secundário, o banco simulou ajustes a valor de mercado das cotas do fundo, como se 
os títulos tivessem variações frequentes. Com isso, uma aplicação inicial de R$ 9,25 milhões, 
feita em 27 de maio de 2011, transformou-se em R$ 33,41 milhões apenas quatro dias depois. 
Essa receita extra, representativa de 30,5% do lucro do banco no segundo trimestre de 2011, 
serviu como base de distribuição de dividendos aos acionistas do Cruzeiro do Sul. Ao todo, 
essa operação gerou uma saída de R$ 17,24 milhões do caixa da instituição. 
De acordo com Durão (2013), a administradora de fundos BCSul Verax e seu ex-diretor, 
Marcelo Xandó, foram punidos por terem desrespeitado as normas do FIDC Multicred, sob sua 
gestão. O regulamento proibia a aquisição de direitos creditórios por parte de pessoas com 
histórico de inadimplência, no caso de direitos sobre créditos consignados comprados do Banco 
Cruzeiro do Sul. Eles também foram condenados por declarar que as operações com esses 
créditos foram realizadas a taxas de mercado; a CVM identificou, entretanto, que as transações 
com o banco do mesmo grupo foram feitas por preços inferiores aos de mercado. A 
movimentação produziu, num único dia, uma valorização de 1.876,45% nas cotas subordinadas 
do FIDC CPP 120 e um lucro de R$ 371 milhões, usado provavelmente para compensar 
prejuízos do Cruzeiro do Sul por cessões de direitos creditórios a outras instituições financeiras. 
Em julho de 2015, o liquidante do banco Cruzeiro do Sul, Eduardo Bianchini, entrou com 
pedido de falência da instituição, tanto do banco como das demais empresas do grupo, na 2ª 
Vara de Falências de São Paulo. O liquidante justificou a ação por indícios de infrações 
administrativas e/ou penais e também em função da moeda de liquidação estar em 42%. A 
moeda de liquidação era, assim, inferior aos 50% exigidos para que contabilmente o BC pudesse 
justificar um pedido de falência. Esses 50% teriam de cobrir o passivo dos quirografários, ou 
seja, dos credores com recursos a receber, mas sem garantia. O ativo total do banco atualmente 
está em R$ 4 bilhões, enquanto o passivo é de R$ 8,2 bilhões, gerando um Patrimônio Líquido 
(PL) negativo de R$ 4,2 bilhões (Froufe, 2015). 
Na noite de 3 de setembro de 2015, o Banco Central (BC) divulgou o fim da liquidação 
extrajudicial de instituições financeiras, entre elas, o Banco Cruzeiro do Sul, cuja falência fora 
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decretada por sentença judicial no dia 11 de agosto. Com a falência, o BC cessou a liquidação 
extrajudicial, que teve início em setembro de 2012 (Oliveira, 2015). 
As inspeções ao banco indicaram, até julho de 2015, um rombo de quase R$ 4 bilhões e cerca 
de 600 mil contratos de empréstimos fraudados, fechados com CPF falsos ou inexistentes. 
Foram apontados ainda indícios de irregularidades em fundos de investimentos negociados pelo 
Cruzeiro do Sul, além da possibilidade de ter ocorrido maquiagem de balanço (Agência Estado, 
2015). 
 
4.1.4.17 Criação de demanda para suas ações 
 
Além de aprimorar o balanço com empréstimos e cessões de recebíveis classificadas pelo Banco 
Central como insubsistentes, os administradores do Cruzeiro do Sul inflaram artificialmente a 
demanda por papéis na bolsa, desde dezembro de 2010, quando os controladores começaram a 
manipular as cotações. O Ministério Público denunciou oito testas de ferro, dentre pessoas 
físicas e jurídicas, sistematicamente financiados pelo Cruzeiro do Sul para negociar as ações do 
banco e operar contratos a termo lastreados no papel (Yukoi, 2013). 
No mercado a termo, os investidores comprometem-se a comprar ou a vender um pacote de 
ações, a um preço prefixado, para liquidação futura. Diferentemente de uma opção de ação, em 
que o comprador tem o direito de exercer ou não a compra ou venda, o contrato a termo implica 
a concretização da operação. Seu propósito é, em resumo, uma reserva de lote e preço sob 
condições combinadas (Yukoi, 2013). Como o contrato encerra-se com a transferência efetiva 
do papel, e não apenas a partir do ajuste financeiro, é exigida dos vendedores a termo a posse, 
no momento da celebração, das ações a serem entregues futuramente.  
Desse modo, o cenário fictício de demanda e liquidez criado pelos donos do Cruzeiro do Sul 
gerou resultados. Yukoi (2013) demonstrou que, ao longo do ano de 2010, segundo a base de 
dados Economática, foram negociadas, em média, 66.048 ações do Cruzeiro do Sul em cada 
pregão. No ano seguinte, a média diária subiu para 84.748 papéis. Em 2012, até a intervenção, 
Yukoi (2013) destacou que foram movimentadas 191.622 ações em cada pregão — sendo que, 
nas datas de celebração de termo, a média disparava para mais de 10 milhões de ações por dia, 
segundo dados da BM&FBovespa. O domínio dos contratos a termo suscitava, em diversos 
pregões, uma quantidade de lastro necessária a ponto de representar 99,99% do montante 
movimentado na bolsa. 
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A pressão sobre os papéis fez com que as ações, já a partir de setembro de 2010, fossem 
desligadas do Ibovespa. Do IPO até o dia 21 daquele mês, as ações do Cruzeiro Sul caíram 13% 
e o Ibovespa subiu 25%. Dessa data em diante, a situação inverteu-se: as ações do banco 
valorizaram 20% até 30 de maio de 2012, enquanto o Ibovespa perdeu 21% (Yukoi, 2013). 
 
4.1.4.18 Total Return Swap  
 
Entre abril de 2008 e novembro de 2010, listado no Nível 1 da BM&FBovespa, o Banco 
Cruzeiro do Sul seria obrigado a manter, por norma da Bolsa, um percentual de 25% das ações 
em circulação, mas não era bem isso o que acontecia. Parte dos papéis considerados free float 
estava, na verdade, sob a máscara de contratos de total return swap (TRS) com o banco UBS 
Pactual, cujo beneficiário era o próprio Cruzeiro do Sul. Nesse intervalo de tempo, quase 3% 
dos papéis em circulação (em torno de 4 milhões de ações) mantiveram-se vinculados a esse 
tipo de contrato. Na operação, o banco repassava ao cliente o fluxo financeiro gerado pela ação 
(oscilação de preços e proventos) em troca de uma remuneração. O último contrato selado 
rendeu um ganho de R$ 39,4 milhões ao Cruzeiro do Sul com a alta dos papéis (Yukoi, 2013). 
Segundo o Valor Online (2009a), o Banco Cruzeiro do Sul comunicou, em 24 de março de 
2009, o fechamento de um novo contrato de swap com o Banco UBS Pactual, envolvendo a 
oscilação de preço de suas ações preferenciais e a variação do CDI. De acordo com comunicado 
divulgado pela companhia, esse tipo de contrato demonstraria a confiança da empresa no 
potencial de valorização de suas ações, pois o banco estaria pagando a variação do CDI e 
recebendo a variação de seus papéis PN. O volume nocional contratado foi de R$ 28,9 milhões, 
pelo prazo de 368 dias. O contrato estabeleceu ainda que o UBS Pactual participaria de um 
determinado percentual de valorização das ações, ajustado pela variação do CDI, e o resultado 
do contrato, ao final de seu prazo, seria liquidado financeiramente. 
No ano seguinte, a operação foi prorrogada e o contrato prolongado por mais 103 dias pelo 
BTG Pactual, que assumiu no lugar do UBS Pactual. Em comunicação ao mercado, o banco 
comunicou que “a prorrogação mantém o percentual de ações da companhia em circulação 
existente, não acarreta desembolso de caixa imediato e vem demonstrar a confiança da 
administração da companhia no potencial de apreciação das ações preferenciais” (Takar, 
2010b).  Mais uma vez, a reportagem reforçou que “esse tipo de contrato demonstra a confiança 
da empresa no potencial de valorização de suas ações porque o banco está pagando a variação 
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do CDI e recebendo a variação de seus papéis PN” (Takar, 2010b). A operação de swap 
isoladamente poderia confirmar a afirmação da reportagem sobre a confiança da empresa na 
valorização das suas ações, porém, esse tipo de transação normalmente é precedida por uma 
compra de ações realizada pela contraparte, ou seja, o outro banco estaria comprando ações do 
Banco Cruzeiro do Sul para dar liquidez ao papel, impactar seu preço ou, simplesmente, para 
adequar o Cruzeiro às práticas de governança corporativa, as quais exigem a presença de 25% 
das suas ações no mercado como free float. Em seguida, para sair do risco de perda com ações 
do Cruzeiro, a contraparte faria um swap no qual ela repassaria a valorização (ou 
desvalorização) das ações e receberia a variação do CDI. 
No ano seguinte, em 8 de setembro de 2011, Takar (2011) informou que o Banco Cruzeiro do 
Sul firmaria contratos de swap similares com o Banco Modal. O Cruzeiro do Sul seria ativo na 
variação do preço de suas ações preferenciais contra 100% da variação do CDI, ajustado por 
um spread predeterminado pelo Modal. 
Segundo Bonfim (2007), em um Total Return Swap (TRS), um investidor (receptor do total 
return) firma um contrato derivativo segundo o qual ele receberá todos os fluxos de caixa 
associados com determinado ativo de referência ou índice financeiro sem, efetivamente, em 
algum momento, ter comprado ou sido proprietário do ativo ou índice. Os pagamentos são feitos 
pela outra parte no contrato de TRS, pelo pagador do total return. 
As operações de swap realizadas pelo Banco Cruzeiro do Sul, de 2009 a 2011, poderiam ser um 
exemplo de TRS. Nesses procedimentos, o banco recebia os fluxos de caixa relacionados às 
suas ações e pagava a variação do CDI, sendo que esse tipo de operação, ao contrário do 
divulgado pelo banco e propagado pela imprensa, não necessariamente demonstrava a 
confiança da empresa no potencial de valorização de suas ações. Assim, a contraparte do 
Cruzeiro do Sul poderia ter comprado ações do banco para ajudá-lo a se adequar à exigência de 
possuir o mínimo de 25% de ações no mercado, ou mesmo para criar liquidez ou para valorizar 
suas ações. Com o TRS, a contraparte saía do risco de queda das ações do banco e ganhava um 
spread pelo serviço prestado. 
Em 2012, Sobral (2012b) reportou que Morgan Stanley estaria cobrando do Banco Cruzeiro do 
Sul o pagamento de 3 milhões de reais por um serviço de adequação do free float (volume de 
ações disponível no mercado) às regras do Nível 1 de governança corporativa da 
BM&FBovespa. Na operação, realizada antes da intervenção do FGC, o fundo Caieiras, 
administrado pelo banco americano, comprou 8,939 milhões de papéis por R$ 12,79, 
correspondendo a R$ 114,3 milhões. Com a queda dos papéis, o fundo pode ter perdido cerca 
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de R$ 84 milhões. De acordo com Sobral (2012b), a operação foi questionada devido à 
proximidade da divulgação de que o Banco Central assumiria o banco depois de constatar 
inconsistências contábeis em seu balanço. Conforme Adachi (2012c), a transação permitiu ao 
Cruzeiro do Sul adequar-se à exigência de 25% de percentual mínimo de ações em mercado. 
Os controladores venderam os papéis em leilão na bolsa, em 18 de março de 2012, para um 
único fundo, chamado Caieiras, e controlado também por um único cotista, Morgan Stanley, 
que, segundo informações de mercado, instituiu o Caieiras como um fundo de tesouraria. 
Adachi (2012c) observou que o Morgan Stanley e os controladores do Cruzeiro fizeram um 
contrato por meio do qual ele comprou as ações no leilão e vendeu-as a termo para os mesmos. 
A fim de garantir essa revenda futura, foi exigido dos Índio da Costa um depósito de parte do 
dinheiro da venda no banco, na forma de CDB. Com a intervenção no Cruzeiro do Sul, o 
Morgan Stanley liquidou o contrato, executou a garantia e ficou também com as ações. A 
transação, diferente do TRS na forma, objetivava que a contraparte do Cruzeiro do Sul 
comprasse ações do banco para que este se adequasse à exigência do Nível 1 de governança 
corporativa e, ao mesmo tempo, realizasse outra operação (nesse caso, uma venda de ações a 
termo), para sair do risco de perda com as ações.  
 
4.1.4.19 Ações da Telebrás 
 
O Fundo Tâmisa, da gestora BCSul Verax Serviços Financeiros, do Banco Cruzeiro do Sul, 
informou, em 27 de setembro de 2011, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, 
que passou a deter 8,72% das ações preferenciais da Telebrás, reativada oficialmente em 2010 
para ser o ramo de operação do PNBL (Plano Nacional de Banda Larga), visando a popularizar 
o acesso à internet rápida no Brasil. O fundo também confirmou a posse de 6,58% das ações 
ordinárias da empresa. Segundo um operador de renda variável da Corretora Renascença, o 
aumento da participação do fundo na empresa foi o principal motivo para a alta do papel 
(Reuters, 2011). 
Conforme Torres (2012a), o Banco Cruzeiro do Sul vinha "sustentando" as cotações da Telebrás 
desde meados de 2011, aparentemente numa tentativa de melhorar sua divulgação de resultados. 
Com 6% do total de ações ordinárias da Telebrás, o banco teve ganhos contábeis de R$ 105 
milhões com seu investimento nos papéis da antiga holding estatal de telecomunicações entre 
junho de 2011 e março de 2012. 
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A corretora do Cruzeiro do Sul dominava a ponta de compra dos papéis da estatal, de baixíssima 
liquidez, nos dias antecedentes ao fim dos trimestres - época de fechamento dos balanços. 
Nesses dias, o volume de negócios era maior, assim como a valorização das ações da estatal. 
Com isso, de acordo com Torres (2012a), o valor da participação acionária detida aumentava e 
melhorava os resultados contábeis do trimestre e no seu fechamento, a corretora do banco 
concentrava de 75% a 95% das compras dos papéis. Esse ganho não entrava no caixa do banco, 
mas como o investimento era registrado pelo valor de mercado no balanço, o impacto ocorreu 
diretamente no resultado. Sem o efeito positivo das ações da Telebrás, o banco teria acumulado 
prejuízo. 
Torres (2012a) observou que, na série de ajustes feitos pelo Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC) no balanço do Cruzeiro do Sul, uma baixa de R$ 125 milhões referiu-se à participação 
do banco nas ações da Telebrás, avaliadas em R$ 316 milhões no balanço de março de 2012, 
sendo R$ 236 milhões em ações ON e R$ 80 milhões em papéis PN. 
 
4.1.4.20 A compra do Banco Prosper 
 
Em dezembro de 2011, o Banco Cruzeiro do Sul anunciou a compra de 88,7% do Banco Prosper 
pelo valor de R$ 55 milhões. De acordo com Mandl, o banco informou que: 

a operação está inserida na estratégia do banco Cruzeiro do Sul de participar 
ativamente do processo de consolidação do setor, ampliando sua participação no 
segmento de credito pessoal consignado, e ampliando sua atuação em outras áreas do 
mercado financeiro nacional, além de agregar valor pelo ganho de eficiência nas 
unidades e fortalecendo sua posição no mercado brasileiro (Mandl, 2011a).  

Segundo Parra-Bernal (2011), o Cruzeiro do Sul pagaria em dinheiro pela compra do Banco 
Prosper e pelo aumento de capital da instituição, descartando qualquer oferta de título ou dívida. 
O negócio ocorreu em um momento em que padrões de transparência e lucros menores 
minavam a confiança dos bancos brasileiros de médio porte. Essas instituições, que sofreram 
com altos custos de captação e maior inadimplência nos empréstimos em 2011, também foram 
questionadas sobre a sustentabilidade dos seus modelos de negócio. 
De acordo com Reuters (2012), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu multar o 
banqueiro Luís Octavio Índio da Costa em 300 mil reais por não divulgar fato relevante relativo 
à aquisição do banco Prosper pelo Cruzeiro do Sul, em julgamento realizado em 2012. E, 
conforme Froufe (2011), em 23 de dezembro de 2011, que o Cruzeiro do Sul havia assinado 
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contrato para compra do Prosper, e o fato relevante foi divulgado apenas no dia 26. Conforme 
Bruno (2012a), o advogado de defesa de Índio da Costa, Marcelo Trindade, ex-presidente da 
autarquia, alegou que a informação não fora divulgada ao mercado no momento do vazamento 
à imprensa porque o negócio não tinha sido concluído, havendo risco de essa informação 
prejudicar o Prosper. 
Em 14 de setembro de 2012, ao decretar a liquidação extrajudicial do Cruzeiro do Sul, o Bacen 
também determinou a liquidação do Banco Prosper, comprado pelo Cruzeiro do Sul em 2011 e 
ainda em processo de aprovação no Banco Central, pois a proposta de compra fora rejeitada 
diante das dificuldades financeiras do pretenso comprador. De acordo com comunicado do 
Bacen, o Prosper vinha registrando prejuízos, expondo credores a risco anormal e apresentava 
patrimônio insuficiente. Em consequência à liquidação, ficaram indisponíveis os bens dos 
controladores e dos ex-administradores da instituição (Sciarretta, 2012b). 
Segundo Torres (2012b), enquanto havia possibilidade de o Banco Cruzeiro do Sul sobreviver, 
o Banco Central (BC) e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) avaliaram que os acionistas e 
credores do banco deveriam assumir os passivos do Prosper, sendo que R$ 155 milhões dos 
ajustes realizados pelo FGC no balanço do Cruzeiro do Sul referiam-se ao Prosper: R$ 55 
milhões decorrentes do valor pago pelo Cruzeiro do Sul aos controladores; e R$ 100 milhões 
ligados a ajustes identificados no processo de due diligence e por reforço na provisão para 
créditos de liquidação duvidosa. Embora o BC e o FGC tenham considerado o caso dessa forma, 
a compra do Prosper ainda não tinha sido homologada pelo órgão regulador até então. 
Como o FGC não encontrou um comprador disposto a assumir o Cruzeiro do Sul, o Banco 
Central anunciou, em 14 de setembro de 2012, a sua liquidação extrajudicial, e um processo 
semelhante, mas separado, para o Prosper. Torres (2012b) destacou que a família carioca 
Peixoto de Castro, controladora do Banco Prosper antes da aquisição pelo Cruzeiro do Sul, 
passou a ter seus bens indisponíveis, assim como já estavam os bens dos antigos controladores 
do BCSul, desde o estabelecimento do Raet, em 4 de junho de 2012. Foi aplicada, pelo Banco 
Central, a Resolução 4.122 (BACEN, 2012), considerando que a reputação dos envolvidos, a 
origem dos recursos para uma aquisição e a capacidade econômico-financeira compatível com 
o porte, a natureza e o objetivo de um empreendimento são fatores que podem promover o 
cancelamento de um negócio. 
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4.1.4.21 Os Auditores 
 
Em abril de 2011, Valenti (2011) relatou que a KPMG e dois de seus profissionais pagariam 
multa para encerrar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um processo gerado por 
supostas infrações encontradas nas operações do Banco Cruzeiro do Sul com direitos creditórios 
e fundos da instituição. A KPMG comprometeu-se a pagar R$ 400 mil, e os profissionais que 
assinaram os balanços dos fundos, Ricardo Anhesini Souza e Silbert Christo Sasdelli Júnior, 
R$ 300 mil cada um. Mediante esse acordo, não houve julgamento, nem presunção de culpa 
dos acusados. No processo, a CVM apurou que, nos três primeiros trimestres de 2008, o Banco 
Cruzeiro do Sul cedeu direitos creditórios a fundos do grupo (FIDC Multicred) com taxas de 
desconto inferiores às praticadas em operações semelhantes no mercado, o que deveria ter sido 
destacado nas notas explicativas. Como resultado prático disso, o fundo do banco passou a ter 
ativos sobrevalorizados ao contabilizar esses direitos e, além disso, a CVM verificou que o 
Cruzeiro do Sul cedeu direitos que geraram um resultado positivo de R$ 380 milhões em um 
de seus fundos, o FIDC CPP 120. De acordo com entendimento da autarquia, as negociações 
tinham por objetivo compensar prejuízos decorrentes de cessões do banco a outras instituições 
financeiras e ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) realizadas no mês de outubro de 2008.  
No final de julho de 2012, conforme Mandl (2012c), a empresa de auditoria Ernst & Young 
solicitou ao Banco Central (BC) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para 
desconsiderar o parecer emitido sobre o balanço do banco Cruzeiro do Sul do primeiro trimestre 
de 2012. Em carta enviada às autoridades, a Ernst & Young afirmou que os administradores do 
banco omitiram dos auditores informações sobre os problemas patrimoniais enfrentados pelo 
Cruzeiro do Sul já na data da publicação do parecer, no dia 15 de maio daquele ano. Apesar do 
pedido de desconsideração, em abril de 2013, Mandl (2013b) informou que o Ministério 
Público do Estado de São Paulo protocolou ação civil responsabilizando a Ernst & Young, por 
ter falhado em etapa obrigatória do procedimento de auditoria, pois o período do balanço do 
Cruzeiro do Sul auditado pela firma foi reduzido, em revisão ao trabalho feito pela KPMG sobre 
o quarto trimestre de 2011, e na auditoria das ITR do primeiro trimestre de 2012. 
No caso da KPMG, também responsabilizada pelo MP, o caso foi mais grave. De acordo com 
Mandl (2013b), a firma de auditoria falhou na execução de um procedimento chamado carta de 
circularização, utilizado para comprovar a existência de operações de crédito. Esse método 
consiste em enviar cartas a clientes para checar a existência dos contratos registrados no ativo 
de uma instituição. Segundo Mandl (2013b), de 2007 a 2011, o percentual de cartas não 
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respondidas quase sempre ficou acima de 90%, tendo alcançado 99,2% em dezembro de 2009. 
Com o elevado número de exceções, a KPMG foi obrigada a adotar um procedimento 
alternativo de checagem, solicitando, então, ao próprio banco os contratos físicos das operações 
de crédito. No entanto, o volume de contratos entregues pelo banco à auditoria foi baixíssimo, 
chegando a zero em alguns momentos, e quando esse volume foi maior, muitos contratos não 
possuíam numeração, impossibilitando relacioná-los com uma operação de crédito específica. 
Em alguns casos, a comissão de inquérito apurou que a auditoria aceitou apenas uma gravação 
de voz como evidência da existência das operações, não tendo ao menos cópia de RG ou 
comprovante de renda dos clientes para suportar sua existência. Para Santiago (2013), o 
problema relacionava-se a uma complexa engenharia envolvendo empréstimos falsos de valor 
baixo com o uso de CPF verdadeiros, mas pertencentes a pessoas que desconheciam a utilização 
de seus nomes e documentos nessas transações. 
Todas as denúncias relativas ao Cruzeiro do Sul eram esperadas, mas, segundo Mandl e Dias 
(2013), a implicação formal de KPMG e Ernst & Young foi surpreendente. Wiziack e Sciarretta 
(2013) afirmaram ter sido a primeira vez que empresas de auditoria foram denunciadas à Justiça 
no país, destacando que, em 2011, a Delloite – firma de auditoria do Banco PanAmericano – 
foi punida administrativamente pelo Banco Central por falhas na auditoria das contas do banco. 
 
4.1.4.22 Imputações criminais e prisões  
 
A tabela 8 expõe uma lista de condutas ilícitas levantadas pela Procuradoria da República 
(2014), associando-as aos denunciados e respectivas imputações criminais referentes ao 
processo de liquidação do Banco Cruzeiro do Sul. 
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Tabela 8 – Condutas ilícitas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Procuradoria da República, 2014.  
No final de 2012, o Ministério Público Federal, em São Paulo, decidiu investigar os ex-donos 
e ex-diretores do Banco Cruzeiro do Sul por crimes contra o sistema financeiro, incluindo 
lavagem de dinheiro. Através de um inquérito da Polícia Federal de São Paulo iniciado em 
2010, foi realizada uma investigação que apurou os indícios de manipulação das demonstrações 
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contábeis entre 2008 e 2009 apontados pelo Banco Central. Nesse inquérito, não foram 
examinadas as operações de crédito fictícias que, entre outras irregularidades, levaram o Banco 
Central a intervir no Cruzeiro do Sul em junho de 2012, culminando na liquidação do banco. O 
Banco Central apurou que, entre 2008 e abril de 2009, os responsáveis pelo Cruzeiro do Sul 
teriam promovido resultados artificiais nas demonstrações financeiras do banco (Sciarretta, 
2012d). Segundo o Ministério Público, teriam sido utilizadas quatro modalidades diferentes de 
fraudes contábeis com o objetivo de inflar o lucro do banco e promover o pagamento indevido 
de R$ 90 milhões aos acionistas. Desse total, R$ 63 milhões teriam sido destinados aos 
controladores do banco na ocasião (Sciarretta, 2012d). 
Além dos ex-donos do banco, Luís Felippe e Luís Octavio Índio da Costa, também foram 
investigados o ex-conselheiro Horácio Martinho Lima e a ex-diretora Maria Luísa Garcia de 
Mendonça. Segundo o Ministério Público, estes dois uniram-se aos ex-donos para administrar 
o banco de maneira fraudulenta, caracterizando o crime de formação de quadrilha (Sciarretta, 
2012d). 
A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa de Luís Octavio Índio 
da Costa, antigo dono do Banco Cruzeiro do Sul. Além da sua residência, os policiais revistaram 
uma empresa da família Índio da Costa no Rio de Janeiro. Segundo a PF, a empresa era utilizada 
aparentemente para ocultação de bens adquiridos irregularmente pelos ex-donos do banco 
(Sciarretta, 2012d). 
Macedo (2012) reportou que o executivo Luís Octavio Índio da Costa, ex-presidente do Banco 
Cruzeiro do Sul, em 22 de outubro de 2012, fora detido no Cadeião de Pinheiros, na zona oeste 
de São Paulo. Conforme o Valor Econômico (2012), na manhã seguinte, a Polícia Federal 
cumpriu um mandado de prisão domiciliar a Luís Felippe Índio da Costa, pai de Luís Octavio. 
A prisão domiciliar fora decretada em virtude do preso ter mais de 80 anos. Segundo 
comunicado da PF, dois mandados de busca e apreensão relacionados a altos administradores 
do banco também foram realizados, de forma que a Justiça não determinou a prisão dos demais 
administradores, mas fixou fianças nos valores de R$ 1 milhão e de R$ 1,8 milhão, e decidiu 
ainda, como medida preventiva, a proibição de viagens ao exterior, do exercício de qualquer 
atividade no mercado financeiro ou da disposição de bens próprios ou de terceiros. 
Por não ter formação superior, Luís Octavio foi encaminhado ao sistema prisional 
habitualmente reservado a ladrões violentos e traficantes. A Procuradoria da República 
destacou semelhanças entre o roubo à mão armada e a gravidade dos golpes atribuídos aos 
banqueiros: 
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Não há diferença entre retirar do convívio social agentes de graves delitos 
patrimoniais, como autores de roubos a bancos, e autores de crimes financeiros dessa 
dimensão, que atingem concomitantemente diversos segmentos e valores que 
caracterizam a atuação e proteção estatais em prol do bem-estar social (Procuradoria 
da República, n.d.).   

Em sua decisão, o juiz Márcio Ferro Catapani declarou que era concreto o risco de os 
investigados ocultarem, dissimularem e desfazerem-se de seu patrimônio, que deveria ser 
utilizado para ressarcir as vítimas e recompor o legado da instituição financeira (Procuradoria 
da República, 2014). Contudo, em 9 de novembro de 2012, conforme Moreira (2012), a Justiça 
Federal concedeu habeas corpus para libertar Luís Octavio. 
Segundo Wiziack (2012), as fraudes que levaram o Banco Cruzeiro do Sul à liquidação podem 
ter abastecido contas no exterior em nome dos controladores da instituição com valores de até 
R$ 1 bilhão. A suspeita e a estimativa de técnicos que acompanharam as investigações 
conduzidas pela Polícia Federal reforçam as evidências de que eles têm contas em paraísos 
fiscais, mantidas por desvios de recursos do Cruzeiro do Sul. 
De acordo com Wiziack (2012), o juiz Márcio Catapani ressaltou a existência de "fatos 
concretos que demonstram terem os investigados agido com a intenção de subtrair bens à ação 
do Estado e pô-los a salvo de eventuais medidas determinadas". Em 13 de novembro de 2012, 
o mesmo juiz revogou as prisões de Luís Octavio Índio da Costa, ex-presidente do banco 
Cruzeiro do Sul e do seu pai, o banqueiro Luís Felippe Índio da Costa, ex-controlador da 
instituição, assim como também as fianças de R$ 2,8 milhões imputadas a Horácio Martinho 
Lima, ex-conselheiro, e a Maria Luísa Garcia de Mendonça, ex-diretora de controladoria. 
No início de 2013, Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa e Luís Felippe Índio da Costa, 
ex-controladores do banco Cruzeiro do Sul, foram denunciados pelo Ministério Público Federal 
em São Paulo por crimes financeiros relacionados à instituição, junto com outras 15 pessoas, 
entre administradores, membros de auditoria e funcionários do banco. A Procuradoria afirmou 
que, de janeiro de 2007 a março de 2012, o grupo praticara delitos como: formação de quadrilha; 
crimes contra o sistema financeiro (gestão fraudulenta, estelionato, apropriação indébita, "caixa 
dois"); crimes contra o mercado de capitais; e lavagem de dinheiro. O Ministério Público 
assegurou ainda que o grupo atuava em diversas áreas como: fraudes em empréstimos 
consignados; fraudes contábeis; desvio de valores aplicados em fundos de investimento; e 
lavagem de dinheiro (Folha Online, 2013a). 



152  

Por unanimidade, a Primeira Turma do TRF-3 (Tribunal Regional da 3ª Região) aceitou o 
pedido de habeas corpus do advogado Roberto Podval e determinou a revogação da prisão 
preventiva do acusado no dia 19 de fevereiro de 2013. Luís Octavio Índio da Costa já estava 
em liberdade desde 9 de novembro de 2012, quando o magistrado relator do caso, José 
Lunardelli, concedeu liminar favorável ao banqueiro. Ele ficou 17 dias preso no cadeião de 
Pinheiros, em São Paulo. Seu pai, Luís Felippe, teve sua prisão domiciliar revogada quatro dias 
depois (Folha Online, 2013a). 
 
4.1.5 Governança Corporativa do Banco Cruzeiro do Sul 
 
O artigo 1º do Estatuto Social do Banco Cruzeiro do Sul (BCSul, 2014a) denomina a entidade 
como uma sociedade anônima regida pelo referido estatuto, e destaca que, com a admissão do 
banco no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da 
BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, tanto a sociedade quanto seus 
acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal estariam sujeitos às disposições do 
Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa. 
 

 Figura 12 – Foto do Certificado de Atendimento ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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De acordo com o Estatuto Social, disponível na página de Relações com Investidores do banco 
(BCSul, 2014a), o Conselho de Administração da entidade deveria ser composto por no mínimo 
seis e no máximo nove membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com 
mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição. 
Ainda segundo o Estatuto (BCSul, 2014a), no mínimo 20% dos membros do Conselho de 
Administração deveriam ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais 
na Assembleia Geral que os elegesse. Ao aplicar o percentual anteriormente mencionado, 
resultando em número fracionário de Conselheiros, deveria ser arredondado para o número 
inteiro: (i) imediatamente superior se a fração fosse igual ou superior a 0,5; ou (ii) 
imediatamente inferior, se a fração fosse inferior a 0,5. 
Do lucro líquido, o Estatuto (BCSul, 2014a) estipulava que deveria ser distribuída quantia não 
inferior a 25%, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nº 6.404 (1976). 
 
4.1.5.1 Análise das Atas de Reunião do Conselho de Administração, Assembleias Gerais e 
Reuniões de Diretoria 
 
A Administração do Banco Cruzeiro do Sul, conforme documentado nas atas de reunião do 
conselho de administração e das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias (BCSul, 
2014a), apresentou as seguintes composições, conforme as tabelas seguintes. 
 

Tabela 9 – Conselho de Administração, no período de 23/1/2007 a 29/4/2011 

 
Fonte: BCSul, 2014a. 
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Tabela 10 – Conselho de Administração, no período de 29/4/2011 a 4/6/2012 

 (a) Afastou-se temporariamente em 1/3/2012, por motivo de saúde. 
Fonte: BCSul, 2014a. 
 

 
 

Tabela 11 – Diretoria, no período de 23/1/2007 a 16/7/2009 

 
(b) Renunciou em 31/10/2007. 
(c) Foi destituído em 31/10/2008. 
(d) Renunciou em 31/10/2008. 
(e) Foi diretor no período de 18/12/2007 a 16/7/2009. 
(f) Foi diretor no período de 3/12/2008 a 16/7/2009. 
Fonte: BCSul, 2014a. 
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Tabela 12 – Diretoria, no período de 16/7/2009 a 29/4/2011 

 
Fonte: BCSul, 2014a. 
 

Tabela 13 – Diretoria, no período de 29/4/2011 a 4/6/2012 

 
(g) Renunciou em 27/10/2011. 
(h) Foi destituído em 11/5/2012. 
Fonte: BCSul, 2014a. 
 
O artigo 289 da Lei das Sociedades Anônimas, nº 6.404 (1976), determina que toda publicação 
requerida por essa lei deve ser divulgada: 

I - No diário oficial da União ou do Estado de sede da sociedade; e  
II - Em outro jornal de grande circulação editado na localidade da sede da Companhia. 

A Lei 6.404 (1976) requer que “a ata da assembleia geral ordinária (AGO) seja arquivada no 
registro do comércio e publicada” (art. 134, § 5º), sendo bastante explícita quanto à 
exigibilidade de publicação das atas da AGO. A Lei não demanda, porém, a publicação de ata 
de assembleia geral extraordinária (AGE), exceto pelo que se refere às questões relativas “a 
reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de 
arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades 
ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé” (art. 135, § 1º).  
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Quanto às reuniões do conselho de administração (RCA), a Lei 6.404 (1976) estabelece que 
“serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do conselho de 
administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros” (art. 
142, § 1º). Para as reuniões da diretoria, a referida lei não determina obrigatoriedade de 
publicação, porém, exige que a sociedade mantenha essas atas arquivadas em um livro próprio 
para esse fim. 
Nesse trabalho, são analisadas 122 atas de reunião de diretoria (RD), reunião do conselho de 
administração (RCA) e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias (AGOE) dos anos de 
2007, 2008, 2009, 2011 e 2012. Todos esses documentos são obtidos no site de relações com 
investidores do Banco Cruzeiro do Sul (BCSul, 2014a). 
Para cada ata, é tabulada a informação sobre o presidente e o secretário da reunião, com o 
objetivo de ratificar quem de fato tinha poder de decisão na companhia. 
As atas do Banco Cruzeiro do Sul, em geral, apenas atendiam à exigência formal de documentar 
as reuniões de diretoria, do conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas, 
porém, não há registro dos pontos levantados em cada circunstância, eventuais discordâncias e 
decisões tomadas. As aprovações de demonstrações financeiras, por exemplo, pareciam meras 
formalidades, pois, durante todo o período posterior ao IPO, os comentários das atas se 
repetiam. A evidenciação de discussões e argumentações nas reuniões formais de uma 
companhia aberta não apenas deve informar os usuários internos dessas informações, mas 
também serve ao propósito de isentar os participantes das reuniões das acusações de conivência 
e omissão. 

Tabela 14 – Reuniões de Diretoria 
Membro Presidente Secretário 

Luís Felippe Índio da Costa 21  
Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa 20  
Maria Luísa Garcia de Mendonça  37 
Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa  4 
 41 41 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
Nas reuniões de diretoria do período (anos analisados), foram tratados os seguintes assuntos: 
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 Retificação do endereço da filial Recife; 
 Encaminhamento da proposta de pagamento de dividendos e JCP ao Conselho de 

Administração; 
 Aprovação de documentos e demonstrações financeiras a serem submetidos aos 

acionistas e Conselho de Administração; 
 Exame e discussão das primeiras demonstrações financeiras em IFRS e deliberação 

sobre as mesmas. 
Nada mais relevante foi documentado além dessas questões; sobre as demonstrações financeiras 
analisadas, não foram documentadas observações, retificações ou mesmo perguntas. O 
comentário padrão resumia-se ao fato de que as demonstrações financeiras foram aprovadas 
por unanimidade e sem ressalvas 
 

Tabela 15 – Reuniões do Conselho de Administração - RCA 
Membro  Presidente Secretário 
Charles Alexandre Forbes 1  
Luís Felippe Índio da Costa 48  
Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa 27 5 
Horácio Martinho Lima  69 
Fábio Rocha do Amaral  2 
 76 76 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 
Nas reuniões do conselho de administração do período supracitado, foram tratados os seguintes 
assuntos (estão datados somente eventos específicos e os temas repetidos citados uma única vez 
e sem indicação de data): 

 Remuneração dos administradores; 
 Aprovação das demonstrações contábeis; 
 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio; 
 Destinação do saldo remanescente dos lucros; 
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 Autorização para aumento de Capital; 
 Recompras de ações (17 de novembro de 2008); 
 Swaps com o UBS Pactual (4 de abril de 2008) – o Banco Cruzeiro do Sul celebrou 

contratos de swap nos quais tinha como ponta passiva um percentual do CDI e, na 
ponta ativa, a variação na cotação das ações do próprio banco; segundo a ata, tal 
operação mantinha o percentual de ações da Companhia em circulação existente, 
não acarretando desembolso de caixa imediato e demonstrando a confiança da 
administração da Companhia no potencial de apreciação das ações preferenciais do 
Banco Cruzeiro do Sul S.A.;  

 Mudança do diretor responsável pelo sistema RDR (Sistema de Registro de 
Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informações): do Sr. José Carlos Lima de 
Abreu para a Sra. Maria Luísa Garcia de Mendonça (11 de setembro de 2008); 

 Estabelecimento do Comitê de Gestão, com o objetivo de garantir a execução do 
direcionamento estratégico e das metas traçadas pelo Conselho de Administração, 
cujo secretário seria o Sr. Horácio Martinho Lima, membro do Comitê (13 de agosto 
de 2008); 

 Implantação do Comitê de Planejamento Estratégico, com objetivo de estruturar e 
manter atualizado o processo de planejamento estratégico por orientação do 
Conselho de Administração, cujo secretário seria o Sr. Roberto José Pereira 
Capalbo, sem ser condição de membro do Comitê (13 de agosto de 2008); 

 Nomeação do Comitê de Auditoria; 
 Cancelamento de ações adquiridas pelo Banco (3 de dezembro de 2008); 
 Recomposição da Diretoria; 
 Inclusão da prática de operações de câmbio no Estatuto Social; 
 Formalização da instituição da Ouvidoria, em atendimento à Resolução 3.477 

(BACEN, 2007), do Conselho Monetário Nacional; 
 Swaps com o UBS Pactual (23 de março de 2009), em condições similares à 

transação de 2008, supracitada; 
 Autorização da realização de uma oferta pública de distribuição primária e 

secundária, de ações preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames (ações), a ser feita no Brasil (oferta), por meio do procedimento 
simplificado previsto na Instrução CVM 471(2008); a oferta seria coordenada pelo 
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Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (Coordenador Líder) e pelo Banco BTG 
Pactual S.A. (11 de dezembro de 2009); 

 Swaps com o BTG Pactual, sucessor do UBS Pactual no contrato (18 de junho de 
2010) – o Banco Cruzeiro do Sul celebrou contratos de swap nos quais tinha como 
ponta passiva um percentual do CDI, e na ponta ativa, a variação na cotação das 
ações do próprio banco; 

 Exame, discussão e deliberação acerca da apreciação das demonstrações financeiras 
consolidadas em IFRS, preparadas de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo 
IASB (6 de maio de 2011); 

 Autorização de contratos de swaps com o Banco Modal S.A. – o Banco Cruzeiro do 
Sul celebrou contratos de swap nos quais tinha como ponta passiva um percentual 
do CDI, e na ponta ativa, a variação na cotação das ações do próprio banco;  

 Exame, discussão e deliberação acerca do relatório quantitativo e qualitativo de 
atuação da Ouvidoria da Companhia; 

 Exame, discussão e deliberação acerca do investimento a ser realizado pela 
Companhia em Sociedade Corretora de Valores Mobiliários (broker dealer) no 
exterior (2 de junho de 2011); 

 Exame, discussão e deliberação acerca da celebração do contrato de compra e venda 
para aquisição de 88,7194% do capital social do Banco Prosper S.A., pelo valor de 
R$ 55.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (26 de dezembro de 2011); 

 Aprovação da contratação da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.A., 
em substituição à KPMG Auditores Independentes S.A. (9 de maio de 2012). 

Além desses assuntos, nada mais relevante foi documentado. Sobre as demonstrações 
financeiras analisadas, não foram documentadas observações, ressalvas ou mesmo perguntas. 
O comentário padrão era o mesmo, de que elas foram confirmadas de forma unânime e sem 
restrições, dando a impressão de consenso. 
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Tabela 16 – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGOE 
Membro  Presidente Secretário 
Luís Felippe Índio da Costa 4  
Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa  3 
Horácio Martinho Lima  1 
Flávio Nunes Ferreira Rietmann 1  
Elaine Masello de Araújo  1 
 5 5 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
4.1.5.2 Remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração 
 
O Banco Cruzeiro do Sul destacou-se por ser apontado como uma das instituições com o 
Conselho mais bem pago do Brasil (Ayres, 2012a). Segundo atas da AGOE, o assunto foi 
apresentado aos acionistas, sem precisar o valor pago a cada participante. Nas tabelas seguintes, 
verificam-se alguns valores sobre as remunerações dos administradores.  

Tabela 17 – Remuneração dos administradores, destacando-se a maior e a menor 

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
 

Tabela 18 – Remuneração dos administradores em percentuais, por órgão 
 

 
Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
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Tabela 19 – Remuneração dos administradores em R$ milhões, por órgão 

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
 
4.1.5.3 AGO 2010 
 
Em atendimento à Instrução 481 da CVM (2009), o Banco Cruzeiro do Sul apresentou os 
comentários dos Administradores acerca da sua situação financeira em Assembleia Geral 
Ordinária realizada no dia 30 de abril de 2010. Na tabela 20, é exposto o balanço patrimonial 
do banco em 2009. 

Tabela 20 – Balanço patrimonial de 2009 

 

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
 
O saldo bruto da conta de operações de crédito aumentou 55,3%, atingindo R$ 4.909.000,00 
em 31/12/2009, em comparação aos R$ 3.161.600,00 de 31/12/2008. Tal variação decorreu 
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principalmente do aumento na produção e retenção de crédito consignado. Em 2009, o banco 
produziu R$ 3.405.600,00 e em 2008, R$ 2.452.800,00. 
 
4.1.5.4 Antecipação da Res. 3.533 (BACEN, 2008a), segundo a Administração 
 
Na tabela 21, é possível observar as variações da linha de cessões de crédito ao mercado (1). 
Os números mostram uma redução significativa nos lucros advindos de cessão de crédito, o que 
a diretoria do banco explicou como um efeito da adoção antecipada da Resolução 3.533 
(BACEN, 2008a). 

Tabela 21 – Cessões de crédito ao mercado em 2010 

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
 
Segundo a diretoria,  

as despesas da intermediação financeira foram afetadas também pela adoção 
antecipada da Resolução CMN 3.533, que teve como consequência a manutenção das 
operações cedidas com retenção de risco na carteira de crédito do Banco, que gerou 
despesas de R$ 224,1 milhões em 2009, quando comparado às despesas de R$ 25,1 
milhões em 2008 (BCSul, 2014a). 

E ainda: 
Na opinião dos diretores do banco, os eventos que impactaram nos resultados da 
instituição decorreram da crise financeira internacional, que apresentou um cenário 
de baixa liquidez e custos de captação elevados, e da edição dos critérios contábeis da 
Resolução CMN 3.533 (BCSul, 2014a).  
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4.1.5.5 AGOE 2011 
 
Em atendimento à Instrução 481 da CVM (2009, 17 de dezembro), o Banco Cruzeiro do Sul 
apresentou os comentários dos Administradores acerca da sua situação financeira em 
Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2011.  
Na ata da AGOE (2011), os administradores do Cruzeiro do Sul afirmam que o exercício de 
2010 terminou com evidências consistentes de recuperação, embora com velocidades distintas 
entre os diversos países, e com o Brasil superando muito bem os desafios impostos pela crise. 
O consumo das famílias, principal componente do PIB, registrou desaceleração com a adoção 
de políticas anticíclicas. Além disso, as perspectivas existentes eram favoráveis para a demanda 
doméstica, a partir das oportunidades que seriam geradas pela Copa do Mundo e pelas 
Olimpíadas, além da exploração do pré-sal, fatores determinantes para o Brasil superar os 
desafios. Os administradores afirmaram ainda que o Brasil despontava como um dos principais 
destinos de investimento estrangeiro de empresas globais. 
Com o cenário supracitado, e devido ao crescimento de 22,5% da carteira de crédito pessoal 
consignado em folha de pagamento para pensionistas do INSS e funcionários públicos no ano 
de 2010, o patrimônio do banco permaneceu estável; segundo os administradores, com evolução 
dentro do planejamento estratégico.  
O banco, na visão dos seus administradores, tinha mantido permanentemente o controle de sua 
liquidez e ênfase na qualidade de seus ativos. Tal política vinha possibilitando ao banco 
confortável situação de caixa. Os ativos com alta liquidez, ou seja, o total de caixa e 
equivalentes somados à carteira de títulos públicos federais livres, passavam de R$ 961 Milhões 
em 31 de dezembro de 2010, algo próximo de 85,3% do Patrimônio Líquido. 
Segundo os seus diretores, as necessidades de financiamento do banco eram atendidas por 
instrumentos clássicos de captação, como depósitos à vista e a prazo, operações 
compromissadas (venda com compromisso de recompra), emissões externas, cessões de 
créditos ao mercado e FIDCs, sendo que o banco mantinha relacionamento com outras 
instituições financeiras, cedendo ativos de crédito para gerar recursos em patamares de preço e 
prazo compatíveis com as operações. O aumento das garantias para depósitos a prazo através 
do Fundo Garantidor de Crédito, autorizado pelo CMN a partir de 01 de abril de 2009, 
possibilitou a emissão de DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial) em condições 
adequadas às necessidades existentes para fundear as operações de crédito consignado. O 
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DPGE cumpriu o papel de complementar e diversificar as opções de captação do banco, 
constituindo um instrumento importante de gestão de caixa da empresa. 
Nas tabelas seguintes, demonstram-se as informações financeiras consolidadas relativas aos 
anos de 2009 e 2010. 
 

Tabela 22 – Depósitos em 2009

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
 
 

Tabela 23 – DRE 

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
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Tabela 24 – Receitas de intermediação financeira em 2010

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
 
As receitas de intermediação financeira aumentaram 15%, atingindo R$ 1.265,4 milhões no 
exercício social de 2010, em comparação aos R$ 1.128,8 milhões alcançados no exercício de 
2009, devido principalmente ao aumento de R$ 112,8 milhões em operações de crédito. 
As despesas de intermediação financeira aumentaram 29,5% de 2009 para 2010, fazendo com 
que o resultado bruto da intermediação financeira crescesse somente 2,66% no período. 
De 2009 para 2010, as rubricas de despesas de pessoal, outros gastos administrativos, custos 
tributários e outras despesas operacionais cresceram 14,9%, 47,8%, 32,1% e 85,3%, 
respectivamente. Segundo a administração do banco, as despesas de pessoal aumentaram no 
período por duas razões: aumento do quadro de funcionários e correção do valor dos salários e 
encargos, enquanto outras despesas administrativas cresceram principalmente devido ao 
incremento nas despesas de propaganda e publicidade. Já em outras despesas operacionais, o 
aumento de 85,3% decorreu principalmente devido ao custo de captação comercial. 
O crescimento de despesas operacionais foi muito superior ao resultado de intermediação 
financeira, resultando em um prejuízo no período. A tabela 25 expõe o balanço patrimonial 
relativo ao ano de 2010 do Cruzeiro do Sul  
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Tabela 25 – Balanço Patrimonial de 2010 

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
 
O saldo bruto da conta de operações de crédito aumentou 21,2%, atingindo R$ 5.884,8 milhões 
em 31/12/2010, comparado com R$ 4.833,4 milhões em 31 de dezembro de 2009. Para os 
administradores do banco, o aumento na produção de empréstimos e a retenção de operações 
de crédito consignado explicam a variação relevante do saldo. Em 2010 o banco produziu R$ 
4.802 milhões, praticamente R$ 1.400milhões a mais do que produzira em 2009, R$ 3.405,6 
milhões. 

Tabela 26 – Passivos e PL em 2010 

 Fonte: AGOE – BCSul, 2014a. 
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4.1.5.6 AGOE 2012 
 
Nessa assembleia de 2012, foi ratificada a aquisição de 88,7194% do capital do Banco Prosper 
S.A., realizada no exercício findo em 31 de dezembro de 2011, ainda pendente de análise por 
parte do Banco Central do Brasil. Em atendimento à Instrução 481 da CVM (2009, 17 de 
dezembro), o Banco Cruzeiro do Sul apresentou os comentários dos administradores acerca da 
sua situação financeira em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de abril de 2012.  
Segundo os administradores do banco, no quarto trimestre de 2011, a produção de ativos de 
crédito do banco esteve em linha com sua estratégia de qualidade e liquidez. A carteira de 
crédito atingiu R$ 7,583 bilhões em crédito pessoal consignado, sendo 3,2% inferior à carteira 
do terceiro trimestre de 2011 e 14% superior à carteira do final de 2010. 
 
4.1.5.7 Lucro Líquido 
 
O lucro líquido no quarto trimestre de 2011 foi de R$ 31,7 milhões, 31,9% superior ao 
apresentado no terceiro trimestre do mesmo ano, e em consonância com o mesmo período de 
2010. O lucro líquido do ano de 2011 foi de R$ 137,2 milhões. Na figura 12, é possível observar 
os valores de lucro líquido de 2004 a 2011 e comparações entre os trimestres de 2010 e 2011. 
 

 
Figura 13 – Lucro líquido 4T11 
Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
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4.1.5.8 Margem Líquida de Juros 
 
A margem líquida de juros sofreu ligeira compressão devido à alta no custo de captação, de 
acordo com os administradores da instituição, e pode ser observada no gráfico abaixo. 

 
Figura 14 – Margem líquida 4T11 
Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
 
4.1.5.9 Resultado Bruto de Intermediação Financeira 
 
O resultado bruto de intermediação financeira atingiu R$ 315,6 milhões, 42% superior ao 
terceiro trimestre de 2011 e 48,6% superior em relação ao mesmo período de 2010. 
 
 

 
Figura 15 – Resultado de intermediação financeira 4T11 
Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
 
No quarto trimestre de 2011, a produção de crédito pessoal consignado na forma de 
empréstimos diretos somou R$ 1.300,5 milhões, e, no ano de 2011, o total de R$ 4.573,3 
milhões. A produção de 2011 foi 4,8% inferior ao mesmo período de 2010. 
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 Figura 16 – Produção de crédito consignado 4T11 
Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
 
4.1.5.10 Carteira de Crédito 
 
Na tabela 27, expõem-se os valores de crédito consignado relativos aos terceiros e quartos 
trimestres de 2010 e 2011 e suas respectivas comparações. 
 

Tabela 27 – Crédito consignado 

 Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
 
4.1.5.11 Evolução da Carteira de Crédito 
 
A figura 16 mostra a evolução da carteira de crédito nos anos de 2007 a 2011 e também a 
comparação entre o quarto trimestre de 2010 e os terceiro e quarto trimestres de 2011. 
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 Figura 17 – Evolução da carteira de crédito 4T11 
Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
 
Os administradores do banco determinaram a revisão da metodologia de cálculo da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa (PCLD), segundo eles, tornando os critérios mais rígidos. 
O objetivo dessa decisão foi basicamente prudencial, devido às incertezas mundiais e seus 
reflexos no Brasil e por isso, ainda segundo os administradores, não significariam qualquer 
perspectiva de perda efetiva, uma vez que as perdas de crédito seriam bastante estáveis no 
negócio de crédito consignado. Nos conceitos de perda efetiva (Instrução CVM 247), a perda 
do banco não se alterou.  
A PCLD também passou a ser aplicada sobre uma carteira consolidada, composta pela carteira 
mantida no balanço do banco e junto aos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 
(FIDC). Essa mudança, feita no final do terceiro trimestre de 2011, gerou um acréscimo de 
provisão de R$ 171,8 milhões. 
O Banco Cruzeiro do Sul era analisado pelas agências de rating LF Rating, RiskBank, Moodys, 
Austing Rating e Standard & Poors, que expressaram as seguintes avaliações, demonstradas na 
tabela 28. 

Tabela 28 – Rating - Banco Cruzeiro do Sul 

 Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
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O Patrimônio Líquido alcançou R$ 1.200,7 milhões em 2011, 6,6% superior ao ano de 2010, 
conforme se observa na figura 17. 

 Figura 18 – Patrimônio líquido 4T11 
Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
 
O valor de mercado do banco, em 31 de dezembro de 2011, baseado no preço de sua ação, 
CZRS4, de R$ 13,75/ação, era de R$ 1.880 milhões, o que representava 1,57 vezes o patrimônio 
líquido do quarto trimestre. 
Na tabela 29 são apresentados os montantes pagos de JCP e dividendos, representando, desde 
o IPO, um valor de R$ 2,73 por ação. 

Tabela 29 – Histórico de dividendos e JCP

 
Fonte: AGOE 2012 – BCSul, 2014a. 
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4.1.6 Análise do Inquérito Promovido pelo MP do Estado de São Paulo (2013) 
 
4.1.6.1 Raet - Regime de Administração Especial Temporária 
 
Em 4 de junho de 2012, o Banco Central do Brasil decretou o Regime de Administração 
Especial Temporária, pelo prazo de 180 dias, no Banco Cruzeiro do Sul, nomeando o Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC) como administrador especial temporário (Ministério Público do 
Estado de São Paulo, 2013). 
 
4.1.6.2 Liquidação extrajudicial 
 
Em 14 de setembro de 2012, foi decretada a Liquidação Extrajudicial do Banco Cruzeiro do 
Sul, com base no relatório do administrador especial FGC, que confirmou o comprometimento 
da situação econômico-financeira e a grave violação das normas emanadas pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, atestando a existência de passivo a 
descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa. De acordo com a 
situação patrimonial ajustada em 4 de junho de 2012, foram apurados prejuízos a terceiros no 
montante estimado em R$ 2.236.782 mil (Ministério Público do Estado de São Paulo, 2013). 
 
4.1.6.3 Irregularidades apontadas 
 
Em suma, puderam-se constatar as seguintes irregularidades administrativas e penais 
(Ministério Público do Estado de São Paulo, 2013): 

a. Indução das autoridades reguladoras em erro quanto ao valor atribuído às cotas de 
FIDC registradas em seu balanço patrimonial. 

b. Emissão de CCB sem lastro – realização de aprovisionamento insuficiente em 
carteira de crédito do segmento middle market, violando os critérios definidos na 
Resolução 2.682 (BACEN, 1999). 

c. Privação de informações sobre exposição ao risco de crédito da carteira de avais e 
fianças. 
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d. Realização de empréstimo vedado para empresa controlada por administradores da 
instituição. 

e. Promoção e/ou concorrência para gerar a evasão de divisas do país. 
f. Falta de comunicação sobre operações com indícios de lavagem de dinheiro. 
g. Adulteração de empréstimos pessoais consignados para inflar os valores do ativo e 

do resultado/ patrimônio da instituição financeira. 
h. Gerenciamento de forma fraudulenta de instituição financeira. 

 
4.1.6.4 Aplicações no fundo Verax IAA  
 
Segundo o Ministério Público (2013), em 27 de maio de 2011, o Banco Cruzeiro do Sul adquiriu 
9,25 cotas do Verax IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados 
(“Verax IAA FIDC NP”), pelo valor de R$ 9.250 mil. Esse fundo possuía em sua carteira um 
único ativo, correspondente a direitos creditórios provenientes de ação indenizatória promovida 
pela Usina Bititinga contra a União Federal, que realizou pagamento de indenização por danos 
materiais decorrentes da fixação dos preços do açúcar e do álcool abaixo do custo de produção. 
Pela natureza dos créditos detidos pelo fundo, o ativo possuía um grau elevado de incerteza 
quanto ao seu valor de realização e ao prazo. O regulamento do próprio fundo salientava que 
as cotas do fundo não apresentavam liquidez no mercado secundário. 
O Banco Cruzeiro do Sul, quando adquiriu essas cotas, classificou-as como “Títulos para 
Negociação”, nos termos da Circular 3.068 (2001), do Banco Central do Brasil. Títulos 
classificados nessa categoria, conforme a circular, são aqueles adquiridos com o propósito de 
serem ativa e frequentemente negociados, assim, não é razoável classificar a aquisição de ativos 
sem liquidez nessa classe, que tem seus ativos mensurados a valor de mercado, com 
contrapartida no resultado do período. No caso, o BCSul aplicou R$ 9.250 mil em 27 de maio 
de 2011, e 4 dias depois, em 31 de maio de 2011, apurou valorização nas suas cotas, registrando 
um ajuste a valor de mercado de R$ 24.158 mil, registrando uma valorização de 261%, fazendo 
o valor contábil desse ativo chegar a R$ 33.408 mil. 
O resultado do segundo trimestre de 2011 do BCSul, antes dos impostos, foi um lucro de R$ 
79.108 mil, ou seja, 30,5% do resultado oriundo da valorização dessas cotas que, apesar de não 
terem contrapartida em caixa, foram base para pagamento de dividendos no período. Em 2011, 
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a instituição distribuiu R$ 60.500 mil entre dividendos e JCP, de um lucro apurado de R$ 
137.203 mil. 
 
4.1.6.5 Operação Morgan Stanley  
 
A chamada “Operação Morgan Stanley”, de acordo com o Ministério Público (2013), foi uma 
operação de adequação ao free float, com objetivo de garantir o enquadramento do Cruzeiro do 
Sul no regulamento de práticas diferenciadas do Nível 1 de governança corporativa da 
BM&FBovespa, de percentual mínimo de operações em circulação de 25%. A instituição estava 
desenquadrada desde maio de 2010 e, pelo descumprimento de prazo anterior, recebeu multa e 
advertência de possível suspensão das negociações de suas ações. 
A estrutura da operação consistiu na compra e venda de 8.939.882 ações do Banco Cruzeiro do 
Sul S.A. em leilão no mercado à vista da BM&FBovespa. Essas ações eram de propriedade dos 
controladores do banco, Luís Felippe e Luís Octavio Índio da Costa, e sua venda foi 
operacionalizada por meio dos Fundos Hudson e Missouri, cujos únicos cotistas eram os 
próprios controladores. A compra foi efetuada pelo Fundo Caieiras, pertencente apenas ao 
Banco Morgan Stanley, pelo custo de R$ 12,79 por ação, alcançando o valor total de 
R$114.341.091,60.  
Em seguida, os controladores do Cruzeiro do Sul realizaram com o Banco Morgan Stanley, por 
meio de cada um dos Fundos Hudson e Missouri, uma operação de derivativos relacionada à 
outorga de duas opções na mesma data e com mesmo preço de exercício: opção 1 (de compra), 
conferida aos fundos dos controladores, de receber a diferença positiva, se existente, entre o 
preço de fechamento das ações na data de exercício da opção e o preço de exercício previamente 
estabelecido (R$ 15,39); e opção 2 (de venda), concedida ao Banco Morgan Stanley, de receber 
a diferença positiva, se existente, entre o preço de exercício previamente estabelecido (R$15,39) 
e o preço de fechamento das ações na data de exercício da opção. Com isso, Morgan Stanley 
preservava-se do risco das ações do Banco Cruzeiro do Sul. 
Os recursos provenientes da venda das ações foram integralmente convertidos em CDB de 
emissão do Banco Morgan Stanley aos Fundos Hudson e Missouri e, em ato contínuo, houve a 
alienação fiduciária desses mesmos CDB, em garantia das operações de derivativos, em 23 de 
maio de 2012. 
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Com a suspensão da negociação das ações, o Banco Morgan Stanley, no papel de agente de 
cálculo estabelecido pelo Contrato Global de Derivativo, após decretação do Raet, observou a 
ocorrência de um evento de interrupção de negociação e adotou o vencimento antecipado dos 
derivativos, em 6 de junho de 2012, nas mesmas condições de liquidação dos derivativos 
originais. Conforme seu critério do próprio Morgan Stanley, dada a ausência de preço de 
mercado na referida data, adotou o valor de R$ 0,00 por ação e, desse modo, as opções de 
compra viraram pó, ou seja, perderam completamente o valor, não havendo nada a ser pago aos 
fundos Missouri e Hudson. Já para as opções de venda, o preço de exercício original, de R$ 
15,39, foi trazido a valor presente à taxa de 8,65% a.a., resultando num preço de exercício 
atualizado de R$ 13,10 por ação, o que, multiplicado pela quantidade total de ações (8.939.882), 
resultou no valor de vencimento antecipado de R$ 117.112.454,20. 
 
4.1.6.6 Auditoria  
 
O Ministério Público apurou que a KPMG realizou, nos anos avaliados, procedimentos de 
confirmações externas (circularização) das operações de crédito do BCSul como forma de 
atestar a existência das operações de crédito, entretanto, o volume de cartas de circularização 
não respondidas mostrou-se elevado em todos os períodos analisados, conforme demonstrado 
na tabela 30. 

Tabela 30 – Procedimentos de circularização 

 Fonte: São Paulo, 2013, p. 28. 
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Apesar do elevado número de exceções, não foram identificadas alterações nos procedimentos 
realizados ao longo dos anos, tais como a realização de testes adicionais. 
A KPMG adotou como teste alternativo ao não recebimento das respostas às cartas de 
circularização a análise dos contratos, para verificar a existência das operações. Essa análise 
era feita a partir da solicitação dos contratos físicos da amostra à administração do BCSul. 
Entretanto, como a administração não entregava todos os contratos, muitos não foram 
analisados, principalmente até o 1º semestre de 2009. 
Quanto às operações cujos contratos não foram entregues, foi averiguada apenas parte dos 
sistemas de crédito, quanto ao registro da operação e à baixa das parcelas, não indicando a 
existência efetiva das operações, tampouco a liquidação financeira dessas parcelas. 
Além das divergências identificadas nos contratos, segundo a documentação de auditoria, o 
auditor analisou o contrato, mas não a documentação referente ao devedor, como RG, CPF, 
comprovantes de endereço e renda. 
Dos contratos avaliados pela auditoria, muitos estavam sem numeração e, nesses casos, não era 
possível relacionar o contrato físico apresentado com o registro contábil. A base de seleção para 
as operações circularizadas foi a relação analítica de contratos extraídos do mesmo sistema. 
Nos trabalhos referentes às datas-base de 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2011, a 
KPMG utilizou em sua auditoria das demonstrações financeiras o procedimento de verificação 
de lastros das operações de crédito cedidas aos FIDC realizado pela própria KPMG, na 
qualidade de contratada pelo Deutsch Bank, custodiante dos FIDC. 
Nesse procedimento, assim como no teste de circularização, foram selecionadas cerca de 100 
operações em cada um dos fundos dos quais o BCSul possuía cotas subordinadas, porém, nesse 
caso, o percentual de entrega de contratos foi muito superior ao do outro teste.  
Como a carteira que compõe o FIDC é formada por operações de crédito geradas pelo Banco 
Cruzeiro do Sul, era esperado que a verificação de contratos nos FIDC, mesmo sendo realizada 
por uma outra equipe de auditores da KPMG, gerasse resultados similares aos do teste de 
circularização, ainda mais por ser uma carteira bastante pulverizada. 
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4.1.6.7 Valores a receber dos órgãos conveniados  
 
O BCSul possuía, em 31/12/2011, um saldo de R$ 32.078 mil registrado na conta 1.8.8.92.30 
– Parcelas a Receber CPP, do ativo. Esses valores referiam-se a parcelas a receber dos órgãos 
conveniados ao BCSul, os quais realizaram o desconto, em folha de pagamento, dos clientes 
detentores de empréstimos consignados, porém, não o repassaram ao banco. 
No período de junho a dezembro de 2011, o montante dessa conta permaneceu sempre na ordem 
de R$ 30 milhões, indicando que: os valores dos períodos anteriores foram de fato recebidos e 
o saldo apresentado no mês em análise referia-se a novos contratos; ou os valores do ativo não 
estavam sendo recebidos e os saldos dos meses referiam-se basicamente aos mesmos contratos. 
No primeiro semestre de 2011, os saldos oscilaram entre R$ 10 e 45 milhões, e verificou-se que 
essas oscilações consistiam em operações de crédito baixadas por motivo de morte ou fraude, 
explicitando que o saldo em questão possuía alta probabilidade de não recebimento. 
 
4.1.7 Análise de Documentação do Processo de Falência e Relatório do BACEN 
 
O Banco Cruzeiro do Sul S.A. teve sua falência decretada no dia 11 de agosto de 2015, pelo 
Juiz de Direito Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, que considerou o ativo do banco como sendo 
inferior à metade do passivo, havendo ainda indícios de crimes falimentares (São Paulo, 2015).  
Essa determinação judicial foi o desdobramento de outra ação civil, de 2013, de 
responsabilidade contra a controladora e administradores do Banco Cruzeiro do Sul S.A., 
movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (São Paulo, 2013). À instituição, já 
tinha sido imposto o processo de liquidação extrajudicial por parte do Banco Central do Brasil 
em 14 de setembro de 2012.  
Quanto à ação de 2013, impetrada pelo MP, além do deferimento do processamento da petição 
inicial, na qual se demandava a condenação dos réus ao pagamento dos prejuízos apurados em 
regular inquérito, o autor da ação pretendia antecipação de tutela ou medida de natureza 
cautelar, a fim de que fossem arrestados os bens dos demandados, em referência a atos danosos 
por eles praticados na gestão da sociedade e também à responsabilidade objetiva dela 
decorrente. A petição inicial esteve amparada pelas conclusões do inquérito instaurado pelo 
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Banco Central, constatando-se a existência de substancial prejuízo, da ordem de R$ 
2.236.782.000,00, em razão de uma calamitosa administração, com destaque para:  

1) Operações sem liberações de recursos para os supostos clientes, com objetivo de 
simular concessões de empréstimos;  
2) Aplicações de recursos em fundos de investimentos em empresa não financeira ligada 
a Luís Octavio de Azeredo Lopes Índio da Costa e Luís Felippe Índio da Costa, 
controladores do Banco Cruzeiro do Sul;  
3) Cessão de CCB para fundos de investimentos administrados pela Cruzeiro do Sul 
DTVM;  
4) Indução em erro das autoridades reguladoras relativamente ao valor atribuído às cotas 
de FIDC registradas em seu balanço patrimonial;  
5) Emissão de CCB sem lastro;  
6) Falta de provisionamento à exposição ao risco de crédito da carteira de avais e 
fianças;  
7) Evasão de divisas e operações com indícios de lavagem de dinheiro;  
8) Aplicações no Fundo Verax IAA com erros e comissões danosas; e  
9) Operação denominada “Morgan Stanley”, com o objetivo de garantir o 
enquadramento do Banco nos regulamentos da BM&F Bovespa.  

As condutas descritas e apuradas no inquérito administrativo tipificaram infrações penais 
previstas na legislação vigente, além da infringência às normas administrativas da autoridade 
monetária. Segundo o processo nº 0031335-77.2013.8.26.0100 (São Paulo, 2013), os 
administradores e controladores deveriam responder, total ou parcialmente, pelo prejuízo 
constatado, com a possibilidade de desaparecimento de bens que poderiam vir a constituir 
garantia aos diversos credores da instituição em liquidação extrajudicial. Por assim entender, o 
juiz deferiu o arresto de bens dos antigos administradores e controladores, para evitar dano 
irreparável ou de difícil reparação, ficando os bens sob depósito dos próprios acionados, salvo 
pedido em outro sentido formulado, fundamentadamente, pelo liquidante, observadas as 
formalidades legais.  
Nos autos do processo de falência do Banco Cruzeiro do Sul (São Paulo, 2013), depoimentos 
de ex-administradores do banco, documentos reunidos e o relatório do Banco Central do Brasil, 
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originário do processo, proporcionam a constatação das responsabilidades da contabilidade, dos 
diretores, dos conselheiros e das empresas de auditoria. Dessa forma, esses dados devem ser 
analisados a fim de se compreenderem as implicações das ações que levaram a instituição à 
falência. 
Luiz Whately Thompson foi eleito diretor do Banco Cruzeiro do Sul no início do ano de 2007, 
atuando exclusivamente na captação de clientes médios e grandes, e tendo, antes disso, prestado 
serviços ao banco por meio de sua empresa Vately Assessoria Empresaria Ltda. ME, na área de 
captação de clientes especiais. Ele pediu demissão por motivos pessoais, deixando o banco em 
31 de outubro de 2008. À Justiça, Thompson informou que, efetivamente, quem “mandava” no 
banco eram Luís Felippe e Luís Octavio Índio da Costa, sendo que o primeiro tinha maior poder 
de decisão e Horácio Martinho Lima como seu braço direito e conselheiro, o qual transmitia as 
decisões tomadas aos mais diversos setores do banco. O ex-diretor também confirmou a 
existência de um Comitê de Gestão no banco, do qual faziam parte Luís Felippe, Luís Octavio, 
Horácio Martinho Lima e Maria Luísa Garcia de Mendonça (São Paulo, 2013). 
Airton José Salviano foi contador do banco de dezembro de 2008 a abril de 2012. 
Anteriormente, trabalhou por cerca de cinco anos na área de contabilidade, tendo sido 
responsável, como funcionário da Cruzeiro do Sul, pela elaboração das demonstrações 
financeiras e envio de documentos à auditoria. Salviano afirmou que a gestão dos Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) era feita pela Verax, empresa de Luís Octavio, 
Luís Felippe, Marcelo Xandó e Márcio Dreher. Sobre as cessões de crédito, também alegou que 
essas operações eram submetidas ao Comitê de Gestão e as decisões cabiam a Luís Octavio, 
Luís Felippe e Horácio Lima, mediante ciência de Maria Luísa Mendonça, diretora de 
controladoria. Salviano, assim como Thompson, ainda informou à Justiça que, de fato, quem 
ditava as ordens no banco eram os controladores Luís Octavio e Luís Felippe, auxiliados direta 
e ativamente por Horácio Lima e Maria Luísa de Mendonça. Segundo o ex-contador, todos os 
quatro participavam das decisões envolvendo operações de cessões de crédito para os FIDC, de 
modo que, nessas sucessivas operações, o banco cedia créditos por taxas de mercado a um fundo 
consolidado pelo banco, o qual, em seguida, cedia os créditos a outro fundo, por taxas inferiores 
às de mercado, gerando lucro para o banco.  
Salviano também confirmou que teve conhecimento das cessões de crédito realizadas pelo 
banco, entre 5 de novembro de 2008 e 29 de dezembro de 2008, de antecipação dos 
procedimentos contábeis de diferimento de resultado, com coobrigação, para outras instituições 
financeiras, mas sem a concordância das mesmas, estando em desacordo com as Resoluções 
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3533/2008, 3627/2008 e 3673/2008. Segundo ele, à época, Maria Luísa de Mendonça 
mencionou que tinha enviado cartas para as outras instituições financeiras, mas nunca 
apresentara evidência da concordância por parte desses estabelecimentos. Enfim, o ex-contador 
do banco afirmou que teve conhecimento da cessão de créditos do banco para a Prosper S.A. 
Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros, em dezembro de 2008 e janeiro de 2009, sem 
coobrigação, no total de R$ 300 milhões, sendo que nas mesmas datas a Prosper S.A. cedeu os 
mesmos créditos ao FIDC Prosper Flex, posteriormente adquirido, na data-base de fevereiro de 
2009, pelo FIDC Multicred, o qual passou a ser o único cotista sênior do FIDC Prosper Flex, 
tendo 97% do total de cotas (São Paulo, 2013). 
Fábio Rocha do Amaral foi membro do Conselho de Administração do banco a partir de 2007 
e, como conselheiro, atestou à Justiça que tinha acesso somente aos resultados anuais do banco, 
sem dispor de conhecimento das operações realizadas diariamente pela instituição, uma vez que 
estas não eram submetidas à aprovação do Conselho. Segundo o conselheiro, ele só tomou 
ciência das irregularidades apontadas no relatório do Bacen quando o banco recebeu o referido 
documento, em janeiro de 2010. Quanto às decisões relacionadas a cessões de crédito, Fábio 
Amaral afirmou que elas cabiam a Luís Felippe e Luís Octavio Índio da Costa, controladores 
do banco, sendo o primeiro o principal executivo do BCSul (São Paulo, 2013). 
Charles Alexander Forbes fora eleito no início de 2007 como membro do Conselho de 
Administração do Cruzeiro do Sul e licenciou-se por motivos particulares em fevereiro de 2012. 
Forbes ingressou no banco em 2003, tendo prestado assessoria para captações internacionais. 
No Conselho, sua função consistia em trazer oportunidades de captação no exterior, então, só 
soube das irregularidades no banco após a intervenção do Bacen. À Justiça, também confirmou 
que os controladores Luís Felippe e Luís Octavio Índio da Costa eram realmente os 
“mandantes” do banco e Horácio Lima, o responsável por controles internos, recursos humanos 
e informática, enquanto Maria Luísa Mendonça respondia pela área de contabilidade e 
relacionamento com o Banco Central. Segundo o ex-conselheiro, Maria Luísa era de fato 
subordinada a Horácio Lima, e Luís Felippe centralizador na administração do banco, enquanto 
Luís Octavio assumiu a área comercial. Para Forbes, as operações de cessão que posteriormente 
geraram problemas ao banco não estavam erradas, pois quando houve a assinatura do balanço 
de 2010, o Banco Central interpelou o banco sobre o assunto e então o Conselho de 
Administração contratou o Dr. Elizeu Resende, advogado e contador, que deu um parecer 
favorável a essa forma de reconhecimento do lucro, no mesmo sentido do parecer da KPMG, 
empresa de auditoria externa (São Paulo, 2013). 
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4.1.7.1. BACEN, Decisão 154/2014-DIORF, de 27 de maio de 2014 
 
Nesta seção do trabalho, são apresentadas as irregularidades identificadas pelo Banco Central 
do Brasil e as argumentações de ex-funcionários e ex-conselheiros do banco. Na seção seguinte, 
o Banco Central responde às alegações dos defendentes. 
Em seu relatório, o Banco Central apontou as seguintes irregularidades (São Paulo, 2013): 

a. Adoção, de forma sistemática e contínua, de procedimentos de contabilização de 
ativos insubsistentes, resultando em demonstrações contábeis que não refletiam com 
fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira do BCSul, induzindo 
em erro clientes, investidores, o Banco Central do Brasil e Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). 
Em decorrência do reconhecimento de tais contabilizações, na data-base de 31 de 
dezembro de 2011, o Bacen determinou ao BCSul um ajuste patrimonial de R$ 1.123 
milhões, correspondentes à somatória dos valores de 283.363 operações 
insubsistentes de crédito consignado contabilizadas, na referida data-base, na 
carteira própria ou em FIDC cujas cotas subordinadas pertenciam ao banco, direta 
ou indiretamente.  
Todas as operações insubsistentes estavam registradas no sistema Tools, utilizado 
pelo Cruzeiro do Sul na gestão dos contratos de crédito parcelado, com um código 
de registro determinado “H41”: todas essas transações foram registradas como se 
fossem intermediadas por associações, empresas ou entidades de classe; todas 
possuíam valores abaixo de R$ 5.000, ou seja, abaixo do limite vigente na época em 
que se exigia registro individual na Central de Risco de Crédito do Banco Central 
do Brasil; as operações não eram submetidas à análise de crédito, como acontecia 
com as demais operações de crédito pessoal da instituição; os supostos instrumentos 
de contrato possuíam como intervenientes nove diferentes entidades, sendo que oito 
delas apresentavam o mesmo CNPJ; e nenhuma dessas transações foi cedida a outras 
instituições financeiras. 
Na análise das operações H41, o Bacen percebeu que não havia registro de nenhuma 
liberação de recursos aos supostos mutuários, ou à sua ordem, nem recebimento de 
recursos dos intervenientes para a liquidação das parcelas dessas operações. 
Diferentemente dos demais lançamentos de liberação de recursos, nas transações 
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H41 os lançamentos eram feitos manualmente, tendo como contrapartida contas 
transitórias de repasses a FIDC. 

b. Omissão diante da obrigação estatutária de fiscalizar a gestão da Diretoria, a qual, 
na condução dos negócios societários, implementou procedimentos de 
contabilização de ativos insubsistentes, resultando em demonstrações contábeis que 
não refletiam com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira do 
banco, induzindo em erro clientes, investidores, Banco Central do Brasil e SFN. 
No período de maio de 2007 a março de 2012, o Cruzeiro do Sul adotou 
procedimentos de contabilização de ativos insubsistentes refletidos em 
demonstrações contábeis que não representavam sua real situação econômica e 
financeira, resultando na determinação de ajuste patrimonial regulamentar de R$ 
1.123 milhões no balanço anual do exercício de 2011. 

c. Descumprimento de obrigações regulamentares e estatutárias ao elaborar e divulgar 
Relatório de Comitê de Auditoria, no qual aprovaram-se demonstrativos contábeis 
que não refletiam a real situação econômico-financeira do banco. 
O Estatuto Social do BCSul imputava ao Comitê de Auditoria a atividade de revisar 
as demonstrações contábeis, relatórios da administração e parecer do auditor 
independente previamente à divulgação ao mercado. 

A defesa de Luís Octavio Índio da Costa e Maria Luísa de Mendonça, protocolada em 31 de 
novembro de 2012 junto ao Bacen alegava nunca ter existido uma carteira de crédito pessoal 
parcelado (CPP) “H41”, sendo que H41 referia-se à intersecção de uma determinada linha com 
uma determinada coluna de uma tabela de taxas de empréstimos, visando a facilitar e a 
disciplinar o enquadramento das operações através das taxas praticadas, muitas vezes, contrato 
a contrato. A liquidação financeira das operações obrigatoriamente aconteceu, porque assim 
constava dos respectivos contratos; se tal liquidação não tivesse ocorrido, certamente teria sido 
detectada pelo Deutsche Bank S.A. – custodiante e controlador dos FIDCs – e pela KPMG, que 
auditava não só o BCSul como o Deutsche Bank e seus FIDC (São Paulo, 2013). 
Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa ocupava o cargo de diretor presidente da instituição 
financeira, gerenciando as funções como alto executivo do banco, atuando em São Paulo, 
completamente distanciado dos procedimentos de formalização de contratos de CPP de até R$ 
5.000,00, fato classificado por ele como “natural”, para um executivo do seu nível. Segundo 
Luís Octavio, as supostas irregularidades aconteciam no momento do registro dos contratos no 
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sistema de acompanhamento do BCSul, no Rio de Janeiro, sendo impossível, de sua função 
executiva em São Paulo, verificar a ocorrência de uma anormalidade ocorrida em outra cidade. 
Segundo o executivo, ele recebia os demonstrativos contábeis do BCSul para aprovação e, 
aparentemente, nenhuma divergência constava, pois consignavam justamente os números 
existentes nos sistemas da instituição financeira, sendo que os relatórios contábeis já vinham 
com informações aglutinadas dos contratos, de forma que não era possível verificar, a partir de 
simples demonstrativos, a insubsistência de contratos ou padrões de determinadas formas de 
contratação. Segundo a defesa do antigo presidente do banco, todas as irregularidades 
compunham um esquema do qual o BCSul era vítima, e não responsável, pois, ante o baixo 
valor dos contratos apontados, funcionários de menor grau na escala hierárquica deveriam ser 
os envolvidos no esquema, sendo impossível aos administradores da instituição financeira 
detectar as fraudes. (São Paulo, 2013) 
Maria Luísa Garcia de Mendonça, tomou posse como diretora do BCSul em 23 de abril de 2007, 
com a certeza de ter passado a integrar o quadro de uma instituição financeira na qual os dados 
e relatórios apresentados para a contabilidade eram consistentes com as operações realizadas. 
Segundo a executiva, sua percepção foi confirmada pelo próprio Banco Central do Brasil em 
correspondência de 20 de junho de 2007, quando a Autarquia atestou o processo de 
aperfeiçoamento da estrutura organizacional, dos sistemas de controles internos e de 
gerenciamento de riscos. Para Maria Luísa, as operações insubsistentes citadas pelo Bacen 
constituíam o giro normal de negócios do banco, tendo sido realizadas operações com 
semelhantes características antes, durante e após aquelas, seguindo sempre o mesmo padrão 
(São Paulo, 2013). Os procedimentos de contabilização nada mais eram do que o reflexo dos 
registros de entrada dos contratos tidos como insubsistentes nos sistemas do BCSul, ou seja, a 
contabilização era consequência, e não causa, consistindo em escrituração dos fatos e 
movimentações ocorridas nas áreas operacionais. A ex-diretora mencionou que não era 
responsável pelo registro de entradas das operações de crédito consignado no sistema Tools e 
também não tinha acesso aos contratos individualmente, seja por meio do mesmo sistema, seja 
fisicamente. O registro das operações de crédito, seu acompanhamento, sua liquidação 
financeira e gestão eram praticados por diretoria e áreas especialistas no assunto, estando tais 
atividades totalmente fora das suas atribuições. 
Segundo a ex-diretora, a contabilidade recebia a informação de contratos de crédito consignado 
com os valores aglutinados e tal informação não fazia distinção entre clientes, convênios ou 
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regiões do país, não havendo, tampouco, no lançamento contábil, distinção entre operações de 
crédito consignado de código direto e indireto. 
Ainda conforme a defesa da ex-diretora, a ausência de liberação financeira, por si só, não era 
fato que devesse chamar a atenção para a existência de irregularidade, já que, nas operações 
regulares de crédito consignado denominadas “renegociação” e “compra de dívida”, não se 
verificava a liberação financeira pelo valor total do contrato no momento da operação. Além 
disso, a acusação apontou os “lançamentos manuais” como aspecto indiciário de irregularidade 
para as operações H41, ao detalhar o “fluxo contábil das operações regulares de CPP”. A defesa 
da ex-diretora alegou que o fato de haver lançamentos contábeis manuais não seria suficiente 
para alertar sobre a existência de uma carteira de crédito insubsistente.  
Assim como o registro contábil do ingresso de contratos de crédito era feito pelo valor total, o 
registro contábil da liberação também ocorria da mesma forma, de modo que, quando o 
lançamento equivalente chegava à contabilidade, não era possível identificar o cliente 
correspondente a essa transação. A defesa da ex-diretora afirmou que o Banco Central do Brasil 
cometera equívoco ao considerar a existência de um “encontro de contas” entre a “saída de 
recursos financeiros” para os repasses aos FIDC compensada pela “entrada de recursos 
financeiros” de caixa pelo recebimento das cessões de crédito, pois a liquidação financeira dessa 
operação de cessão a FIDC, em que o cedente possuía cota subordinada, poderia ocorrer 
isoladamente (com recebimento de outras cotas subordinadas) ou em espécie. A liquidação de 
cessão de crédito por meio do recebimento de cotas subordinadas era corriqueira e, nessa 
situação, não existia entrada de recursos financeiros no caixa pelo recebimento provindo da 
mencionada cessão, sendo improcedente a afirmação de que havia “encontro de contas”. As tais 
operações H41 correspondiam a aproximadamente 8% dos contratos da instituição financeira. 
Na opinião da ex-diretora, isso demonstrava que, no universo total, os contratos tidos como 
insubsistentes eram irrelevantes, contribuindo também para dificultar sua identificação. O 
próprio Banco Central do Brasil teria dúvidas a respeito da identificação dos valores da carteira 
insubsistente, conforme análise de documentos provenientes da Autarquia, acusados em 
Inquérito Policial (São Paulo, 2013). 
Com relação à questão de que grande parte dos contratos H41 era cedida aos FIDC, Maria Luísa 
ressaltou que a segregação dos contratos de CPP em uma operação de securitização por meio 
dos referidos fundos, com participação do Deutsche Bank como custodiante e da KPMG como 
auditoria independente, trazia-lhe conforto e tranquilidade quanto à regularidade da carteira 
(São Paulo, 2013). 
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A defesa de Fábio Caramuro Corrêa Meyer e Sérgio Marra Pereira Capella, protocolada em 29 
de novembro de 2012 junto ao Bacen eximiu-se de culpa por supostas fraudes ocorridas no 
banco, uma vez que existia uma diretora nomeada formalmente junto ao Banco Central como a 
responsável pela área contábil. Dessa maneira, não se justificava que a responsabilidade pelas 
práticas apontadas como irregulares inerente às atribuições da referida diretora fosse estendida 
aos demais diretores (São Paulo, 2013). 
João Lara de Souza Meirelles Filho mencionou, em sua defesa, que as funções a ele atribuídas 
pelo Conselho de Administração do BCSul eram pertinentes ao cargo de diretor comercial, com 
foco na prospecção de negócios e no desenvolvimento do relacionamento com clientes 
classificados como “pessoa jurídica”, tomadores de recursos em operações de crédito. Assim, 
alegou não ter correlação com o produto da instituição financeira que apresentara 
irregularidades (São Paulo, 2013). 
Luís Felippe Índio da Costa, principal executivo e controlador do banco, ressaltou que 
lançamentos manuais consistiam em uma realidade necessária pela própria característica do 
crédito pulverizado e individualizado, tendo esses registros acontecido não somente nos 
contratos inquinados de insubsistentes, como em diversos outros, não representando ilegalidade 
ou falha. Ele também mencionou que a acusação não poderia prosperar sem uma adequada e 
minuciosa perícia nos contratos objetos do processo administrativo, pois isso permitiria o 
reconhecimento de sua existência, da sua quantidade, do saldo devedor apresentado e, 
principalmente, dos verdadeiros responsáveis pela suposta irregularidade (São Paulo, 2013). 
Luiz Whately Thompson questionou se o fato de ter assinado as demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007 pode ter caracterizado alguma infração à Lei, 
qualquer que fosse. Segundo sua defesa, incontestavelmente, isso não representou infração ao 
art. 31 da Lei 4.595 (1964), de modo que a capitulação constante da intimação recebida por ele 
teria sido insubsistente (São Paulo, 2013). 
Roberto Vieira da Silva de Oliveira Costa foi nomeado diretor do BCSul em março de 2008, 
com a incumbência de realizar o acompanhamento dos gerentes, visitar clientes, cobrar 
captação, e fazer novas visitas a clientes prospectivos. Segundo sua defesa, os diretores 
estatutários de qualquer instituição financeira são confrontados com inúmeros documentos 
contábeis, alimentados por lançamentos de diversos setores, sendo, portanto, tarefa impossível 
de ser demandada. Se, por um lado, reconheceu que cabe ao diretor estatutário de uma 
instituição financeira tomar medidas ao seu alcance para resguardar a veracidade dos 
documentos contábeis, por outro, circunscreveu-se ao dever de cautela exigido do homem 
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médio e compatível com a função ocupada. Assim, mesmo com toda diligência, se ocorreram 
falhas, não poderia ser imputada ao referido diretor - cuja obrigação, no caso, era de meio, e 
não de fins - responsabilidade por irregularidades detectadas de forma objetiva, sem análise 
concreta da culpabilidade (São Paulo, 2013). 
De acordo com São Paulo (2013), a defesa de Renato Alves Rabelo mencionou que o fato de 
ele ter aprovado os demonstrativos contábeis referentes a dois exercícios não significava que 
ele conhecia as operações reputadas insubsistentes, ou que devesse conhecê-las, pois não foram 
geradas nem estruturadas em área sob sua administração. Apesar disso, esse fato também não 
era suficiente para confirmar se o diretor efetivamente analisara os dados contidos nas 
demonstrações contábeis, concordando ou não com eles. 
No seu entendimento, Rabelo não infringiu o art. 31 da Lei 4.595 (1964), pois os demonstrativos 
financeiros foram publicados com observância das regras contábeis estabelecidas por normas 
regulamentares, não havendo qualquer prova cabal de que sabia ou deveria saber da 
irregularidade tratada neste processo. 
José Carlos Lima de Abreu atuou como diretor de tecnologia da informação no BCSul, de 2007 
a fevereiro de 2010, com foco no desenvolvimento e estabilização dos sistemas de suporte e 
operação da instituição financeira e, de março de 2010 em diante, como diretor de novos 
negócios, dedicado à prospecção de novas alternativas de produtos e mercados, objetivando a 
diversificação do banco frente à grande concentração de operações na área de consignado 
público. Em sua defesa, afirmou nada saber sobre os ativos insubsistentes mencionados pelo 
Bacen, nunca ter sido consultado a respeito, nunca ter decidido sobre ações dessa natureza, 
nunca ter mantido ou ordenado a manutenção de operações desse tipo e nunca participara ou 
tivera conhecimento de qualquer ação nos lançamentos contábeis ou financeiros relacionados 
(São Paulo, 2103). As demonstrações de resultados eram elaboradas por áreas técnicas 
competentes, auditadas por áreas internas dedicadas e por consultorias externas especializadas, 
decididas em fórum competente, apresentadas pelas áreas técnicas aos demais diretores e, por 
fim, assinadas por todos os diretores. 
Alexandre Forbes, Progreso Vaño Puerto, Fábio Rocha do Amaral e Horácio Martinho de Lima 
apresentaram defesa conjunta, afirmando que a supervisão e o controle dos aspectos contábeis 
ligados às operações do BCSul competiam a um diretor tecnicamente qualificado, e não a um 
conselheiro, sendo que a instituição financeira possuía profissional indicado para tal função, 
além de um Comitê de Auditoria, desde 2008.  
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Segundo os conselheiros, a legislação em vigor impunha a realização de procedimento de 
auditoria feito por auditor externo independente, nas demonstrações contábeis de instituições 
financeiras, existindo, também, norma sobre a obrigatoriedade de adoção de medidas, por parte 
do auditor, para detectar irregularidades. Assim, ao conduzirem seus trabalhos, partiam da 
premissa de que havia instâncias independentes de controle e, consequentemente, problemas 
contábeis poderiam ser detectados com relativa facilidade logo no seu início. Como os órgãos 
de controle do BCSul não emitiram nenhum alerta a respeito dos balanços apresentados pela 
Diretoria da instituição financeira ou a respeito da existência de transações registradas 
manualmente (as quais deveriam ter sido melhor observadas por representarem aumento de 
risco de fraude ou erro), também não consideraram tal procedimento como exceção a ponto de 
impactar a efetividade dos controles. Dessa forma, seria impossível a um conselheiro, já no fim 
da cadeia de monitoramento, perceber ou evitar a fraude apontada. 
Os resultados encontrados pelo Bacen, em vista do método escolhido (exame por amostragem) 
poderiam não estar rigorosamente corretos, pois, ao mesmo tempo em que indicavam haver um 
universo de 320.001 contratos de crédito insubsistentes, considerou-se uma amostra de 440 
dossiês dessas mesmas operações. Da referida amostra, foram analisadas somente 356 
operações, a partir das quais o Banco Central do Brasil considerou que 283.363 eram 
insubsistentes, ou seja, os conselheiros eram acusados de terem cometido, por meio de omissões 
não comprovadas e nem sequer identificadas, uma infração cuja materialidade é supostamente 
estabelecida pelo exame de menos de 0,13% das operações, demonstrando que a acusação 
baseou-se em uma ilação. Se, de fato, a fraude ocorrera, não teria sido perceptível para um 
membro do Conselho de Administração, no exercício normal de suas funções (São Paulo, 
2013). 
Flávio Nunes Ferreira Rietmann e Horácio Martinho Lima, em outra tentativa de defesa, 
ressaltaram que, ao longo dos exercícios em causa, o BCSul era regular e frequentemente 
inspecionado pela CVM e pelo próprio Banco Central do Brasil, o qual, a despeito de todo o 
seu poderio de fiscalização (com o aparato e com as ferramentas de que dispunha para 
supervisionar), veio citá-los somente em 2012 por suposta irregularidade praticada pela  
instituição desde maio de 2007, o que cabalmente comprovou que as inconsistências não eram 
perceptíveis a qualquer pessoa que não fosse participante direta do ato ilícito (São Paulo, 2013). 
De acordo com São Paulo (2013), Charles Alexander Forbes, Progreso Vaño Puerto e Fábio 
Rocha do Amaral informaram ao Banco Central do Brasil que fraudes bancárias costumavam 
ficar ocultas por longos períodos, e nos casos históricos recentes, nem os controles internos das 
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instituições financeiras, tampouco auditores externos e/ou o próprio regulador foram capazes 
de detectar rapidamente essas irregularidades. 
Em manifestação do BCSul, de 18 de maio de 2012, os ex-diretores Luís Octavio Azeredo Índio 
da Costa e Maria Luísa Garcia de Mendonça declararam não ter nenhum conhecimento em 
relação à suspeição sobre a ocorrência de empréstimos insubsistentes. Tal manifestação 
evidenciou que em nenhum momento lhes foi possível validar os resultados encontrados pelo 
Banco Central do Brasil. Para os ex-diretores, os apontados 7.572 clientes com mais de duas 
operações ativas também representavam volume amostral bastante reduzido (2,4% do total) 
(São Paulo, 2013). 
Fábio Rocha do Amaral tinha como principal foco o acompanhamento das áreas de marketing, 
produtos e contas a pagar, que se reportavam diretamente aos diretores da instituição, nunca 
sendo de seu conhecimento que procedimentos irregulares ou lançamentos contábeis de 
operações com ativos insubsistentes tenham sido realizados pelo BCSul (São Paulo, 2013). 
Flávio Nunes Ferreira Rietmann exerceu suas funções no Conselho de Administração do BCSul 
de 10 de janeiro de 2012 a 3 de junho de 2012, sendo esse um dia antes da decretação do Raet, 
ou seja, seu mandato estendeu-se por apenas 143 dias. O ex-conselheiro declarou que as 
irregularidades citadas pelo Bacen relacionavam-se a ações de competência da Diretoria 
Executiva, em especial do diretor responsável pela área contábil e de auditoria, e não do 
Conselho de Administração (São Paulo, 2013). 
Conforme São Paulo (2013), Horácio Martinho Lima fez extensa defesa, exigindo a nulidade 
da acusação, por não identificar os fatos, tampouco o fundamento legal adequado à infração 
alegada, relativa ao inciso VII do parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99. A proposta de 
instauração do processo estaria eivada de gravíssimo vício, por não ter individualizado a 
participação de cada um dos acusados, tampouco demonstrado de que modo cada um deles teria 
concorrido para o resultado supostamente danoso. 
A Lei 9.784 (1999), mencionada na defesa de Martinho Lima, regula os processos 
administrativos no âmbito da Administração Pública Federal. Nos processos administrativos 
devem ser observados, entre outros, os critérios de indicação dos pressupostos de fato e de 
direito determinantes da decisão. Horácio mencionou ter sido intimado tão somente pelo fato 
de ter figurado como membro do Conselho de Administração do BCSul, inexistindo elemento 
fático algum a demonstrar quais ações ou omissões dos integrantes do referido conselho teriam 
ocorrido para a caracterização das imputações (São Paulo, 2013). Em vista de o Banco Central 
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do Brasil não ter indicado qual a suposta discrepância entre a ocasião real e a situação expressa 
nas demonstrações financeiras apontada como não fidedigna, relativamente aos exercícios de 
2007, 2009 e 2010 (relacionando-se somente ao exercício de 2011), a acusação foi considerada 
inepta quanto a tais exercícios, por falta de justa causa. A nulidade seria ainda evidenciada pela 
contradição entre a conduta atribuída (de omissão diante da obrigação estatutária de fiscalizar 
a gestão da diretoria) e o art. 31 da Lei 4.595 (1964), que obriga as instituições financeiras a 
levantarem demonstrações financeiras com observância das regras contábeis estabelecidas pelo 
CMN. 
Em razão de não ter sido diretor do BCSul, Horácio não elaborou ou fez elaborar as 
demonstrações financeiras e, por sua vez, como acionista minoritário da instituição financeira, 
sempre se absteve de votar as mencionadas demonstrações nas assembleias gerais (São Paulo, 
2013). 
A sociedade anônima é caracterizada por uma estrutura organizacional estritamente definida e, 
nesta, cada órgão possui função claramente estabelecida, sendo-lhe vedado invadir as funções 
legalmente atribuídas aos demais órgãos. A partir disso, Martinho Lima alegou que não sabia 
da existência das operações consideradas insubsistentes pela acusação, não podia detectá-las e 
não tinha conhecimento de como essas operações eram contabilizadas e quais procedimentos 
contábeis eram utilizados, pois as mesmas não apareciam de forma individualizada nas 
informações recebidas pelo Conselho de Administração, de forma que sua participação na 
fiscalização das demonstrações financeiras era muito limitada (São Paulo, 2013). 
Os diretores elaboravam, ou faziam elaborar, os documentos contábeis do banco e declaravam 
a veracidade dos mesmos. Os acionistas minoritários e investidores profissionais e experientes 
nunca constataram quaisquer incorreções nos procedimentos de contabilização e nas 
demonstrações financeiras do BCSul, as quais sempre foram aprovadas em assembleia geral, 
por unanimidade, sem ressalvas, demonstrando que os procedimentos contábeis e as referidas 
demonstrações tinham aparência de idoneidade (São Paulo, 2013). 
O raciocínio utilizado na acusação teria sido falho, conforme São Paulo (2013), pois o Banco 
Central do Brasil deixou de verificar se havia (e quantas eram) operações insubsistentes sem o 
código de registro “H41”, sendo que o BCSul provavelmente realizara milhões de outras 
operações fora do padrão denominado “H41”, diversas delas insubsistentes. 
Nas operações de CPP, nas quais o número de contratos celebrados era muito elevado, esperava-
se que houvesse um determinado número de operações cuja documentação não estivesse em 
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ordem, com erros na liberação inicial do crédito e no recebimento de parcelas e com 
lançamentos manuais (ou seja, insubsistentes), o que não significava que todas as demais 
operações de CPP fossem, também, insubsistentes. Dos 356 dossiês supostamente irregulares e 
incriminadores, foram juntados aos autos do processo somente 100 contratos de operações H41, 
totalizando R$ 431.424,78, sendo que tal valor não poderia justificar ajuste patrimonial de R$ 
1.123 milhões no BCSul, relativas ao exercício de 2011. O valor dos referidos contratos 
representava menos de 0,03% do PL do BCSul em 31 de dezembro de 2011, sendo tal 
percentual ínfimo e manifestamente insuficiente para sustentar a acusação de que as 
demonstrações contábeis da instituição não refletiam com fidedignidade e clareza sua real 
situação econômico-financeira. Consequentemente, não haveria como condenar Martinho Lima 
por suposta omissão no dever de fiscalizar a Diretoria a respeito das aludidas demonstrações e 
das respectivas práticas contábeis (São Paulo, 2013). 
A acusação de “indução em erro” era manifestamente infundada, pois esse tipo de acusação 
pressupõe dolo (não existindo “indução em erro” culposa) e a acusação, em momento algum, 
comprovou a existência de dolo da parte do ex-diretor e sua conduta foi insuscetível de “induzir 
em erro” quem quer que fosse, tendo em vista não ter a responsabilidade legal de elaborar ou 
auditar as demonstrações financeiras, ou de auditar os procedimentos de contabilização, ou de 
aprovar as referidas demonstrações (São Paulo, 2013). 
Gilberto Braga, Miguel Vargas Franco Netto e Paulo Roberto Barral, ex-membros do Comitê 
de auditoria, em sua defesa, disseram que não se podiam confundir as funções do Comitê de 
auditoria com as das auditorias interna (BDO Trevisan) e externa (KPMG), tomando-se estas 
por aquelas e responsabilizando, indistinta e arbitrariamente, os membros do comitê como se 
auditores fossem (São Paulo, 2013). 
Segundo os ex-conselheiros, no âmbito do Comitê de Auditoria, a preocupação técnica 
debruçava-se sobre as questões de contabilização, e não sobre a verificação da veracidade de 
cada uma das operações, não sendo de sua competência confirmar, detalhadamente, os números 
de pequena expressão monetária identificados como fraudados, inclusive porque tais controles 
foram validados pelo sistema de gerenciamento de riscos do conglomerado, pela sua área de 
compliance (controles internos), auditorias interna e externa e, finalmente, pelos 
administradores (São Paulo, 2013). 
Não seria da competência de um comitê de auditoria praticar atos pertencentes ao universo de 
trabalho das auditorias interna e externa, pois tal consistiria em uma sobreposição de papéis 
que, além de ser uma ação repetitiva, incorreria em custos desnecessários para a instituição, não 



191  

se podendo admitir que o comitê, que se encontrava em outro nível e com outras funções, 
pudesse identificar o suposto ilícito descrito nos autos. 
Conforme São Paulo (2013), Gilberto Braga ressaltou que, mesmo tendo sido iniciadas em 
2007, as operações objeto do processo somente foram consideradas insubsistentes em 2012, ou 
seja, tais operações foram realizadas ao longo de cinco anos sem que auditores internos, 
externos, de controles internos ou o próprio Banco Central do Brasil identificassem 
irregularidades, constatando-se que os ilícitos não eram de fácil identificação. 
Os métodos utilizados para formalizar as operações, conforme indicado pela acusação, não 
eram artifícios contábeis, mas fraudulentos, sobre a subsistência da operação, e não sobre o seu 
método de contabilização. Os membros do Comitê de Auditoria não eram responsáveis pelo 
levantamento das demonstrações financeiras, e sim apenas usuários das informações 
consideradas enganosas, falseadas pela aparência de regularidade que os artifícios pretendiam 
conferir às operações de CPP. Não houve indicação de um só indício de que eles tivessem 
conhecimento da insubsistência das operações ou menção a algum ato que, dentro de sua 
competência, devesse ter sido praticado para permitir a identificação de irregularidades. 
Para Miguel Vargas Franco Netto, não houve associação entre o expresso no art. 31 da Lei 
4.595 (1964) e a competência do Comitê de Auditoria explanada no art. 37 do Estatuto Social 
do BCSul, inexistindo omissão aos deveres adstritos ao Estatuto. Quanto à responsabilização, 
cumpria ao Banco Central do Brasil assentar o exame de atuação do comitê apenas quanto às 
medidas de fiscalização, no sentido específico de ter sido diligente, informado e imparcial, 
justificadas no âmbito de sua competência, não se podendo exigir infalibilidade quanto aos seus 
resultados. Ao atribuir a mesma responsabilidade pela irregularidade das operações a todos, 
indistintamente, fossem eles membros do Comitê de Auditoria ou administradores, o BC 
ignorou o liame da atuação específica de cada um, confundindo gestão com fiscalização e, 
ainda, auditoria com Comitê de Auditoria (São Paulo, 2013). 
A Lei 4.595 (1964), no seu artigo 31, determina que as instituições financeiras devem levantar 
balanços gerais a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância 
das regras contábeis estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. O parágrafo 37 do 
Estatuto Social do BCSul refere-se às atribuições adicionais do Comitê de Auditoria: 

a) recomendação ao Conselho de Administração da entidade a ser contratada para 
prestação dos serviços de auditoria independente e a sua respectiva remuneração, bem 
como a sua substituição;  
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b) revisão, previamente à divulgação ao Mercado, das demonstrações contábeis, 
inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor 
independente;  
c) avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à 
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Sociedade, 
além do exame de regulamentos e códigos internos;  
d) análise do cumprimento, pela Diretoria da Sociedade, das recomendações feitas pelos 
auditores independentes ou internos, bem como recomendação ao Conselho de 
Administração da resolução de eventuais conflitos entre os auditores externos e a 
Diretoria;  
e) estabelecimento e divulgação de procedimentos para recepção e tratamento de 
informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis 
à Sociedade, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de 
procedimentos específicos para proteção do prestador da informação e da sua 
confidencialidade;  
f) recomendação à Diretoria da Sociedade de correção ou aprimoramento de políticas, 
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;  
g) reuniões, no mínimo, trimestrais, com a Diretoria da Sociedade e auditorias 
independente e interna;  
h) verificação, por ocasião de suas reuniões, do cumprimento de suas recomendações 
e/ou esclarecimentos às suas indagações, inclusive em relação ao planejamento dos 
respectivos trabalhos de auditoria, formalizando em atas os conteúdos de tais encontros;  
i) estabelecimento, para seu funcionamento, das regras operacionais a serem aprovadas 
pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos 
respectivos acionistas. 

Paulo Roberto Barral, em sua defesa, mencionou que não houve comando legal que 
responsabilizasse membro do comitê de auditoria, pois a atuação punitiva do Banco Central do 
Brasil estaria restrita, nos termos do art. 44 da Lei 4.595 (1964), às instituições financeiras, seus 
diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, ou seja, tal 
listagem não contemplava membros do comitê de auditoria (São Paulo, 2013). 
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O artigo 44 da Lei 4.595 (1964) estabelece que as infrações aos seus dispositivos sujeitam as 
instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e 
semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na 
legislação vigente: 

I - Advertência. 
II - Multa pecuniária variável. 
III - Suspensão do exercício de cargos. 
IV - Inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargos de direção na 
administração ou gerência em instituições financeiras. 
V - Cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras públicas, 
exceto as federais, ou privadas. 
VI - Detenção, nos termos do § 7º, do artigo 44. 
VII - Reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38, da referida lei. 

Segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, a pena de advertência deve ser aplicada pela 
inobservância das disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções nela 
previstas, sendo cabível também nos casos de fornecimento de informações inexatas, de 
escrituração mantida em atraso ou processada em desacordo com as normas expedidas de 
conformidade com o art. 4º, inciso XII, dessa lei. 
Já no parágrafo segundo, a lei institui que as multas são aplicadas até 200 (duzentas) vezes o 
maior salário-mínimo vigente no País, sempre que as instituições financeiras, por negligência 
ou dolo: 

a) advertidas por irregularidades praticadas, deixarem de saná-las no prazo 
assinalado pelo Banco Central da República do Brasil; 
b) infringirem as disposições da referida lei relativas ao capital, fundos de 
reserva, encaixe, recolhimentos compulsórios, taxa de fiscalização, serviços e 
operações, em não atendimento ao disposto nos arts. 27 e 33, inclusive as 
vedadas nos arts.  34 (incisos II a V), 35 a 40 dessa lei, e abusos de concorrência 
(expressos no parágrafo segundo do artigo 18); 
c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco Central da República do Brasil. 
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A lei inclui como administradores, de forma ampla, não só os diretores estatutários, mas 
gerentes, diretores e membros dos diversos conselhos da instituição financeira, desde que 
tenham alguma responsabilidade no fato apontado.  
Em depoimento à Polícia Federal no dia 9 de agosto de 2012, Roberto José Pereira Capalbo, 
Superintendente de Controladoria no período de 2008 a 2010, informou que um dos membros 
do Conselho de Administração do banco, Sr. Horácio Martinho de Lima, participava ativamente 
da administração da entidade, sendo chefe direto de Roberto Augusto Valente, diretor de 
processamento de contratos (Backoffice), e Maurício Menezes, superintendente de tecnologia 
(São Paulo, 2013). Capalbo também informou que a área de tecnologia possuía duas divisões: 
uma de estrutura e comunicação, dirigida por José Carlos Lima de Abreu (substituído em 2010 
Darlene Fasolo), e outra de processamento de operações, com Maurício Menezes como 
superintendente, subordinado ao conselheiro Horácio Martinho de Lima. As informações de 
contratos CPP eram inseridas no sistema Tools, do qual a área de Backoffice capturava 
informações e também recebia os contratos físicos, confrontando-os com as informações 
eletrônicas. Capalbo também informou que pediu demissão do banco por não ter conseguido 
implantar o Sistema de Controle Gerencial de Resultados de maneira adequada, além do 
Sistema ABCosting, sistemas de referência em controles gerenciais de resultados. Para o ex-
bancário, a administração do banco era centralizada na figura de Luís Felippe e nenhum dos 
demais administradores tinha a preocupação de adotar políticas profissionais de gestão.  
Nos autos do processo nº 0031335-77.2013.8.26.0100 (São Paulo, 2013), em uma relação de 
sistemas corporativos usados pelo BCSul, o módulo de Contabilidade, nomeado pelo banco 
como SDCONTAB tinha como principais usuários dois ex-funcionários do banco e quem 
autorizava o acesso era a ex-diretora Maria Luísa Garcia de Mendonça. O sistema Tools, que 
processava o CCP, tinha o seu uso autorizado pelo ex-diretor José Carlos de Abreu. 
José Alfredo Lottaro, gerente do Fundo Garantidor de Crédito, em depoimento à Polícia Federal 
em 27 de agosto de 2012, informou que havia sido apurado o valor aproximado de R$ 
1.350.000.000 (um bilhão, trezentos e cinquenta milhões de reais) em ativos inexistentes e os 
mentores intelectuais das fraudes foram Luís Felippe Índio da Costa, Luís Octavio Azeredo 
Lopes Índio da Costa, Horácio Martinho de Lima e Maria Luísa Garcia de Mendonça, contando 
com o auxílio de Rodrigo Marco de Souza Allmas, subordinado a Roberto Augusto Valente, e 
Alan Roda, este subordinado a Maurício Menezes. Estes quatro últimos funcionários 
registraram os contratos de crédito pessoal parcelado (CPP) inexistentes no Sistema Tools. O 
gerente também informou que, após o registro falso dos contratos nos sistemas do banco, 
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mensalmente, procediam-se às baixas manuais, sendo que os valores das operações fraudulentas 
eram debitados em uma conta de empréstimos e creditados em uma conta transitória. 
Posteriormente, esses contratos falsos eram cedidos para FIDC do Banco Cruzeiro do Sul S.A.,   
e nesse momento, era gerado aumento indevido das receitas e elevação patrimonial do banco. 
Élcio Devanildo Leopoldino, gerente de processamento de fundos da Cruzeiro do Sul S.A. 
DTVM desde o ano de 2008, informou que Luís Felippe Índio da Costa determinou que os FIP 
do Cruzeiro do Sul tivessem liquidez diária, ou seja, que fosse permitido o indevido resgate de 
cotas, em contrariedade ao regulamento do próprio Cruzeiro do Sul e à Instrução 391 da CVM 
(2003), com auxílio de Maria Luísa Garcia de Mendonça e conhecimento de Luís Octavio 
Azeredo Lopes Índio da Costa (São Paulo, 2013). Em razão dos resgates ocorridos, os fundos 
ficavam descobertos no final do mês, assim, a pedido de Luís Felippe e Maria Luísa, foi criada 
uma rotina na qual, todo final do mês, Élcio mandava um e-mail para Maria Luísa informando 
sobre a necessidade de caixa dos FIP. Após o envio dos e-mails, era comum que Luís Felippe 
entrasse em contato por telefone e determinasse as contas a serem debitadas para crédito dos 
recursos nos FIP. Em outras situações, alguns gerentes davam a ordem sobre as contas das quais 
deveria ser feito o débito, avaliando que a ordem igualmente tivesse vindo de Luís Felippe. 
Élcio recapitulou que as contas das pessoas e empresas Ambra, Brigada, Centro-Oeste, 
Prevserv, Sudeste, Line, Armando César Burlamaqui, Afonso Burlamaqui, Amadeu Azambuja, 
Neue Welt e Alvaro Otero eram muitas vezes movimentadas para aplicação de recursos nos 
FIP. Com o dinheiro adquirido dos clientes e cotistas, os FIPs Equity e Platinum compravam 
um único ativo e de um único emissor, as debêntures da Patrimonial Maragato S.A., empresa 
de Luís Felippe Índio da Costa e Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa. Esses fundos 
captaram mais de quatrocentos milhões de reais e, por serem fechados, não tinha o resgate 
permitido. 
 
4.1.7.2. Argumentação do BACEN em relação às defesas apresentadas  
 
De acordo com o art. 44 da Lei 4.595 (1964), tanto a instituição financeira quanto seus 
administradores estão sujeitos à ação persecutória do Bacen na ocorrência de irregularidades. 
Observa-se, também, que o Raet e a liquidação extrajudicial inserem-se no contexto das 
atividades saneadoras do Banco Central do Brasil, possuindo objetivos diversos, de forma que 
a adoção daquelas medidas não prejudicava ou impedia a instauração de processos 
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administrativos punitivos, sendo improcedentes os argumentos a esse respeito apresentados por 
Fábio Caramuru Corrêa Meyer e Sérgio Maria Pereira Capella (Bacen, 2014). 
O art. 31 da Lei 4.595 (1964) trata da obrigatoriedade de as instituições financeiras levantarem 
balanços gerais, em 30 de junho e em 31 de dezembro de cada ano, observando as regras 
contábeis estabelecidas pelo CMN. O art. 44 da referida lei prevê que as infrações aos seus 
dispositivos sujeitam não apenas as instituições financeiras, mas também seus diretores, 
membros de conselhos administrativos fiscais e semelhantes e gerentes às penalidades 
enumeradas nos incisos I a VII do art. 31. 
O Comitê de Auditoria, cuja constituição tornou-se obrigatória com a edição da Resolução 
3.198 (BACEN, 2004) para instituições financeiras que se enquadrem nas disposições do art. 
10 do regulamento anexo do referido normativo, é órgão estatutário que possui atribuições 
específicas e alçada que o permitem figurar na categoria de “semelhante” aos conselhos 
administrativo e fiscal, na leitura do caput do art. 44 da Lei 4.595/1964 (Brasil, 1964).  
Ainda que o aperfeiçoamento da estrutura organizacional, dos controles internos e de 
gerenciamento de riscos do BCSul tivesse sido reconhecido pela KPMG e pelo próprio Bacen, 
isso não afastava a responsabilidade da diretoria de contabilidade por eventual irregularidade 
(Bacen, 2014). 
O código H41 foi utilizado especificamente em vista de ter sido associado, no sistema Tools, a 
todas as operações insubsistentes de CPP, sendo irrelevante, para fins de caracterização de 
ilícito, a discussão sobre a real origem e significado do referido código, como argumentaram 
Luís Felippe Índio da Costa e Maria Luísa Garcia de Mendonça, alegando que o código referia-
se à intersecção de linha e coluna em uma tabela de taxas de empréstimos (Bacen, 2014). 
Nas tabelas 31, 32 e 33, é possível observar as movimentações envolvendo o código H41 e os 
FIDC. 

Tabela 31 – Comparativo dos valores das operações H41 com o PL do BCSul 
Exercício 

Qtde de 
contratos Valor contratado PL em 31/12 

Valor 
contratado / PL 

2007        252.868    191.947.001,15    1.047.637.140,01  18% 
2008        388.231    222.049.705,48    1.068.453.718,91  21% 
2009        127.661    243.631.480,26    1.068.193.799,47  23% 
2010        105.617    407.765.650,16    1.126.580.654,10  36% 
2011        118.213    512.467.436,51    1.200.724.657,04  43% 
2012          27.001    116.101.591,92    1.203.530.126,45  10% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
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Tabela 32 – Distribuição das operações H41 por FIDC 
Carteira Qtde contratos Saldo contábil (R$) 

Valor 
contratado / PL 

BCSul                    18.821          42.370.320,81  4% 
Prosper Flex FIDC                    44.903       129.275.772,45  12% 
FIDC BCSul Verax CPP 180                        698            3.643.206,26  0% 
FIDC BCSul Verax CPP 360                  10.620          17.598.513,82  2% 
FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II                  10.096            6.693.874,44  1% 
FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro                198.225       923.941.662,10  82% 
Totais                  283.363    1.123.523.349,88  100% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
 

Tabela 33 – Participação do BCSul nos FIDC 

FIDC 
PL em 

31/12/2011 
Cotas 

subordinadas 
BCSul % de controle 

Prosper Flex FIDC                  473.507                                -    86% 
FIDC BCSul Verax CPP 180                115.295                       76.625  66% 
FIDC BCSul Verax CPP 360                455.103                     171.423  32% 
FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II                247.986                       76.400  42% 
FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro             4.867.423                 4.334.039  89% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
 
Nenhuma das operações H41 estava registrada no sistema “Retaguarda”, utilizado pelo BCSul 
para efetuar análise de crédito, diferentemente das demais operações de CPP da instituição 
financeira. Além disso, nenhuma dessas operações fora objeto de cessão para outras instituições 
financeiras. 
Diante das contestações da antiga diretoria do BCSul, o Bacen requereu novos documentos e 
informações a respeito das operações H41, e constatou que todas eles eram da modalidade 
“código indireto”, referindo-se a contratos celebrados mediante intermediação de associações, 
empresas ou entidades de classe, denominadas intervenientes. Destarte, nas operações 
realizadas na modalidade “código indireto”, a averbação junto aos órgãos consignantes era 
realizada por terceiros (os intervenientes), de maneira que a instituição financeira não acessava 
diretamente os mencionados consignantes para efetuar a necessária averbação em folha de 
pagamento do tomador de crédito. Ainda se apurou que, nos registros do Sistema Tools, todas 
as operações H41 estavam distribuídas apenas entre nove intervenientes, sendo que, dentre 
estes, sete entidades apresentavam o mesmo CNPJ da Associação dos Músicos Militares do 
Brasil (Ambra). Além disso, a entidade Javic Assessoria encontrava-se com o CNPJ “baixado” 
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nos registros da Receita Federal do Brasil (SRF) desde 2008, tendo figurado como interveniente 
em diversas operações de anos posteriores. As informações e ações dos intervenientes podem 
ser analisadas nas tabelas seguintes.  

Tabela 34 – Intervenientes das operações H41 
Interveniente     CNPJ 
Associação Balcão 24   30.504.617/0001-05 
Associação dos Músicos Militares do Brasil (Ambra) 30.504.617/0001-05 
Base Militar     30.504.617/0001-05 
Comar     30.504.617/0001-05 
Javic Assessoria     01.143.363/0001-05 
Resende     30.504.617/0001-05 
Saúde     30.504.617/0001-05 
Três Corações     30.504.617/0001-05 
Unidade Centro     30.504.617/0001-05 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
 

Tabela 35 – Operações originadas por interveniente em 2007 
Interveniente Qtde. contratos Qtde. / Total Valor das operações Valores / Total 

Associação Balcão 24                      29.748  12%                 22.943.507  12% 
Ambra                      36.255  14%                 23.052.494  12% 
Base Militar                      27.629  11%                 23.329.341  12% 
Comar                      23.349  9%                 19.848.399  10% 
Javic Assessoria                      39.213  16%                 27.340.978  14% 
Resende                      21.501  9%                 18.994.482  10% 
Saúde                      26.640  11%                 16.295.677  8% 
Três Corações                      22.394  9%                 19.244.542  10% 
Unidade Centro                      26.139  10%                 20.897.580  11% 
Totais                    252.868  100%               191.947.001  100% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
 

Tabela 36 – Operações originadas por interveniente em 2008 
Interveniente Qtde. contratos Qtde. / Total Valor das operações Valores / Total 

Associação Balcão 24                      44.971  18%                 28.167.761  13% 
Ambra                      54.833  22%                 22.652.827  10% 
Base Militar                      43.737  17%                 26.706.096  12% 
Comar                      36.864  15%                 22.443.330  10% 
Javic Assessoria                      59.009  23%                 38.002.146  17% 
Resende                      33.986  13%                 20.761.463  9% 
Saúde                      37.918  15%                 18.140.836  8% 
Três Corações                      35.351  14%                 20.975.236  9% 
Unidade Centro                      41.562  16%                 24.200.011  11% 
Totais                    388.231  154%              222.049.705  100% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
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Tabela 37 – Operações originadas por interveniente em 2009 
Interveniente Qtde. contratos Qtde. / Total Valor das operações Valores / Total 

Associação Balcão 24                      14.486  11%                 27.999.585  11% 
Ambra                      23.469  18%                 51.849.414  21% 
Base Militar                      11.812  9%                 19.491.483  8% 
Comar                      10.054  8%                 16.739.978  7% 
Javic Assessoria                      15.377  12%                 23.858.440  10% 
Resende                      10.057  8%                 17.774.595  7% 
Saúde                      20.712  16%                 48.726.067  20% 
Três Corações                      10.096  8%                 17.442.302  7% 
Unidade Centro                      11.598  9%                 19.749.616  8% 
Totais                    127.661  100%              243.631.480  100% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
 

Tabela 38 – Operações originadas por interveniente em 2010 
Interveniente Qtde. contratos Qtde. / Total Valor das operações Valores / Total 

Associação Balcão 24                      12.347  12%                 48.838.379  12% 
Ambra                      12.828  12%                 39.630.252  10% 
Base Militar                      10.524  10%                 42.030.423  10% 
Comar                      11.286  11%                 45.074.836  11% 
Javic Assessoria                      12.938  12%                 49.411.041  12% 
Resende                      10.333  10%                 42.512.463  10% 
Saúde                      13.265  13%                 51.702.352  13% 
Três Corações                      10.755  10%                 43.681.916  11% 
Unidade Centro                      11.341  11%                 44.883.988  11% 
Totais                    105.617  100%               407.765.650  100% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
 

Tabela 39 – Operações originadas por interveniente em 2011 
Interveniente Qtde. contratos Qtde. / Total Valor das operações Valores / Total 

Associação Balcão 24                      15.276  13%                 66.184.776  13% 
Base Militar                      14.092  12%                 61.186.110  12% 
Comar                      14.854  13%                 64.394.121  13% 
Javic Assessoria                      13.572  11%                 58.882.561  11% 
Resende                      15.420  13%                 66.787.300  13% 
Saúde                      15.369  13%                 66.559.708  13% 
Três Corações                      15.235  13%                 66.009.702  13% 
Unidade Centro                      14.395  12%                 62.463.159  12% 
Totais                    118.213  100%               512.467.437  100% 

Fonte: Adaptado de Bacen, 2014, p. 29-52. 
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A instituição financeira, em resposta ao Bacen, não logrou êxito em comprovar a ocorrência de 
liberações do valor do crédito e averbações das operações H41. Diante do fluxo contábil dessas 
operações, foi constatada também a inexistência de recebimentos de recursos originados dos 
intervenientes para liquidação de parcelas, havendo, além disso, lançamentos manuais atípicos, 
que diferiam dos verificados nas operações usuais de CPP cursadas pelo BCSul (Bacen, 2014). 
Nas operações de CPP regulares ocorria a rubrica “Operações de Crédito”, lançando-se o valor 
total a receber (a soma de todas as parcelas) e ainda o valor de dedução das rendas a apropriar; 
em contrapartida, lançava-se, no passivo, a obrigação de liberar os recursos aos tomadores de 
crédito na rubrica transitória “Credores Diversos País – Liberação de CPP”, com o histórico 
“CPP Tools – entrada contrato – financ. a liberar”. Por sua vez, a liberação de recursos era 
registrada por meio de lançamentos contábeis provenientes dos sistemas SDConta (Conta 
Corrente), CP (Contas a Pagar) e CPG (Cópia de Guias – Lançamentos), sendo que os valores 
dos contratos com recursos já liberados eram reclassificados para a conta “Liberação CPP Cta 
Operacional” (Bacen, 2014). 
Por outro lado, nos lançamentos relativos às operações H41, constava o histórico “Liberação 
CPP BCSul”, sendo que os respectivos valores, os quais deveriam ser liberados aos mutuários, 
com reclassificação para a conta “Liberação CPP Cta Operacional”, eram lançados nas 
seguintes contas transitórias de repasses a FIDC: “Repasses de Recebimentos Fundo 
Multicred”, “Repasses Prosper Cia. Securitizadora”, “Repasses de Recebimentos Verax CPP 
360”, “Repasses de Recebimentos Fundo Maxcred”, “Repasses de Recebimentos Verax CPP 
60”, “Repasses de Recebimentos Verax CPP 120” e “Repasses de Recebimentos Verax CPP 
180” (Bacen, 2014). 
Em condições normais, essas contas transitórias de repasses a FIDC enumeradas anteriormente 
prestavam-se ao aprovisionamento de recursos aos fundos, provenientes dos pagamentos 
mensais de parcelas ou das liquidações antecipadas de contratos cedidos. No entanto, tais contas 
foram utilizadas para os propósitos das operações H41, como instrumento para gerar 
contabilmente a operação sem efetuar a devida liberação de recursos aos tomadores. Com 
efeito, a “saída” dos valores lançados nas contas transitórias a FIDC era, posteriormente, 
compensada pela “entrada” dos valores referentes às cessões dos créditos aos mesmos fundos, 
pois os contratos H41 eram cedidos aos FIDC nos quais o BCSul detinha cotas subordinadas, 
possibilitando, assim, um “encontro de contas”. 
Utilizando-se desse artifício contábil, de forma sistemática e contínua, o BCSul auferiu 
benefícios diretos, em vista da apuração dos resultados advindos das cessões de crédito e 
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indiretos, por deter cotas subordinadas dos FIDC para os quais eram realizados os lançamentos 
de contas transitórias, resultando na apresentação de demonstrações contábeis que não 
traduziam a sua real situação econômico-financeira. 
A amostra de 356 dossiês examinada pelo Banco Central refletiu de forma adequada as 
características do universo das 283.363 operações H41 ativas na data base de 31 de dezembro 
de 2011. É importante destacar que o Banco Central do Brasil já possuía elementos consistentes 
com a demonstração da insubsistência das referidas operações anteriormente à análise dos 
dossiês, ou seja, as conclusões quanto à irregularidade das operações H41 não foram obtidas a 
partir do exame da amostra supracitada; este somente veio a confirmar os levantamentos feitos 
nas inspeções realizadas no BCSul. Assim, com base em uma amostra de contratos que totalizou 
R$ 431.424,78, o Banco Central do Brasil constatou que o banco deveria fazer um ajuste 
patrimonial de R$ 1.123,5 milhões (Bacen, 2014). 
A argumentação de que os procedimentos de contabilização nada mais eram do que o reflexo 
dos registros de entrada dos contratos H41, aduzida pela ex-diretora de contabilidade do BCSul, 
deveria ser rejeitada, ante a previsão do Cosif 1.1.2.3, do Bacen (1987), segundo o qual o 
simples registro contábil não constitui elemento comprobatório suficiente, devendo a 
escrituração ser fundamentada em comprovantes que possam validar os atos e fatos 
administrativos. Com efeito, mesmo sendo genuíno o fato de que a contabilização foi 
consequência e não causa, como também alegou a indiciada, o procedimento de contabilização 
não representou o simples reflexo da aparente existência de contratos, exigindo, sobretudo, 
embasamento documental apropriado a cada situação fática (Bacen, 2014). 
Segundo relatório do Banco Central do Brasil, não houve registros nas atas de reuniões do 
Conselho de Administração que demonstrassem o cumprimento dos deveres legais e 
estatutários desse órgão, no intuito de fiscalizar a gestão da Diretoria da instituição financeira 
(Bacen, 2014). 
De acordo com o Bacen (2014), o valor total das contratações relativas às operações H41 
sempre representou montante significativo em face dos recursos próprios do BCSul, passando, 
de 18,3% do PL, em 2007, para 42,7% do PL, em 2011. Dessa forma, foi possível certificar-se 
de que o ilícito envolvendo as operações H41 seria perceptível para um membro do Conselho 
de Administração. 
Com efeito, se, por um lado, era indubitável que a soma das contratações, por si somente, não 
fosse indicativa de irregularidade, por outro, a relevância dos valores envolvidos nas operações 
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H41 era motivo suficiente para que o Conselho de Administração atuasse com maior atenção 
em relação a essas transações, até porque, o aludido órgão possuía a obrigação de obter os dados 
necessários ao desenvolvimento da sociedade. Não seria ponderável que operações de tamanha 
representatividade pudessem permanecer sem acompanhamento minucioso, sendo 
improcedente a argumentação dos defendentes de que os membros do Conselho de 
Administração somente deveriam investigar as informações prestadas por empregados, 
auditores e outros profissionais caso existisse algum alerta de suspeita de irregularidade. 
Assim, as características das operações CPP retratadas no processo denotaram claro propósito 
de fazer com que as demonstrações financeiras refletissem, falsamente, resultados favoráveis, 
beneficiando os controladores e acionistas da instituição com a distribuição de lucros e 
dividendos, devendo ser rejeitada a afirmação do Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa 
de que, ante o baixo valor individual dos contratos H41, a responsabilidade deveria ser atribuída 
a funcionários de menor grau na escala hierárquica (Bacen, 2014).  
Em função da relevância dos valores envolvidos nas operações H41 no PL do BCSul, o Banco 
Central acredita que estaria suficientemente claro que a diretoria do banco deveria ter atuado 
com maior atenção em relação àquelas contratações (Bacen, 2014, p. 52). 
 
4.2. Registros em Arquivo  
 
4.2.1. Teleconferência sobre a Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) 
 
O Professor Eliseu Martins (2012), em teleconferência patrocinada pelo Banco Cruzeiro do Sul, 
palestrou sobre a Resolução 3.533 (BACEN, 2008a), do Conselho Monetário Nacional, e o seu 
impacto sobre o resultado das instituições financeiras, de maneira genérica, com seus aspectos 
conceituais, e ilustrou um exemplo, sem nenhuma relação com a situação do Banco Cruzeiro 
do Sul especificamente. 
Segundo Martins (2012), essa resolução teve como objetivo introduzir uma modificação na 
forma de reconhecimento de receitas no caso de alienação da carteira de recebíveis.  
No Brasil, as instituições não financeiras já estavam empregando 100% do padrão do IASB 
(International Accounting Standards Board), entretanto, as instituições financeiras só 
aplicavam essas normas nos balanços consolidados. Os balanços individuais das instituições 
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financeiras estavam em processo de modificação e, somente em 2012, surgiu de forma 
definitiva a aplicação da regra de contabilização das cessões de crédito. Até o ano anterior, o 
lucro ou prejuízo de todas as alienações de recebíveis eram reconhecidos integralmente no ato 
da transação (Martins, 2012).  
Com a nova norma, dispondo as cessões de crédito em total consonância com as normas 
internacionais e também com as empresas não-financeiras, as receitas foram apropriadas no 
momento da alienação apenas se houvesse transferência significativa dos riscos e benefícios 
relativos a essa carteira, conforme estabelecido pelo IAS18 ou IAS39, do IASB, os quais, no 
Brasil, foram representados pelos pronunciamentos técnicos CPC 30 e CPC 38 (Martins, 2012). 
A maior parte dos casos em que se vendem carteiras de recebíveis, existe manutenção de 
coobrigação. Quando essa coobrigação é mantida, não é mais possível reconhecer o resultado 
no momento da transação. O ativo não pode ser baixado, então os valores recebidos pela 
“alienação” têm que ser contabilizados em contrapartida do passivo assumido pela instituição. 
Na forma, pode-se ter a figura da venda da carteira, mas na essência e na contabilidade, tudo é 
tratado como se fosse um empréstimo tomado com os créditos como garantia. Por causa disso, 
a carteira mantida no ativo vai gerando suas receitas de juros no decorrer do prazo, até sua 
completa liquidação. E o passivo, por sua vez, gera despesas de juros na entidade (Martins, 
2012). 
Com isso, o lucro não é reconhecido no momento, mas sim, ao longo do tempo, até o final da 
vida do contrato. Ou seja, não há, de fato, nenhuma alteração do lucro da instituição em longo 
prazo, ocorrendo apenas uma mudança temporal, passando a haver uma postergação no 
reconhecimento do resultado derivado da venda da carteira de crédito (Martins, 2012). De 
qualquer maneira, a instituição deve fazer uma nota explicativa evidenciando essas 
postergações de reconhecimento de lucros, reconhecidos no futuro em função de carteiras 
alienadas, mas não contabilizados de imediato. A informação sobre os volumes desses 
potenciais lucros a afetarem os resultados dos períodos seguintes está evidenciada (Martins, 
2012). 
A última observação é que isso tudo não tem reflexo no fluxo de caixa da instituição. Este, 
proveniente do dinheiro recebido pela venda da carteira, não sofre nenhuma alteração, 
continuando a ocorrer da mesma maneira (Martins, 2012). 
Uma porção de créditos foi alienada até dezembro de 2011, quando o Conselho Monetário 
Nacional, ao determinar a mudança de critério, poderia ter obrigado a que se fizesse a retroação 
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sob os efeitos dessa nova resolução e, então, todas as instituições financeiras com esse tipo de 
operação teriam que refazer os resultados, reconstruir os balanços anteriores e, então, fazer 
demonstrações comparativas como se nada tivesse mudado e sempre tivesse seguido as regras 
da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a). Porém, a decisão do CMN foi que as novas regras seriam 
aplicadas somente às novas operações, a partir de janeiro de 2012 (Martins, 2012). 
 
4.2.2. Análise dos Pareceres de Auditoria 
 
As demonstrações financeiras do Banco Cruzeiro do Sul, no período de 2007 a 2011, foram 
auditadas pela KPMG Auditores Independentes. Em todos os pareceres anuais, a companhia 
mencionou, como de costume, a responsabilidade da Administração, conforme: 
 

 
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro (BCSul, 2014a). 

 
A companhia também ressaltou a responsabilidade dos Auditores Independentes, segundo: 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante (BCSul, 2014a). 

 
E após breve explicação sobre o processo de auditoria, a ... também declarou: “Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião” 
(BCSul, 2014a). E, finalmente, ... emitiu a seguinte apreciação: 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Banco Cruzeiro do Sul S.A. em 31 de dezembro 20__, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCSul, 2014a). 
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Em todo o período abordado nesse trabalho, as demonstrações financeiras anuais do Banco 
Cruzeiro do Sul foram acompanhadas de um parecer sem ressalvas. No entanto, alguns fatos 
mais próximos da intervenção do Banco Central do Brasil destacaram-se: 

i. Ressalva no parecer dos auditores independentes (KPMG) sobre as informações 
contábeis intermediárias individuais do Banco Cruzeiro do Sul S.A., contidas no 
Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 30 
de setembro de 2011: 

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 27, a Administração do Banco revisou a 
metodologia de cálculo da provisão para crédito de liquidação duvidosa, o que 
resultou no acréscimo da referida provisão no montante de, aproximadamente, R$ 197 
milhões, cujo registro contábil ocorrerá no quarto trimestre de 2011. Por se tratar 
de um evento subsequente, que impacta as informações contábeis referidas no 
primeiro parágrafo, é nossa avaliação, que os respectivos efeitos decorrentes da 
revisão da metodologia de cálculo da provisão crédito de liquidação duvidosa, deveriam ser registrados a partir do trimestre findo em 30 de setembro de 2011. 
Assim sendo, o valor do patrimônio líquido e do resultado líquido do trimestre e 
período de nove meses findos naquela data, estão apresentados a mais, em 
aproximadamente, R$ 118 milhões, líquido dos efeitos tributários (BCSul, 2014a). 
 ii. Substituição da empresa de auditoria independente KPMG pela Ernst & Young. 

iii. Ressalva no parecer dos auditores independentes (Ernst & Young) sobre as 
informações contábeis intermediárias do Banco Cruzeiro do Sul S.A., contidas no 
Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referentes ao trimestre findo em 31 
de março de 2012: 

Conforme descrito na nota explicativa 11, a administração do Banco optou pelo 
diferimento do resultado líquido negativo (perdas) decorrente de renegociações de 
operações de crédito cedidas em exercícios anteriores, conforme facultado pela 
Resolução CMN 4036/11. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tem por 
objetivo a apresentação adequada da posição patrimonial e financeira, do desempenho 
operacional e dos fluxos de caixa, requerem que o referido resultado líquido negativo 
seja apropriado em despesa no período em que ocorrer, não devendo, portanto, ser 
diferido. Em 31 de março de 2012, o montante da perda diferida, incluído na rubrica 
do ativo “Outros créditos – diversos - resultado líquido renegociação operações 
cedidas” é de R$ 17.795 mil. Consequentemente, o patrimônio líquido em 31 de março 
de 2012 e o resultado do trimestre findo naquela data estão superavaliados em R$ 
10.677 mil, líquidos dos efeitos tributários (BCSul, 2014a).  

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595 (1964), de 31 de dezembro de 
1964, estabeleceu que ficava facultado às instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil o diferimento do resultado líquido 
negativo decorrente de renegociação de operação de crédito anteriormente cedida. 
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4.2.3. Histórico de rentabilidade do Banco Cruzeiro do Sul 
 
A figura 19 ilustra o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de cinco bancos médios 
brasileiros desde o IPO do BCSul até o último trimestre anterior à intervenção do Banco Central 
do Brasil. A seleção dos bancos é intencional, não probabilística, a fonte dos dados é o software 
Economática, e o método de cálculo do ROE foi o exposto na equação 1. 
 

ROE = Lucro líquido acumulado nos últimos 4 trimestres / Média do PL nos 
últimos 4 trimestres 

(1) 

 
Mesmo com suas estratégias contábeis menos ortodoxas, o ROE do Banco Cruzeiro do Sul não 
fugiu da média de outros bancos médios com ações negociadas em bolsa, conforme 
demonstrado na figura 18. O risco do banco, na visão dos repórteres que noticiaram a história 
da sua falência, era mais similar ao Pan (antigo Banco Panamericano) e outros bancos sem 
ações negociadas em bolsa, como BMG, Schahin e Morada, pelo modelo de negócios de 
conceder crédito e vender a carteira. 
 

 Figura 19 – ROE de bancos médios negociados na BM&FBovespa 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Durante esse período, quase sempre o BCSul manteve-se com rentabilidade superior aos 
demais, exceto nos três primeiros trimestres do ano de 2009, quando os efeitos da crise 
financeira aumentaram as despesas de intermediação financeira e reduziram as receitas e os 
lucros de cessão. Esse fenômeno pode ser observado na figura 20, que ilustra a margem líquida 
do BCSul, calculada conforme a equação 2. 
 
Margem Líquida = Lucro líquido acumulado nos últimos 4 trimestres / Receita de 

intermediação financeira acumulada nos últimos 4 trimestres 
(2) 

 

 Figura 20 – Margem líquida do Banco Cruzeiro do Sul 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
4.2.4. Histórico de cotação das ações do Banco Cruzeiro do Sul 
 
Os gráficos seguintes, construídos a partir de dados obtidos em Exame (2015), ilustram o 
histórico de cotação das ações do Banco Cruzeiro do Sul, CZRS4, negociadas desde 27 de junho 
de 2007 até 28 de setembro de 2012. A BM&FBovespa cancelou o registro para negociação do 
Cruzeiro do Sul em 28 de setembro de 2012, tendo em vista a decretação da sua liquidação 
extrajudicial pelo Banco Central do Brasil. O primeiro gráfico foi estabelecido a partir das 
cotações diárias, sendo a seleção dos bancos intencional, não probabilística. 
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 Figura 21 – Histórico de cotação das ações do Banco Cruzeiro do Sul (1) 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
A figura 22 expõe menos pontos, somente com os preços de fechamento de períodos contábeis 
e além das cotações de fechamento, também compõem o gráfico a primeira e a última data de 
negociação das ações CZRS4. 
 

 

Figura 22 – Histórico de cotação das ações do Banco Cruzeiro do Sul (2) 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
A figura 23 mostra o histórico de cotação das ações do Cruzeiro do Sul juntamente com o 
histórico de preços das ações de outros bancos médios com ações negociadas no mesmo período 
do Banco Cruzeiro do Sul. A seleção dos bancos mostrados no gráfico foi feita com base no 
porte dos bancos e na similaridade com o negócio da entidade objeto do presente trabalho. No 
entanto, alguns desses bancos mudaram sua estratégia a partir de 2007 e reduziram suas 
participações em crédito pessoal consignado. 
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 Figura 23 – Cotação das ações de bancos médios negociados na BM&FBovespa 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
É possível observar no gráfico que, desde o IPO do Banco Cruzeiro do Sul até o período da 
crise de 2008, todos os bancos experimentaram quedas significativas nos valores de mercado. 
A partir de 2009, cada entidade seguiu sua estratégia, com o Pan (antigo Banco Panamericano) 
envolvido em escândalo de fraude, o que manteve suas ações em baixa por um período longo, 
e o Banco Cruzeiro do Sul acima da média dos seus concorrentes desde meados de 2009 até a 
intervenção do Banco Central do Brasil.  
Conforme BCSul (2014), o Banco Cruzeiro do Sul S.A. conquistou em maio de 2010, o prêmio 
Destaque Agência Estado Empresas 2010, que premiava as dez melhores companhias de capital 
aberto do país. A premiação é uma referência e um dos principais indicadores da excelência das 
empresas do mercado brasileiro de investimentos em 2009. O Banco Cruzeiro do Sul S.A. foi 
escolhido entre as 200 organizações, em levantamento realizado pela Agência Estado em 
parceria com a Economática e auditoria da KPMG, como uma das empresas que obtiveram o 
melhor desempenho para seus investidores em 2009. A premiação ocorreu menos de três anos 
após a abertura de capital do Banco Cruzeiro do Sul S.A. com sua primeira oferta pública de 
ações, realizada em julho de 2007. 
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4.3 Entrevistas  
 

4.3.1 Entrevistas com repórteres que noticiaram o processo de intervenção do Banco Central 
no Cruzeiro do Sul 
 
As entrevistas foram organizadas nas tabelas seguintes, divididas de acordo com as questões, 
iguais para variados repórteres (há uma pergunta em cada tabela). Cada um dos respondentes 
fez suas observações, também reportadas a seguir. 
 

Tabela 40 – Período de cobertura da reportagem 
Em que período você cobriu o Banco Cruzeiro do Sul?  
Fernando Torres – Valor Econômico 
Nunca cobriu bancos especificamente, mas escreve 
sobre assuntos relacionados à contabilidade, como a 
convergência para o IFRS e divergências de normas 
entre Banco Central e CVM, por exemplo. 

A primeira matéria, lembrada por ele, sobre o Banco 
Cruzeiro do Sul foi quando teve a republicação de 
balanço, em 2010. Fez outras matérias abordando a 
mensuração da carteira de crédito a valor justo, os 
ganhos envolvendo uma carteira de ações da Telebrás, o 
papel da auditoria do banco e as regras de contabilização 
de cessões de crédito 3533. Em sua opinião, o Banco 
Central demorou muito para exigir o cumprimento da 
Res. 3.533 (BACEN, 2008a) de forma definitiva, 
permitindo que alguns bancos escondessem riscos fora 
do balanço. 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Escreveu sobre o banco somente após a intervenção. A 
revista é focada na cobertura do mercado de capitais, 
então os fatos contábeis são noticiados depois. No caso 
do BCSul, ela começou a cobrir os fatos quando a CVM 
já tinha determinado a republicação de balanços e já 
havia a denúncia do Ministério Público. Antes, 
acompanhavam o BCSul por ser uma companhia aberta. 

Carolina Mandl – Valor Econômico 
É responsável pela cobertura das instituições 
financeiras. Cobriu o Cruzeiro do Sul a partir de meados 
de 2010 até algum tempo após a intervenção do Banco 
Central. 

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
Costuma acompanhar somente os grandes grupos 
financeiros. Cobriu o Banco Cruzeiro do Sul desde 
pouco antes da intervenção, e lembra bem do caso, pois 
entre alguns processos de liquidação que acompanhou, 
esse foi o mais trabalhoso. Antes desse período, fez 
algumas matérias pontuais apenas sobre a instituição.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 41 – Aparência do banco em relação aos pares 
Em algum momento o banco parecia mais inovador em relação aos seus pares? 

Fernando Torres – Valor Econômico 
O Cruzeiro do Sul destacava-se pela posição relevante 
no crédito consignado. Em termos de contabilidade, 
diziam que eles queriam se adaptar à Res. 3.533 
(BACEN, 2008a) antes dos demais, mas o Banco Central 
não permitiu. Eles também foram inovadores ao serem o 
único banco a classificar a carteira de crédito na 
categoria “disponíveis para venda”, sendo uma inovação 
bastante conveniente para melhorar a aparência do seu 
balanço. 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Pelo tipo de cobertura que a revista faz, não seria 
possível identificar as diferenças do BCSul para os 
demais. A única parte do grupo acompanhada mais de 
perto era a Verax, uma referência em renda fixa à época. 

Carolina Mandl – Valor Econômico 
O banco tem uma história inovadora, tendo 
transformado o crédito consignado em um negócio. 

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
Nada a destacar. O fato de ter uma corretora talvez o 
diferenciasse dos demais bancos especialistas em 
consignado. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 42 – O risco dos negócios do Cruzeiro do Sul 
Antes de 2011, quais bancos eram considerados com perfil de risco similar ao Banco Cruzeiro do Sul? Você acredita 
em que o BCSul oferecesse negócios mais arriscados que esses concorrentes? 

Fernando Torres – Valor Econômico 
Todos que tinham a cessão de crédito como um negócio 
relevante apresentavam negócios arriscados. É difícil 
analisar no momento em que a coisa acontece, mas a 
republicação foi um sinal de que o Cruzeiro poderia ser 
mais arriscado que os demais. No fim de 2011, essa 
percepção já tinha crescido. 

Não é coincidência que o Panamericano tenha quebrado, 
que o Cruzeiro do Sul tenha incorrido em tantos 
problemas, que o Matone tenha quebrado e que o BMG 
tenha sido obrigado a vender uma parte relevante do 
negócio ao Itaú. Ele acha que esse modelo não 
funcionava bem, talvez por não demonstrar 
adequadamente o resultado que o banco estava gerando 
e os riscos submetidos, pois se registravam resultados 
imediatos e pagavam dividendos sobre resultados que 
poderiam não se materializar. 

Para o Cruzeiro do Sul, além das cessões, havia alguns 
fatores adicionais, como o caso das ações da Telebrás, o 
qual, a princípio parecia apenas uma coisa curiosa. O 
Luís Octavio, na época, dizia que o investimento era 
para aproveitar uma oportunidade, pois ações estavam 
tão baratas que não tinha como cair mais. Depois, era 
possível entender que essas ações foram usadas para 
manipular o resultado. 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Pelo tipo de cobertura feito pela revista, não era possível 
identificar as diferenças do BCSul para os demais. 
A republicação foi um alerta, mas nada chamou tanto a 
atenção antes para que o problema ficasse público de 
fato. 

 

Carolina Mandl – Valor Econômico 
O Banco Cruzeiro do Sul não parecia mais arriscado do 
que seus pares. Os bancos médios de varejo, como 
BMG, Schahin e Morada, por exemplo, pareciam ter 
risco similar. 

Somente a partir do fim de 2011 a percepção de risco em 
relação ao Cruzeiro cresceu, provavelmente em 
decorrência de ter um balanço publicado com ressalva 
da auditoria. 

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
O Cruzeiro parecia ser tão arriscado quanto todos os 
bancos nacionais do middle market que abriram capital, 
como Pine, Indusval, Sofisa e Daycoval, mas diferente 
do ABC. 

O Banco BVA, que também sofreu intervenção do 
Banco Central, parecia oferecer negócios mais 
arriscados, pois captava a taxas elevadíssimas. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Tabela 43 – Acesso aos controladores e a outros gestores do banco 
Como era o acesso aos controladores e a outros gestores do banco? 

Fernando Torres – Valor Econômico 
Quando a fonte não é muito próxima, o caminho normal 
é procurar a assessoria de imprensa da instituição, que 
faz a intermediação do contato. Há muito tempo atrás 
falou com alguém de produtos, mas na maioria das 
vezes, para falar sobre assuntos de contabilidade, quem 
fazia o contato era o Luís Octavio (Índio da Costa). De 
forma geral, a área de contabilidade não é fonte para a 
imprensa. 
Torres não tem informações para corroborar sua tese, 
mas na sua percepção, as decisões contábeis ficavam  
mais a cargo do controlador do que da área técnica. 
Inclusive, no caso da republicação exigida pela CVM, o 
controlador minimizou o fato, dizendo que ele seguia 
estritamente o que era recomendado pelo Banco Central, 
e que o problema era dos reguladores que não se 
entendiam e deixavam o banco no meio do caminho. 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Antes de estourar o problema com o banco, tinha acesso 
muito bom ao Marcelo Xandó, da Verax.  

Na matéria sobre o BCSul, o interventor, o Ministério 
Público Federal e a Polícia Federal ajudaram bastante, 
mas sempre falando “em off”. Executivos do banco 
nunca atenderam à revista, pois na época da reportagem, 
o banco já tinha sofrido intervenção. 

Nas companhias abertas, é bastante comum que a área 
de RI facilite a comunicação, pelo menos respondendo 
as questões “em off”. 

Essa matéria foi bastante diferente das demais, pois 
houve uma investigação bastante completa. O objetivo 
da revista era tentar entender o processo da fraude 
contábil no banco, pois eles tinham acabado de fazer um 
IPO, e a fraude começa mais ou menos na mesma época. 
Segundo as investigações, o último balanço limpo, sem 
fraudes, foi aquele utilizado no IPO do banco, então, era 
muito curioso entender porque alguém abre capital, 
sabendo que tem que prestar muitas informações, e 
acaba incorrendo em uma fraude contábil. 

Carolina Mandl – Valor Econômico 
Em geral, tínhamos dificuldade para conversar com o 
banco, mas quem aparecia mais era o Luís Octavio, o 
porta-voz do banco. 

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
Falou uma ou duas vezes com o Luís Octavio Índio da 
Costa, que parecia bem aberto à imprensa, talvez pelo 
estilo playboy que mantinha.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



214  

Tabela 44 – Aspectos contábeis em destaque no Cruzeiro do Sul 
Quais aspectos contábeis mais chamaram sua atenção no caso do Cruzeiro do Sul? 
Fernando Torres – Valor Econômico 
As regras de consolidação, envolvendo as cessões de 
créditos, merecem destaque. Poderia haver uma regra de 
quando o banco pode distribuir os dividendos sobre o 
resultado não realizado de cessão. 
No caso do balanço IFRS, a opção de classificar a 
carteira de crédito como disponível para venda também 
chamou atenção. 
Um terceiro ponto é o caso das ações da Telebrás. 
Permaneceu uma dúvida sobre qual seria o valor justo 
desse ativo, uma vez que provavelmente a última 
cotação não representava bem esse valor. 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Uma questão interessante é por que as fraudes 
começaram exatamente quando o banco abriu o capital.  
Algo que chama atenção é que o mercado de capitais foi 
usado de várias formas diferentes para a fraude e para 
promover o retorno que tinha sido prometido. 
Geralmente, as fraudes em empresas de capital aberto 
envolvem insider, maquiagem de balanço, remuneração 
variada, dividendos, emissão de debêntures, FIDC, e o 
BCSul usou todos esses recursos. 
Após a reportagem, foi constatado que a fraude contábil 
estava associada a diversos instrumentos do mercado de 
capitais utilizados para gerar ganhos irregulares aos 
controladores. 

Carolina Mandl – Valor Econômico 
Um aspecto é que o banco carregava boa parte dos 
créditos concedidos dentro dos FIDC.  
Outro fator que chamou atenção, quando situação já 
estava grave, foram algumas notas explicativas que 
mostravam uma linha emergencial do FGC, de forma 
bem sutil. 

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
Venda de carteira, maquiagem de balanço, tinha selos de 
boa governança. 
Após o fim de 2011, CDB pagando muito, FGC 
comprando carteira de crédito do banco e, o mais 
intrigante na história do BCSul, o papel do FGC na 
intervenção. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 45 – Similaridade do caso do Cruzeiro do Sul com casos nacionais e internacionais 
Em sua opinião, existe alguma similaridade do caso do Banco Cruzeiro do Sul com casos nacionais (Banco Nacional, 
Banco Panamericano) ou internacionais de fraude (Enron, WorldCom ou Lehman Brothers)? 
Fernando Torres – Valor Econômico 
Não se lembra do Banco Nacional, pois não trabalhava 
na época, e enxerga bastante similaridade com o caso do 
Panamericano, especialmente nas relações dos bancos 
com FIDC.  A regra de consolidação também apareceu 
tanto no caso do BCSul, como nos casos do 
Panamericano e do Lehman Brothers, com as repo 105, 
e no próprio caso da Enron. 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Na época do Banco Nacional, Yuki não trabalhava 
ainda, então, não tem informação sobre o caso.  
Não tem como não fazer ligação com qualquer caso de 
fraude contábil, embora tenha essa particularidade: do 
uso de produtos e segmentos do mercado de capitais 
muito variado. O Panamericano, por exemplo, 
destacava-se com a questão da maquiagem de balanço, 
enquanto o BCSul ia além, com as fraudes gerando lucro 
e pagando dividendos indevidos. 

Carolina Mandl – Valor Econômico 
Acha que teve uma similaridade com o caso do Banco 
Panamericano. Do Banco Nacional, não tem 
informações. 

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
Não se lembra do Banco Nacional, pois não trabalhava 
à época, e acredita em que existe similaridade com o 
Banco Panamericano, o primeiro caso de maquiagem de 
balanço que cobriu.  
Em sua opinião, todos os bancos que quebram têm 
fraude. Uma quest com o pessoal do FGC é que sempre 
que o banco vai mal, acaba encontrando o caminho da 
fraude, então é difícil dizer o que veio antes, se a fraude 
ou os maus resultados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 46 – Lição aos reguladores e ao mercado 
Casos como esse deixam alguma lição aos reguladores ou ao mercado? 

Fernando Torres – Valor Econômico 
Teve toda uma reformulação do modelo de cessão de 
carteira, com a criação de uma câmara para tornar esse 
mercado mais observável, além da Res. 3.533, que 
finalmente passou a valer. 
Depois da intervenção, o FGC foi colocado para 
executar um papel de liquidante, para o qual ele não 
estava preparado. O insucesso dessa estratégia é, com 
certeza, uma lição aprendida.  
Outra coisa é o DPGE. O Banco Central criou um 
instrumento para salvar os bancos menores e depois 
anunciou que acabaria com ele, deixando-os em situação 
difícil. 
Minoritários dificilmente conseguem perceber uma 
fraude de fora de uma empresa, mas eles podem perceber 
sinais, como a republicação de balanço; podem 
perguntar qual o sentido em vender uma carteira de 
empréstimos para um fundo no qual o próprio banco é o 
único cotista; ou por que reconhecer lucros imediatos 
nessas cessões e distribuir dividendos sobre esses 
resultados. Eles também poderiam questionar a 
remuneração dos administradores do banco, a qual 
parecia elevada comparada à média do setor e, 
aparentemente, sem ter um padrão de pagamento de 
bônus. Falta no Brasil uma legislação que proteja o 
minoritário e garanta o seu ressarcimento, como 
acontece nos Estados Unidos. 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Entre as coisas mais objetivas, tem o uso de FIDC, além 
de um problema de sobreposição de prestadores de 
serviço em várias etapas da formação do fundo. Não foi 
necessariamente por causa do Cruzeiro do Sul, mas logo 
houve uma mudança de regra nos FIDC. As outras 
questões parecem menos objetivas.  

Carolina Mandl – Valor Econômico 
Para o regulador, certamente. No caso dos investidores, 
foi um banco que fez IPO, atraiu investidores e ninguém 
fez as perguntas corretas para entender o conteúdo dos 
FIDC.  

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
O primeiro aspecto a se destacar é que esses casos 
deixam a impressão de que o regulador não está fazendo 
nada, que a supervisão está sempre atrás.  
Em relação à auditoria, tem aquela questão das cartas de 
circularização. Segundo alguns profissionais com os 
quais conversou, mesmo aplicando o procedimento 
correto, seria impossível detectar a fraude. O problema 
é que o auditor não detecta, e se os procedimentos 
falham, todos que confiam nas demonstrações contábeis 
auditadas vão estar com informações erradas. O auditor 
teria que pensar em algo além do procedimento padrão, 
pois ficou provado que o padrão não funcionou. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 47 – Aspectos não abordados 
Você gostaria de chamar atenção para algum outro aspecto não perguntado? 
Fernando Torres – Valor Econômico 
Esses episódios do Cruzeiro e do Panamericano fizeram 
mudar a regulação de quem pode ser aceito como 
controlador de um banco. 
Não existe uma regra clara de quando o Banco Central 
pode interferir em um banco ou não, então, sempre há 
margem para reclamação. 
O regulador de uma companhia aberta sempre privilegia 
a transparência e o regulador prudencial é a favor de 
deixar as coisas escondidas enquanto ainda podem ser 
resolvidas. Então, quando se tem um banco com ações 
negociadas em bolsa, devendo satisfação aos dois 
reguladores, há uma disputa entre os reguladores, e os 
próprios bancos acabam sofrendo com esse conflito.  
 

Yuki Yokoi – Capital Aberto 
Um aspecto relevante sobre a matéria do Banco Cruzeiro 
do Sul é que a revista teve que fazer uma apuração 
diferente das que normalmente se fazia, fora dos scripts 
de CVM e Banco Central, e entrando na esfera de Polícia 
Federal. 
Para iniciar essa matéria, foram analisados todos os itens 
de governança do Cruzeiro do Sul, embora a matéria não 
tenha seguido por essa direção. No início, usou-se como 
checklist uma lista de boas práticas do IBGC e verificou-
se o atendimento do BCSul a requisitos como: conflito 
de interesses do auditor, na prestação de serviços de 
consultoria relevantes para a empresa; sobreposição de 
cargos na alta administração, o que evidenciaria 
concentração de poder; negociações de ações por 
membros da alta administração. Outros itens foram 
checados, mas nada considerável. De qualquer forma, as 
ressalvas nos dois últimos balanços auditados chamaram 
bastante a atenção, pois parecia que o Cruzeiro não era 
uma companhia mal administrada, mas uma empresa 
que planejou utilizar a fraude nas suas práticas. 
Esse caminho de investigação foi seguido porque foi 
logo depois do caso do Panamericano, que apresentou 
todo um histórico de problemas de governança.  

Carolina Mandl – Valor Econômico 
O Cruzeiro foi a primeira liquidação bancária que 
acompanhou mais de perto. O que mais chamou sua 
atenção foi a questão de como os processos de 
liquidação são pouco transparentes.  
As demonstrações financeiras apresentadas depois da 
liquidação dos bancos são muito sintéticas quando 
comparadas àquelas expostas por eles antes de terem 
problema. Às vezes são balanços com uma, duas páginas 
apenas. Os prazos para a divulgação dos números 
também são muito dilatados. Eu acho que contribuiria 
muito para o processo de liquidação se investidores e 
credores pudessem ter mais informações.  

Toni Sciarretta – Folha de São Paulo 
A questão mais fascinante é por que o FGC se colocou 
no lugar de interventor, tentando entrar na recuperação 
do banco. O que eles dizem é que acreditavam na 
possível recuperação do banco, que ainda tinha ativos. 
Sua percepção é que eles acharam ter um poder maior do 
que têm de fato. 
Outra coisa que chamou atenção foram as aplicações 
oferecidas pelo banco. Muita gente aplicava em CDB do 
BCSul, pois o banco pagava taxas mais altas, mas em 
determinado momento, eles criaram dois fundos de 
investimento, e o próprio Índio da Costa “vendia” essa 
aplicação como se tivesse o mesmo risco de um CDB. 
Tanto gerentes como os próprios controladores do banco 
diziam que investiam no mesmo fundo, que pagava mais 
do que o CDB e diziam que tinha o mesmo risco. No 
final, os investidores perderam dinheiro e não tinham a 
proteção que se tem normalmente quando se investe em 
um CDB. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.2 Entrevistas com ex-funcionários do banco 
 
Ex-funcionários do Banco Cruzeiro do Sul S.A., todos do nível de média gestão 
(coordenadores, gerentes e superintendentes), foram os escolhidos para serem entrevistados 
devido a: 
 Ex-funcionários de níveis mais baixos normalmente atuam em atividades mais distantes da 

estratégia da instituição, e muitas vezes não têm a percepção sobre os processos de decisão 
da companhia; e 

 Ex-funcionários de níveis mais altos, como diretores e conselheiros, tiveram bens 
bloqueados e respondem processo movido pelo Ministério Público, por isso, seria mais 
difícil obter deles opiniões isentas. 

Conforme combinado com os entrevistados e com o orientador do presente estudo, esses ex-
funcionários não têm seus nomes expostos, uma vez que ainda atuam profissionalmente no 
mercado bancário e, eventualmente, interagem com outros envolvidos com o caso. 
 

Tabela 48 – Ambiente da área de contabilidade 
A área de contabilidade atuava em um ambiente de transparência, com acesso a todas as informações relevantes? 
Ex-funcionário 1 
Em partes. Algumas informações eram recebidas já 
consolidadas, e a contabilidade não tinha nenhum acesso 
ao analítico.  
Na época, a contabilidade achava que tinha as 
informações necessárias, pois confiava nos dados 
aglutinados que recebia. 

Ex-funcionário 2 
A contabilidade tinha todos os relatórios que pedia, os 
roteiros contábeis eram muito bem elaborados e a área 
era bem organizada, porém, as bases não eram 
preenchidas com dados analíticos, e algumas vezes 
projetos que precisavam de informações mais granulares 
eram paralisados pela preocupação com a 
disponibilização esses dados. 

Ex-funcionário 3 
Não. Os coordenadores, gerentes e o gerente executivo 
não tinham ciência de muita coisa. 

Ex-funcionário 4 
Não, muitas informações eram restritas.  A contabilidade 
até possuía as informações consolidadas, mas como 
verificado, não correspondiam à realidade patrimonial 
da instituição. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 49 – Informações confidenciais ou estratégicas 

Quais informações normalmente eram tratadas como confidenciais ou estratégicas? 
Ex-funcionário 1 
No tocante ao crédito consignado, as tomadas de decisão 
eram tomadas pela Diretoria de Controladoria e seus 
superiores.  
As informações sobre cessões de crédito e o 
processamento e resultados de FIDC também eram 
bastante concentrados nas instâncias superiores.  

Ex-funcionário 2 
Ou o contador ou os coordenadores das diversas áreas 
tinham acesso a tudo o que estava dentro da área da 
contabilidade, porém as bases de clientes do cartão e do 
consignado eram tratadas como estratégicas, pois um 
banco concorrente poderia fazer contato com os clientes 
do Cruzeiro do Sul para fazer a portabilidade das suas 
operações. A base analítica de clientes não estava 
acessível. Segundo seu entendimento, a 
responsabilidade por reclamar da falta de dados 
analíticos era da auditoria, e não da área de 
contabilidade. 

Ex-funcionário 3 
A carteira de crédito consignado, que vinha do Sistema 
Tools. 

Ex-funcionário 4 
As informações referentes ao produto Crédito Pessoal 
Parcelado, que eram tratadas de forma diferenciada.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

Tabela 50 – Controle das informações estratégicas e/ou confidenciais 
Quem controlava as informações consideradas estratégicas ou confidenciais pelo banco? 
Ex-funcionário 1 
A Diretoria de Contabilidade e os membros do Conselho 
de Administração. 

Ex-funcionário 2 
O Conselho de Administração. 
 

Ex-funcionário 3 
A Diretoria de Controladoria. 

Ex-funcionário 4 
A Diretoria. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 51 – Acesso da contabilidade aos controladores 
Como era o acesso da contabilidade aos controladores do banco? 
Ex-funcionário 1 
Os contatos eram bastante raros, mas quando eles 
aconteciam, era possível perceber que quem tomava 
decisões importantes em relação à contabilidade eram os 
próprios controladores. 

Ex-funcionário 2 
Depois do IPO, o Cruzeiro do Sul contratou a Accenture 
para desenhar a estrutura organizacional do banco. A 
Accenture desenhou um modelo de organograma com 
conselheiros e diretores executivos, em igual número, e 
ficou estabelecido que acima de cada diretor, existiria 
um conselheiro para representar essa área no Conselho 
de Administração. Cada conselheiro era o porta-voz de 
uma diretoria. O Sr. Horácio estava acima da Sra. Maria 
Luísa, que dirigia as áreas de Controladoria, Controles 
Internos, Ouvidoria, Jurídico e mais algumas áreas 
administrativas. Na área de tecnologia, havia uma 
situação diferente: O superintendente de processamento 
de contratos (Roberto Valente) reportava-se 
informalmente ao Horácio, e o superintendente de 
tecnologia (Maurício Menezes) respondia ao José Carlos 
que, por sua vez, reportava-se ao Fábio Amaral.  
O gerente executivo de contabilidade era tecnicamente 
subordinado à diretora de controladoria, e 
administrativamente, ao superintendente de 
controladoria gerencial e de negócios.  
A diretoria executiva só convidava alguém da 
contabilidade para reuniões com os conselheiros ou com 
os controladores em alguma situação muito pontual. A 
situação era rara. 
O Sr. Luís Felippe, que trabalhava no escritório do Rio, 
era uma pessoa mais acessível, que circulava pelo banco 
e conversava mais com as pessoas, diferente do Luís 
Octavio, que ficava em São Paulo, em uma sala fechada 
com outros diretores. 
As reuniões de decisão só aconteciam nos dois níveis de 
Conselho e Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal era 
formado por três pessoas que ficavam no Rio. A diretora 
de controladoria apresentava as demonstrações 
financeiras a eles, e só convocava o gerente executivo de 
contabilidade quando havia alguma dúvida técnica 
pontual. 

Ex-funcionário 3 
A média gestão tinha pouquíssimo contato. No dia a dia, 
zero. Quem estava no Rio, dizia que o Luís Felippe era 
mais acessível que o filho. 
Para os diretores, o acesso ao Luís Octavio era mais 
fácil, pois eles ficavam na mesma sala, exceto o Capella, 
que ficava na área de crédito. 

Ex-funcionário 4 
Os gestores da contabilidade tinham contato com a 
diretora de controladoria, mas não com os donos do 
banco. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 52 – Decisões sobre políticas contábeis 
Quem tomava decisões sobre políticas contábeis, como a adoção antecipada da Res. 3.533 (BACEN, 2008a) ou a 
classificação da carteira de crédito como "disponível para venda"? 

Ex-funcionário 1 
O banco, em geral, seguia as diretrizes do Banco Central 
e um manual de políticas internas, mas qualquer decisão 
fora dos livros era tomada pela Diretoria de 
Controladoria. 

Ex-funcionário 2 
A decisão era tomada pelo Luís Felippe, presidente do 
Conselho, apoiado tecnicamente pela Diretora de 
Contabilidade.  
Trimestralmente, quando fazia o IFT, ou 
semestralmente, quando fazia o balanço, a contabilidade 
fechava o resultado, enviava cópia para o RI, que 
reportava ao Luís Octavio, presidente do banco.  
O relatório de administração era redigido por uma 
pessoa da controladoria, sendo então submetido à área 
de RI, que revisava esses documentos e distribuía para 
os membros do Conselho. Estes faziam suas observações 
e as devolviam, via RI, para a controladoria. 
As notas explicativas também seguiam um padrão, e 
eram redigidas pelo gerente executivo da contabilidade, 
o qual as revisava junto à auditoria externa, e depois 
enviava ao RI, que, por sua vez, revisava-as também. 
Depois da revisão, o contador apresentava novamente as 
notas explicativas à auditoria. 
Todos os conselheiros e diretores executivos recebiam 
as demonstrações financeiras previamente e 
participavam do seu processo de revisão. 

Ex-funcionário 3 
A possibilidade de marcar a carteira de crédito a valor 
de mercado foi sugerida pelos donos do banco, então, foi 
contratada uma consultoria e um especialista na área, o 
Professor Eliseu Martins. No fim, a decisão foi da 
Diretora de Controladoria. 

Ex-funcionário 4 
A Diretoria da Instituição. 
  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Tabela 53 – Decisão nas publicações de informação extra nas demonstrações contábeis 
Quem podia decidir por publicar ou não alguma informação extra nas demonstrações contábeis? 
Ex-funcionário 1 
A decisão era sempre concentrada. As gerências faziam 
um papel mais operacional. 

Ex-funcionário 2 
O banco seguia um padrão definido junto a consultorias 
contratadas e à empresa de auditoria e então a publicação 
era elaborada em conjunto com a área de contabilidade 
e tinha que ser aprovada pela diretora de controladoria. 

Ex-funcionário 3 
A Proposta vinha da área operacional, mas a Diretora de 
Controladoria decidia. 

Ex-funcionário 4 
A Diretoria da Instituição. 
  

Fonte: Elaborada pelo autor. 



222  

Tabela 54 – Contato com a imprensa ou com o mercado 
Quem fazia contato com a imprensa ou com o mercado? 
Ex-funcionário 1 
A área de RI e o Luís Octavio. 

Ex-funcionário 2 
Normalmente era o Luís Octavio que, além de 
presidente, acumulou a função de responsável pela 
área de RI. 

Ex-funcionário 3 
O Sr. Fausto, Superintendente de Relações com Investidores 
tocava o dia a dia da área e fazia comunicações sobre a 
publicação das demonstrações financeiras. O Luís Octavio 
era o porta-voz do banco. 

Ex-funcionário 4 
Havia uma área específica, responsável pelo contato 
com a imprensa. 
  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Tabela 55 – Mudança em termos de gestão, depois de aberto o capital 
Depois que o banco abriu o capital, o que mudou em termos de gestão? 
Ex-funcionário 1 
Formalmente, teve a constituição de comitês e estruturas 
baseadas em uma consultoria contratada para esse fim. 
Na prática, as decisões continuaram centralizadas, e 
além das estruturas formais de comitês e diretorias, 
existiam estruturas organizacionais informais, com 
conselheiros atuando no dia a dia da instituição. 

Ex-funcionário 2 
Depois do IPO, o banco montou uma estrutura formal de 
governança. Em teoria, estava tudo perfeito. 
O Comitê de Planejamento Estratégico nunca teve uma 
reunião, a não ser a de constituição, mas várias outras 
áreas funcionaram e tiveram atuação, sempre com tutela 
de um dos controladores ou de um conselheiro mais 
próximo. 

Ex-funcionário 3 
Não soube dizer, pois chegou depois do IPO. A 
impressão dos demais era que o banco tinha crescido, 
mas a estrutura mudava pouco. 

Ex-funcionário 4 
Não soube responder, pois entrou no Banco após a 
abertura. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Tabela 56 – Serviços prestados pela área de auditoria 
A auditoria do banco prestava serviços de consultoria à área de contabilidade, controles ou outras a ponto de 
impactar os números que, futuramente, seriam auditados pela própria companhia? 
Ex-funcionário 1 
Não diretamente, mas sim, através da KPMG Advisory. 
 

Ex-funcionário 2 
A auditoria independente prestou ao banco serviços de 
treinamento em IFRS, por um ano, dando cursos e 
preparando as pessoas do banco para o novo padrão 
contábil. Também teve um período em que a auditoria 
foi contratada para auditar o processo de concessão de 
crédito para a Câmara e para o Senado Federal. 

Ex-funcionário 3 
Para a área de contabilidade, eles prestaram apenas 
serviços pontuais, mas a área de controles internos 
costumava contratá-los. 

Ex-funcionário 4 
Sim, em alguns casos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 57 – A Verax e sua relação com o Banco Cruzeiro do Sul 

O que era a empresa Verax e como era a relação dessa empresa com o Banco Cruzeiro do Sul? 
Ex-funcionário 1 
Era uma gestora dos fundos. Os controladores do Banco 
Cruzeiro do Sul também controlavam a Verax, que 
centralizava as informações sobre os fundos e passava 
para o Deutsche Bank, o custodiante desses fundos. 

Ex-funcionário 2 
A Verax era uma Asset Management. Os controladores do 
banco também eram sócios da Verax. A contabilidade da 
Verax também era feita pelo banco, porém, a empresa não 
influenciava o banco. 

Ex-funcionário 3 
Era uma gestora de fundos que administrava os FIDC do 
BCSul e tinha total relação com o banco. Também 
administravam recursos dos gestores. A Verax ficava no 
mesmo andar da contabilidade do BCSul e seus 
funcionários tinham acesso livre ao banco. 

Ex-funcionário 4 
Não soube responder sobre a Verax.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 
 

Tabela 58 – Convívio dos funcionários com a Verax 
Como era o convívio dos funcionários do banco com a gestora de recursos Verax? 
Ex-funcionário 1 
Muito próximo. Ficavam todos no mesmo andar, 
usavam o mesmo servidor, e a mesma plataforma de 
sistemas do banco. 

Ex-funcionário 2 
Os funcionários das duas empresas tinham apenas relações 
pessoais, com poucas exceções. 

Ex-funcionário 3 
Eram como funcionários do banco, sem restrições 
físicas. 

Ex-funcionário 4 
No geral, só o convívio social, não muito diferente do que 
acontecia com funcionários de outras áreas do banco. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 59 – Decisões de investimento na Verax 
Quem tomava as decisões de investimento na Verax Serviços Financeiros? Por que alguns fundos de direitos creditórios 
investiam um percentual tão alto em créditos cedidos pelo Banco Cruzeiro do Sul, em detrimento de outros ativos? 
Ex-funcionário 1 
A alta administração do banco, incluindo a Diretoria de 
Controladoria. 

Ex-funcionário 2 
Cerca de 25% dos fundos não tinham nenhuma relação 
com o banco, e os outros 75% só compravam ativos do 
Cruzeiro do Sul, então, não tinha muita decisão dentro da 
Asset. Os regulamentos desses fundos já especificavam 
que eles investiriam em ativos originados no Banco 
Cruzeiro do Sul, então a Verax não tinha nenhum poder de 
decisão. 
Também teve um FIP que investiu em debêntures da 
Patrimonial Maragato, empresa dos controladores do 
banco, e essas cotas foram vendidas para clientes do 
banco. O objetivo da captação feita pela Maragato era 
investir em shoppings centers, mas no momento em que a 
empresa deixou de fazer esses investimentos, ela não 
devolveu os recursos ao FIP. 

Ex-funcionário 3 
Havia participação da Diretora de Controladoria, dos donos 
do banco e dos gestores da Verax, tanto que o mesmo crédito 
ia de um FIDC para outro, e a gestão dos ativos era feita na 
área de tecnologia do BCSul. Fisicamente, os sistemas da 
Verax também estavam no banco. 

Ex-funcionário 4 
Não soube responder sobre a Verax.   

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Tabela 60 – Incentivo de práticas contábeis para melhoria da performance 
A alta gestão do banco incentivava práticas contábeis que aparentemente melhoravam a performance do banco? 
Ex-funcionário 1 
Sim. 

Ex-funcionário 2 
Os controladores precisavam mostrar bons resultados, 
pois o banco tinha dívidas desde que a família Índio da 
Costa entrara no negócio, e um segundo IPO aliviaria 
essa situação. 

Ex-funcionário 3 
Em situações específicas, como na adoção do IFRS. 

Ex-funcionário 4 
Sim, incentivava.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 61 – Poder de decisão 
As decisões eram concentradas em poucas pessoas da Diretoria e do Conselho de Administração ou havia a 
percepção de que os funcionários tinham poder de decisão? 
Ex-funcionário 1 
Apenas uma meia dúzia de diretores e conselheiros 
tinham poder para decidir sobre qualquer coisa 
relevante. 

Ex-funcionário 2 
Formalmente, existiam comitês na estrutura de 
governança da empresa, mas todos eles eram presididos 
pelos controladores ou por algum conselheiro mais 
próximo. 

Ex-funcionário 3 
Era claro que o poder era concentrado na alta 
administração. 

Ex-funcionário 4 
A percepção era de que poucas pessoas da diretoria ou 
do Conselho tinham real poder de decisão.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
4.4 Entrevistas em Profundidade 
 
Com dois ex-funcionários, a entrevista focada derivou para uma entrevista em profundidade, 
no momento em que se identificou o alto nível de conhecimento e de colaboração de ambos.  
Nesses casos, o pesquisador pôde abordar assuntos mais específicos envolvendo decisões 
importantes do banco. 
 
4.4.1 Sobre o negócio do banco e o IPO 
 
O ex-funcionário 2 declarou que, desde o Plano Real, o governo queria incentivar o consumo e 
a maneira de fazer isso sem conceder aumento salarial foi através de crédito, então o consignado 
foi bastante incentivado, porém, as taxas foram sendo esmagadas, corroendo a rentabilidade do 
produto. Em determinado momento, os “pastinhas” estavam ganhando mais do que os bancos, 
e sem correr nenhum risco, pois eles recebiam comissão por fechamento de negócio e, muitas 
vezes, como tinham contato com os clientes, iam até um outro banco e revendiam a carteira do 
Cruzeiro do Sul. Para não ser prejudicado, o banco aumentava as comissões e trazia aquele 
pastinha de volta. 
Na década de 1990, o Sr. Luís Felippe Índio da Costa trabalhava em uma corretora, e os sócios 
dessa empresa decidiram fechá-la. Como o negócio era lucrativo, Luís Felippe decidiu comprar 
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a corretora, sem ter os recursos suficientes, mas com o compromisso de pagar posteriormente. 
Ao mesmo tempo, o filho de Luís Felippe, Luís Octavio, que trabalhava na Cinco Corretora 
com outros colegas que mais tarde tornaram-se conselheiros do Banco Cruzeiro do Sul, 
juntaram-se a ele. O objetivo do grupo era ter um banco, então, ao discutir essa possibilidade 
com o Banco Central, foram aconselhados a comprar, do Grupo Pullman, o Banco Cruzeiro do 
Sul.  
Mais adiante, o Sr. André Esteves que, na época, estava no Banco UBS, localizado no mesmo 
prédio do Banco Cruzeiro do Sul, convenceu os controladores do Cruzeiro do Sul a fazer um 
IPO. Após a abertura, descobriu-se a complexidade de transformar um banco que produzia $ 
15 milhões de ativos por mês em um banco que produzisse $ 150 milhões, mas havia muitas 
dívidas em questão e uma crise iminente.  
O Cruzeiro do Sul não poderia ter prejuízo em 2008 e 2009, porque a única maneira de enfrentar 
suas dívidas seria fazendo um segundo IPO. Esse follow-on foi programado para alavancar o 
banco de forma a não mais depender da geração excessiva de resultados.  
O follow-on estava estruturado e pronto para fevereiro de 2010, exatamente na semana em que 
a Grécia quebrou pela primeira vez e, justamente por isso, foi suspenso. Os administradores do 
BCSul estavam em Londres com investidores quando a Grécia comunicou a impossibilidade de 
pagar dívidas que estavam vencendo, assim, eles voltaram ao Brasil e desistiram do follow-on. 
Houve uma proposta do Banco JP Morgan para fazer 100 % da emissão com garantia firme, 
entretanto, abaixo do preço desejado pelos controladores, por isso eles recusaram. 
Se tivesse ocorrido o follow-on, provavelmente o banco não teria forçado as regras para 
produzir melhores resultados, pois o nível decretório natural era muito bom, com um bom 
spread operacional, entretanto seria necessário dobrar o volume da carteira. 
 
4.4.2 Concentração de poderes 
 
O ex-funcionário 2 afirmou que a concentração de poderes no Cruzeiro do Sul era tão evidente 
que o contador responsável por assinar o balanço não foi réu em nenhum processo, mesmo com 
a defesa dos administradores tentando transferir a responsabilidade para ele.  
Pelo que consta, as fraudes citadas pelo Banco Central, Ministério Público e Polícia Federal 
aconteciam fora do banco, em uma promotora de vendas, então tudo que entrava no banco era 
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contabilizado e processado corretamente. O que estava errado era o produto originado por essa 
promotora. A partir de uma base de contratos já liquidada, eram gerados contratos com dados 
daqueles devedores e ninguém percebeu essa tática, a não ser o pessoal do Banco Central, mas 
apenas em 2012, com o uso de uma tecnologia mais avançada. 
 
4.4.3 Adoção antecipada da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) 
 
Segundo o ex-funcionário 1, Banco Cruzeiro do Sul, no final de 2008, fez cessões de crédito 
para entidades que não costumavam comprar sua carteira, como o Banco do Brasil, a CEF e a 
Nossa Caixa, então um dos benefícios do negócio foi mesmo a entrada de caixa, em um 
momento de baixa liquidez no mercado. Outro benefício foi o diferimento dos custos com 
comissões referentes aos contratos cedidos. 
Por sua vez, o ex-funcionário 2 revelou que a antecipação da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) 
teve impacto contábil positivo, e nem todas as operações apresentaram riscos e benefícios 
retidos, pois vários fundos adquiriam os créditos de maneira definitiva. 
Em 2008, em meio à crise internacional, o banco começou a vender créditos para novos 
compradores, como o Banco do Brasil (BB), a Caixa Econômica do Estado de SP (Nossa Caixa, 
ainda existente à época), o Banrisul, a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Fundo Garantidor 
de Crédito (FGC). Essas cessões foram feitas sem coobrigação, mas com o Cruzeiro do Sul 
adquirindo cerca de 30% de cotas subordinadas, pagando com ativos. Esse modelo funcionou 
até o colapso do Cruzeiro do Sul, quando houve dois problemas: o FGC, por exemplo, calculava 
a TIR de um lote de empréstimos e comprava os créditos pela TIR, então não havia resultado 
os vendedores desses créditos.  
Esses bancos tinham interesse em ativos específicos, como créditos de funcionários do Exército 
ou de funcionários do Correio, e faziam essa exigência para viabilizar a operação. Assim, a 
administração do BCSul passou a identificar todos os fundos, nos quais estavam os ativos, 
solicitados pelo BB, a CEF e o FGC. Sistemicamente, selecionaram-se esses ativos e estes 
foram vendidos de volta para um fundo controlado pelo banco. No mesmo instante, o banco 
repunha os ativos dos fundos desfalcados e vendia aqueles ativos específicos para BB, CEF e 
FGC. O Sr. Horácio, responsável por essas transações, não percebeu que, ao substituir os ativos 
dos fundos, eles ficariam desequilibrados por causa do duration dos ativos, criando então um 
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problema, pois foi preciso buscar ativos com parcelas que tivessem exatamente os mesmos 
valores, taxas e prazos.  
Em 2008, foram feitas cessões sem coobrigação, mas como as taxas eram altas, as cessões foram 
contabilizadas de acordo com a Res. 3.533 (2008). As operações que davam lucro maior foram 
classificadas como transações “com transferência substancial de riscos e benefícios”, enquanto 
as que não davam lucro antecipado ou que davam um lucro muito pequeno foram classificadas 
como transações “com retenção substancial de riscos e benefícios” 
Adotar a Res. 3.533 (2008) antecipadamente foi uma estratégia vantajosa, pois, ao mesmo 
tempo em que os resultados de uma cessão com retenção de riscos e benefícios era diluído ao 
longo do tempo, os custos de transação também eram. Com isso, o banco conseguiu diluir as 
despesas com os “pastinhas”, melhorando seu resultado contábil.  
O banco antecipou a Res. 3.533 (2008), e como a norma exigia que a forma de contabilização 
das cessões fosse comunicada ao comprador do crédito, o BCSul enviou cartas registradas aos 
compradores com declaração de conteúdo, avisando sobre a contabilização das cessões de 
acordo com a Res. 3.533 (2008). A área de contabilidade percebeu que, nessa época, o banco 
não tinha como controlar as cessões, pois não possuía sistema pronto para isso, então a Diretora 
de Controladoria foi comunicada a respeito, informando que a escolha contábil foi decidida 
pelo controlador do banco, Sr. Luís Felippe Índio da Costa.  
Quando o BB foi publicar suas demonstrações financeiras, o BCSul já tinha publicado as suas, 
informando sobre as cessões contabilizadas sob a nova resolução. Estas não são registradas 
como ativos de crédito para quem as compra, mas como créditos a receber, de forma parecida 
com a contabilização de uma operação compromissada. Essa ação foi considerada ruim pelo 
BB e também pelos demais compradores. 
Ainda nesse período, o BCSul avaliava como ficariam suas demonstrações financeiras no 
padrão IFRS e percebeu que, se todas as cessões com retenção de riscos e benefícios tivessem 
seus resultados diluídos, o banco teria um balanço de abertura que afugentaria os investidores, 
e então decidiu fazer isso gradualmente, para minimizar esse efeito quando o IFRS fosse a 
contabilidade oficial. 
Existia um fundo com o Banco Prosper projetado para se adequar à Res. 3.533 (2008). Prosper, 
BCSul, KPMG, BDO Trevisan e os administradores de fundos negociaram a criação de um 
fundo que fosse abastecido de créditos pelo Cruzeiro do Sul, enquanto o Banco Prosper captaria 
recursos. O problema era que o Prosper não tinha sistema para controlar esses ativos, e a 
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operação precisava acontecer no período de 2008 para 2009 a fim de entrar no balanço de 
abertura do IFRS, então o fundo começou sendo processado em um terminal, com um software  
do Cruzeiro do Sul. Cerca de 6 ou 8 meses depois, o Prosper assumiu a contabilidade do fundo, 
no entanto, ainda no primeiro semestre de 2009, para atender às demandas do FGC, o BCSul 
procurou aqueles ativos específicos demandados e parte desses ativos, a qual representava 
pouco mais de 10% do que o Cruzeiro do Sul originava, estavam no Prosper. O Sr. Luís Felippe 
fez contato com o dono do Banco Prosper e pediu que o fundo revendesse esses ativos para o 
BCSul, demonstrando, de forma indireta, a ação do vendedor sobre o comprador.  
Nesse momento, o Banco Central e a CVM perceberam esses movimentos, pois para fazer tudo 
isso, interrompeu-se o sistema de custódia do Deutsche Bank, que era o maior custodiante de 
FIDC do Brasil, à época. Quando o Cruzeiro do Sul parou de processar para redistribuir esses 
ativos, o sistema todo parou e chamou a atenção dos reguladores. 
Em 2008 e 2009, quando todos os bancos médios estavam dando prejuízo, o Cruzeiro do Sul 
reportou um lucro enorme e, embora as ações do banco não tivessem liquidez, a CVM percebeu 
que algo estava errado e pediu a republicação. Para o Banco Central, o evento talvez não tivesse 
tanta importância, pois quem protegia os investidores era a CVM. 
Dessa forma, quando a CVM exigiu a reelaboração das demonstrações do Cruzeiro do Sul, ela 
determinou a consolidação do Fundo Prosper, pois se deduziu que o BCSul controlava esse 
fundo. Um grupo da Anbima acompanhou de perto esse assunto, conforme designação da CVM.  
Tanto a auditoria externa quanto a auditoria interna foram displicentes, sendo que a auditoria 
interna, comandada por um auditor aposentado do Banco Central e por uma equipe da BDO 
Trevisan, foi alvo de poucas observações. Ser auditado pela KPMG e ter auditoria interna da 
BDO Trevisan aparentemente forneciam uma certa tranquilidade em relação aos controles de 
uma empresa, porém, nem essas companhias de auditoria ou a equipe operacional da 
contabilidade tinha acesso ao analítico das operações de crédito. Quando a contabilidade ou a 
auditoria precisavam de alguma informação, esta era solicitada à área de tecnologia, comandada 
pelo Conselheiro Horácio Martinho e, em vez de receber dados para produzir a informação, 
eram só recebidos relatórios com dados sintéticos. A auditoria, em geral, aparecia no banco a 
10 dias do vencimento do prazo de envio do ITR, trabalhava até altas horas, mas não tinha 
tempo para fazer um trabalho consistente. 
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4.4.4 Existência de ajustes manuais na contabilidade do banco 
 
Conforme o ex-funcionário 1, as ações de ajustes manuais em PCLD, depreciação e marcação 
a mercado eram bastante frequentes, pois alguns sistemas não atendiam a contabilidade no 
prazo regulamentar. Além da PDD e dos contratos de cessão, existiam ajustes em créditos 
tributários, passivo diferido, processos cíveis e trabalhistas.  
O sistema Tools, que controlava o CPP, emitia um relatório fechado e o sistema Matera, que 
controlava os empréstimos PJ, era mais transparente. No início, alguns clientes que operavam 
com o banco e tinham mais de uma operação em aberto podiam ter operações com 
classificações de risco diferente, ação contrária à Resolução 2.682 (BACEN, 1999). 
Posteriormente, o banco passou a utilizar a Central de Risco para fazer o “arrasto”, ou seja, 
considerar o pior rating para todas as operações do mesmo cliente. 
Para o ex-funcionário 2, as provisões para processos jurídicos eram calculadas e registradas de 
forma totalmente manual. Essas informações vinham para a contabilidade e, com base nos 
percentuais informados pelos advogados, eram classificadas em prováveis, possíveis ou 
remotas. 
A PCLD era calculada automaticamente, mas os reprocessamentos aconteciam porque muitas 
vezes as áreas responsáveis pelo crédito alteravam a classificação de risco do cliente. 
 
4.4.5 Transações envolvendo fundos do BCSul 
 
O assunto de transações com fundos do Cruzeiro do Sul foi abordado através do questionamento 
sobre o fato de o banco, algumas ocasiões, ceder créditos para fundos nos quais o próprio banco 
ou seus controladores diretos/ indiretos eram cotistas. O ex-funcionário foi indagado sobre o  
sentido desse tipo de transação. 
O ex-funcionário alegou que o banco vendia caro para os fundos, com taxas abaixo do CDI, 
com a finalidade de retornar resultado para o banco sem incorrer em tributação. O que era acima 
do benchmark (presente no regulamento dos fundos), contabilizava-se como resultado. 
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4.4.6 Exigência, por parte da CVM, da republicação das demonstrações financeiras de 2009 
 
De acordo com o ex-funcionário 1, a CVM exigiu a consolidação do fundo Prosper Flex FIDC 
Multicedentes, pois não aceitou a engenharia de negócio do banco. 
O ex-funcionário 2 declarou que antes da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a), as factorings 
vendiam créditos que iam para fundos de investimento, sem passar pelo rigor que o Banco 
Central exigia das instituições financeiras. Enquanto a “farra” dos FIDC não estava controlada, 
as factorings entupiam esses fundos de créditos, até acontecer um problema que se destacou: 
perceberam que a factoring fazia cessões sem coobrigação, mas ao mesmo tempo era a única 
cotista subordinada do fundo, ou seja, o risco recaía sobre ela novamente.  
O Banco Cruzeiro do Sul precisava antecipar receita, embora em meados de 2011 fosse um 
banco líquido, com mais de R$ 21 bilhões de ativos, contando aqueles difundidos em FIDC, e 
cerca de R$ 17 bilhões de passivos, então, mesmo descontando R$ 1 bilhão de créditos 
tributários e aproximadamente R$ 1,5 bilhões de empréstimos fraudados, o banco ainda teria 
mais ativos do que passivos.  
A grande estratégia do banco era constituir vários FIDC. O maior deles era um fundo exclusivo 
no qual o próprio banco possuía 98% das cotas subordinadas. Esse fundo só vendia cotas e 
aplicava em ativos, mas não resgatava nada, sendo um fundo de 20 anos com possibilidade de 
prorrogação por mais 20, ou seja, a grande estratégia era deixar para começar a recolher 
impostos somente 40 anos depois. 
 
4.4.7 Como eram apreçadas as ações da Telebrás possuídas pelo banco 
 
O ex-funcionário 1 afirmou que contabilidade recebia a cotação da última data e não fazia 
qualquer ajuste. 
Para o ex-funcionário 2, as ações da Telebrás eram muito baratas, de cerca de centavos, e 
transacionadas para gerar margem no consolidado, pois era um resultado da Corretora.  
Outro resultado que chegou repentinamente em assistência ao banco foi proveniente das ações 
da BM&F. A Corretora tinha essas ações e, para fazer caixa, vendeu-as para o Cruzeiro do Sul 
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sendo que, alguns meses depois, a Bolsa anunciou o IPO e essas ações valorizaram-se 
assustadoramente, gerando mais resultados ao banco. 
Além disso, destacou-se também aquele fundo a ser resgatado em pelo menos 20 anos. Como 
nenhuma cota era resgatada, o banco não recolhia impostos. Em determinado momento, a 
Receita lavrou um auto de infração para que o fundo tributasse a valorização dos ativos, então 
a KPMG exigiu o registro de uma provisão. Depois, o banco entrou com recurso, e a matéria 
transitou em julgamento, fazendo com que a provisão fosse revertida, gerando novos resultados 
positivos em um momento em que os outros bancos geravam prejuízo. 
 
4.4.8 Interesse do banco na compra do Prosper 
 
Segundo o ex-funcionário 1, aparentemente, o Prosper tinha créditos tributários, mas também 
foi curioso que, ao mesmo tempo em que adquiria o Banco Prosper, o Cruzeiro do Sul pegava 
empréstimo com o FGC. 
 
4.4.9 Operações do banco com instituições de origem desconhecida ou suspeita 
 
Para o ex-funcionário 1, o banco operava com instituições públicas, inclusive com o Senado 
Federal, entidade que gerou um escândalo político envolvendo o BCSul há poucos anos. 
Algumas dessas instituições públicas, como o Senado Federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro, 
vez ou outra não repassavam ao banco os valores retidos na folha de pagamento dos 
funcionários. Esse fato chegou a gerar problemas na Central de Risco, pois inicialmente o banco 
informava como devedor o seu cliente final. 
 
4.4.10 Falta de informações 
 
O ex-funcionário 2 declarou que os controladores diziam para o Banco Central que tinham 
controles de resultados e projeções, mas na realidade o banco não possuía essas informações e 
nem o interesse de produzi-las. Então, um dia o Banco Central veio e deu prazo de uma semana 
para o banco apresentar uma projeção de resultados para os 5 anos subsequentes.  
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O banco não tinha sistema para prover essas informações, mas uma pessoa estruturou uma 
projeção com base no que foi feito na época do IPO. Esse orçamento foi apresentado para a 
Diretoria do banco, que elogiou bastante o trabalho e pediu para a pessoa que produziu as 
informações apresentá-las ao Banco Central, senão havia risco de a autarquia pressionar demais 
os diretores. 
O supervisor do Banco Central disse que a estrutura do material estava perfeita, tinha correlação 
com o plano contábil do banco, as premissas estavam boas, no entanto, o que chamou atenção 
do Bacen foi o Cruzeiro do Sul continuar fazendo antecipação de receitas, algo que não era 
ilegal, mas na visão deles, era imoral.  
Uma outra situação aconteceu durante o projeto de implantação do padrão IFRS, quando a 
equipe de projeto precisou de uma base de dados analítica para calcular a taxa efetiva de juros 
dos contratos de empréstimos. O Sr. Horácio, que formalmente era membro do Conselho de 
Administração, mas na prática era quem mandava na área de tecnologia, não permitiu que a 
Contabilidade tivesse acesso a essa base. Quando alguém pedia acesso à base de dados, eram 
oferecidos dados consolidados, mas nunca os analíticos. Nessa época, havia uma diretora de 
tecnologia e um superintendente, mas eles não comandavam as informações e processos 
estratégicos. Também havia outro diretor de tecnologia, José Carlos, responsável por hardware, 
software, processos e comunicação. 
 
4.4.11 Práticas inovadoras 
 
De acordo com o ex-funcionário 2, normalmente, em regra geral, os contratos de crédito 
consignado não vão até o final; ou eles são liquidados antecipadamente ou prorrogados. O valor 
que se pode tomar de empréstimo é limitado a, no máximo, 30% da renda, então, depois que 
passa um tempo, mesmo que o cliente ainda possa aumentar o seu saldo devedor, ele não pode 
aumentar o valor das parcelas.  
O mercado, em geral, liquidava antecipadamente o contrato e fazia um novo, liberando um 
valor adicional, mas mantendo o valor das parcelas. Em uma operação de crédito, o IOF era 
calculado para o valor total e prazo da operação e, ao se fazer um novo contrato, o IOF era 
cobrado novamente. O Cruzeiro do Sul desenvolveu um processo no qual ele repactuava os 
contratos sem liquidá-los, mas era preciso que o cliente tomador aceitasse repactuar sem 
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liquidar o contrato antecipadamente, fazendo com que o IOF incidisse apenas sobre a nova 
liberação, e não sobre o contrato inteiro. 
O Banco Cruzeiro do Sul desenvolveu um sistema capaz de vincular os custos de origem dos 
empréstimos a cada parcela, assim, quando parcelas eram liquidadas antecipadamente ou 
cedidas sem coobrigação, os custos correspondentes também eram baixados. 
 
4.4.12 Sobre a estrutura das áreas de Tecnologia e Controladoria 
 
Para confirmar as informações obtidas nas entrevistas e nos documentos obtidos, foi feita uma 
entrevista focada com um ex-funcionário de média gestão da diretoria de tecnologia. A partir 
dessa confirmação, as seguintes estruturas das áreas de tecnologia e controladoria foram 
desenhadas, conforme as figuras 24 e 25. 

 Figura 24 – Estrutura das áreas de tecnologia e controladoria até 2010 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 



235  

 Figura 25 – Estrutura das áreas de tecnologia e controladoria a partir de 2010 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
4.5 Triangulação das fontes de evidência 
 
Nessa seção, são resgatados os principais tópicos desenvolvidos ao longo da pesquisa, 
contrapondo a teoria com as diferentes fontes de evidência utilizadas no estudo de caso. Essa 
triangulação é feita em formato de texto corrido, facilitando a leitura fluida e a compreensão 
das informações. 
 
4.5.1 Concentração de poderes 
 
Nas entrevistas e nos documentos colhidos no processo de falência do banco, há fortes 
evidências de concentração de poder dos controladores e de escolhas de negócios as quais 
favoreciam um pequeno grupo. É importante ressaltar que a concentração de participação 
acionária não é necessariamente ruim, tampouco um sinal de baixa governança. O que se 
ressalta neste tópico é a concentração de poderes aliada à falta de transparência. 
Todos os ex-funcionários entrevistados mencionaram a falta de transparência dos 
administradores em relação a algum tipo de informação. Também é possível perceber essa 
concentração ao se constatar que os Senhores Luís Felippe ou Luís Octavio presidiram 100% 
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das reuniões de diretoria, tendo uma diretora mais próxima como secretária em mais de 90% 
dos eventos. As reuniões do Conselho de Administração foram presididas pelo pai ou pelo filho 
em 99% das oportunidades, e tiveram como secretários o filho, em quase 7%, e um conselheiro 
próximo em quase 91% das situações. 
O Banco Cruzeiro do Sul tinha uma estrutura com seis conselheiros, sendo um conselheiro 
independente e, segundo a hipótese de entrincheiramento, um gestor que controla uma 
participação substancial do patrimônio de uma firma pode ter poder de voto ou influência 
suficientes para garantir seu emprego na empresa em um nível salarial atrativo e para obter 
outros tipos de benefícios privados. Entre os conselheiros, apenas um deles, segundo os 
entrevistados e informações documentais, era o braço direito dos controladores, e quem 
concentrava maior poder na instituição, essencialmente nas áreas de Contabilidade e 
Tecnologia.  
Em 2010 e 2011, constatou-se que a remuneração dos conselheiros do Banco Cruzeiro do Sul 
estava entre as três maiores médias de todas as empresas brasileiras, sendo que em 2011 ficou 
atrás apenas do Bradesco e da OGX. Não é possível afirmar que fosse a remuneração dos 
controladores a elevar a média salarial, mas é bastante razoável supor isso, uma vez que Luís 
Felippe e Luís Octavio Índio da Costa ocuparam, respectivamente, as cadeiras de Presidente e 
Vice-Presidente do Conselho de 2007 até abril de 2011, e a partir desta data, Luís Octavio 
assumiu a presidência, tendo o Sr. Charles Forbes como vice. 
Desde a abertura do capital, em 2007, o banco distribuiu dividendos e juros sobre capital próprio 
acima de 40% do lucro, sendo que o Estatuto estabelecia dividendos mínimos de 25%.  
No IPO, aproximadamente 23% da captação destinou-se os acionistas vendedores. Se levado 
em conta o preço de R$ 11,90 por ação, estimado para o follow-on, que foi cancelado, os 
controladores embolsariam R$ 173,8 milhões, somando-se aos R$ 133,8 milhões arrecadados 
no IPO.  

Os controladores do banco também utilizaram seu poder para capitalizar sua empresa, a 
Patrimonial Maragato, trazendo investidores através de um FIP que prometia liquidez diária, 
rentabilidade alta e risco baixo, mas investia seus recursos em debêntures da empresa dos Índio 
da Costa. 
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4.5.2 Red Flags 
 
Entre os principais red flags mencionados por Murcia (2007) para o cluster “relatórios 
contábeis” está a negociação com entidades cuja cultura e/ou ambiente de negócios sejam 
suspeitos. 
Em 2008, o Banco Cruzeiro do Sul foi acusado pela massa falida do Banco Santos de ter 
desviado R$ 206,2 milhões de credores do banco para uma empresa no Uruguai. A Associação 
Beneficente dos Músicos Militares do Brasil (Ambra), antes de ser acusada de participar dos 
empréstimos chamados de H41, já estava entre os principais parceiros de negócios do Cruzeiro 
do Sul. A Associação foi acusada de receber R$ 49,5 milhões desviados do Banco Santos, com 
intervenção decretada pelo Banco Central em novembro de 2004. 
Nas entrevistas realizadas com ex-funcionários do banco, identificou-se a existência de 
preocupação com a falta de acesso da área de contabilidade aos registros analíticos do crédito 
pessoal parcelado. Entre os dois principais red flags do cluster “relatórios contábeis” 
encontraram-se os registros inadequados, arquivos incompletos, ajustes excessivos na 
contabilidade e transações não registradas.  
Outro red flag normalmente citado na literatura contábil é a republicação de balanços (Hribar 
& Jenkins, 2004; Desai, et al., 2006). Ela aconteceu no Cruzeiro do Sul pouco tempo após o 
IPO, quando o banco foi obrigado a refazer as demonstrações contábeis de 2008 e as trimestrais 
de 2009, devendo consolidar o fundo Prosper Flex FIDC, o qual possuía apenas quatro cotistas, 
sendo que o banco detinha a totalidade das cotas seniores, representando 96,8% do patrimônio 
líquido total do fundo. Na visão da CVM, apesar de as cotas seniores serem menos arriscadas 
que as subordinadas, o banco controlava o fundo. As entrevistas com ex-funcionários 
corroboraram essa visão, afirmando que o Cruzeiro do Sul pôde trocar créditos cedidos para o 
Prosper Flex FIDC para atender à demanda por créditos específicos do FGC e outras 
instituições, no final de 2008. 
Em outros clusters, o histórico de conduta dos gestores aparece como o principal red flag 
relacionado por Murcia (2007), e mais uma vez o Cruzeiro do Sul envolveu-se com a questão, 
com a história dos controladores anterior ao banco. Também havia os fundos de investimentos 
em participações (FIP) da Verax, vendidos, pelo próprio Luís Octavio, com promessa de 
liquidez diária, e como se tivessem o mesmo risco de um CDB, porém, os fundos investiam 
100% dos recursos em debêntures da Maragato, empresa de propriedade de Luís Felippe e Luís 
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Octavio. Para garantir a aparência de liquidez, quando um cotista pedia o resgate, a cota não 
era contabilmente liquidada, mas vendida a um terceiro.   
Conforme mencionado, ex-funcionários percebiam que não atuavam em um ambiente de 
transparência e, ainda, geralmente havia incentivo para a escolha de práticas contábeis que 
melhorassem o balanço e os resultados do banco. 
Os controladores do banco utilizaram diversos artifícios a fim de gerar demanda para as ações 
da instituição. O Ministério Público informou que oito “testas de ferro” eram sistematicamente 
financiados pelo Cruzeiro do Sul para negociar suas ações e operar contratos a termo lastreados 
no papel. Ao longo do ano de 2010, foram negociadas, em média, 66.048 ações do Cruzeiro do 
Sul em cada pregão. Em 2011, a média diária subiu para 84.748 papéis, e em 2012, até a 
intervenção, eram 191.622 ações movimentadas em cada pregão, sendo que, nas datas de 
celebração de termo, a média disparava para mais de 10 milhões de ações por dia. Além disso, 
o banco utilizava-se de um artifício, através do qual bancos como UBS Pactual, BTG Pactual, 
Modal e Morgan Stanley adquiriam suas ações para que ficassem enquadrados nos limites de 
free float do nível 1 de governança corporativa. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro do Sul celebrava 
um Total Return Swap com essas instituições, transação sempre comunicada ao mercado como 
um negócio que demonstrava a confiança do banco nas suas ações, no entanto, também 
mostrava que a contraparte do negócio, para não correr riscos, preferia ser remunerada pelo 
CDI. 
 
4.5.3 Artifícios Contábeis  
 
Entre os principais artifícios contábeis utilizados pelo Banco Cruzeiro do Sul, destacam-se os 
seguintes: 
 
4.5.3.1 Contabilização de cessões de crédito – Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) 
 
A Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) foi adotada antecipadamente pelo Banco Cruzeiro do Sul 
porque a instituição enxergou uma oportunidade de enquadrar créditos cedidos por taxas mais 
altas, durante a crise de 2008. A antecipação diluiu os resultados ruins dessas cessões e também 
os custos de transação relacionados à origem dos créditos e às cessões.  
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Em 31 de janeiro de 2008, o Banco Central do Brasil publicou a Resolução 3.533 (BACEN, 
2008a) que produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009. No entanto, a crise financeira 
de 2008 forçou a autarquia a publicar a Resolução 3.673 (BACEN, 2008c), em 26 de dezembro 
de 2008, adiando a adoção obrigatória da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) para 1º de janeiro 
de 2010, sendo que dois meses antes, em 30 de outubro de 2008, a Resolução 3.627 (BACEN, 
2008b) facultou a aplicação antecipada de procedimentos para classificação, registro contábil e 
divulgação de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros presentes na 
Resolução nº 3.533 (BACEN, 2008a). Um ano depois, em 28 de outubro de 2009, a Resolução 
3.809 (BACEN, 2009) voltou a adiar a obrigatoriedade da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) 
então para 1º de janeiro de 2011, vedando, a partir da data de publicação daquela resolução, a 
aplicação antecipada. Para as operações contratadas anteriormente à entrada em vigor da 
resolução, tendo sido utilizada a faculdade prevista no art. 2º da Resolução nº 3.673 (BACEN, 
2008c), ficaram mantidos os procedimentos de registro e divulgação estabelecidos na 
Resolução nº 3.533 (BACEN, 2008a), até os respectivos vencimentos. Por fim, em 29 de julho 
de 2010, o Banco Central publicou a Resolução 3.895 (BACEN, 2010), adiando mais uma vez 
a obrigatoriedade de adoção da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a), para 1º de janeiro de 2012, 
mantendo vedada adoção antecipada. 
O Banco Cruzeiro do Sul antecipou a adoção da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) por decisão 
própria, uma vez que, de 30 de outubro de 2008 a 28 de outubro de 2009, a aplicação da norma 
sobre as cessões realizadas no período era opcional. Apesar de se beneficiar com a medida e de 
não informar os compradores do crédito da sua opção de contabilização, como era requerido 
pela norma, o banco informou ao mercado que, sem a Resolução, seus resultados seriam 
melhores. 
Em 2012, ao explicar os maus resultados do primeiro trimestre do ano, quando a Resolução 
3.533 (BACEN, 2008a) passou a ser finalmente obrigatória, o banco contratou o Professor 
Eliseu Martins para dar uma aula sobre contabilização de cessões de crédito. 
 
4.5.3.2 Classificação da carteira de crédito nas DF em IFRS 
 
A argumentação do banco para classificar sua carteira de crédito como disponível para venda 
nos balanços IFRS utilizou-se de embasamento normativo e também do cenário econômico da 
época, pois o quadro conjuntural e macroeconômico observado em 1º de janeiro de 2009, com 
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a evolução de uma das maiores crises financeiras da história mundial, fez com que as linhas de 
financiamento externas cessassem de forma abrupta. No mercado interno, as captações por 
depósitos a prazo dos bancos médios migravam para outros investimentos ditos mais seguros 
naquele momento. Esses fatos obrigaram o Banco Central do Brasil a apoiar o Sistema 
Financeiro Nacional com medidas pontuais para manter a liquidez do Sistema.  
Em face desse cenário, o banco implementaria medidas de transformação de ativos em recursos 
líquidos e ações de restauração de resultado operacional a partir do quarto trimestre de 2008, 
com o objetivo de garantir a estabilidade da liquidez e preparar o banco para sua continuidade 
lucrativa. Conforme a IAS 39 (2005), a classificação de ativos financeiros deveria ser coerente 
com a intenção da entidade na data do balanço, e ter como base a relevância da informação 
contábil. Posteriormente, o banco conseguiu captar recursos no exterior, aproveitando a criação 
do DPGE pelo Banco Central do Brasil, por isso boa parte da carteira classificada como 
disponível para a venda não foi vendida de fato. 
De acordo com a IAS 39.9 (2005), os ativos financeiros podem ser classificados em uma das 
quatro  categorias seguintes: ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado; 
investimentos mantidos até o vencimento; empréstimos e recebíveis; e ativos financeiros 
disponíveis para venda. 
Um ativo financeiro qualifica-se como ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado 
caso seja mantido para negociação ou quando, na ocasião do reconhecimento inicial, seja assim 
designado pela entidade, com intuito de eliminar ou reduzir significativamente inconsistências 
de mensuração e acarretar informações mais relevantes.  
Investimentos mantidos até o vencimento são aqueles cujos pagamentos são fixos ou 
determináveis, de forma que uma entidade tenha a intenção positiva e a capacidade financeira 
de mantê-los até o vencimento. Não se qualificam para tal categoria os ativos financeiros que, 
por ocasião do reconhecimento inicial, sejam designados como ativos ao valor justo por meio 
do resultado, ativos disponíveis para venda ou voltados à definição de empréstimos e recebíveis. 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, não 
cotados em um mercado ativo. Não se qualificam para tal categoria os ativos que a entidade 
pretende vender imediatamente ou no curto prazo, considerados como mantidos para 
negociação, e aqueles que a entidade, na ocasião do reconhecimento inicial, nomeie como ativos 
ao valor justo por meio do resultado. Também não podem ser considerados aqueles que, na 
ocasião do reconhecimento inicial, sejam designados como ativos disponíveis para venda. 
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Enfim, os ativos disponíveis para venda são ativos financeiros designados como tal na data de 
reconhecimento inicial ou aqueles que não foram enquadrados nas demais categorias. 
Analisando conceitualmente a carteira de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul à época,  
constata-se que esses ativos não se enquadravam em duas categorias: valor justo por meio do 
resultado e mantidos até o vencimento, conforme a seguinte análise: 

a. Valor justo por meio do resultado: não havia perspectiva de venda imediata ou em 
curto prazo, bem como não havia intenção, tampouco motivos que justificassem a 
opção pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial; 

b. Mantidos até o vencimento: por existir a intenção de venda, caso houvesse mercado, 
esses ativos não se qualificavam para a categoria de mantidos até o vencimento, de 
forma que, no caso de não haver mercado, os ativos estariam melhor classificados 
na categoria de empréstimos e recebíveis, e na hipótese de existência de mercado, a 
intenção do Banco denotou que a classificação mais adequada para os ativos seria 
de disponíveis para a venda. 

É importante ressaltar que, conforme definição da norma, são classificadas como empréstimos 
e recebíveis as operações que não tenham sido designadas como disponíveis para venda (IAS 
39.9, 2005) no reconhecimento inicial. Essa alusão reforça a ideia de que a designação como 
disponíveis para venda é antecedente à classificação em empréstimos e recebíveis. 
De acordo com IAS 39 (2005), parágrafo BC25, os empréstimos e recebíveis não mantidos para 
negociação podem ser mensurados pelo custo amortizado, mesmo se uma entidade não tiver a 
intenção positiva e a capacidade de manter o ativo de empréstimo até o vencimento. Por outro 
lado, segundo a IAS 39 (2005), parágrafo OA26, no reconhecimento inicial de um ativo 
financeiro que, de outro modo, fosse reconhecido como um empréstimo ou recebível, uma 
entidade poderia designá-lo como ativo financeiro disponível para venda. 
Com isso, além do cenário econômico da época, e das possibilidades permitidas pela IAS 39, 
concluiu-se que a categoria de ativos disponíveis para venda foi a que melhor refletiu a intenção 
declarada pelo Banco Cruzeiro do Sul de trocar ativos de crédito por caixa. 
Nas entrevistas, ficou evidente que essa classificação foi uma decisão do controlador do banco, 
esperando que o Banco Central do Brasil logo adotaria o IFRS como padrão dos balanços 
individuais, o que deixaria o banco em uma posição mais confortável em relação às exigências 
de patrimônio líquido mínimo. 
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4.5.3.3 PCLD insuficiente 
 
No último trimestre de 2011, o lucro do Banco Cruzeiro do Sul sofreu o efeito de maiores 
provisões para créditos, as quais avançaram 317,6%, com R$ 68,4 milhões. O banco passou a 
incluir a PCLD sobre a carteira de crédito que estava fora do balanço, em fundos de direitos 
creditórios e na securitizadora do banco, o qual recebeu uma ressalva no balanço do terceiro 
trimestre, pois anteriormente não fazia PCLD sobre os créditos de fora do balanço, mesmo 
quando cedia créditos com retenção substancial de riscos. 
O Banco Central do Brasil, após o Raet, também apontou a falta de provisionamento à 
exposição ao risco de crédito da carteira de avais e fianças. 

 
4.5.3.4 Empréstimos insubsistentes 
 
De janeiro de 2007, um mês antes de o IPO da instituição ser protocolado na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), até março de 2012, o Banco Cruzeiro do Sul criou cerca de R$ 1,3 
bilhões em empréstimos insubsistentes realizados por meio de associações, empresas ou 
entidades de classe, denominadas intervenientes, sendo que todas as operações insubsistentes 
estavam distribuídas entre apenas nove intervenientes, e sete dessas entidades apresentavam o 
mesmo CNPJ da Associação dos Músicos Militares do Brasil (Ambra). Além disso, outro 
interveniente já estava com o CNPJ “baixado” nos registros da Receita Federal do Brasil desde 
2008. 
Nessas operações, não havia registro de nenhuma liberação de recursos aos supostos mutuários, 
ou à sua ordem, nem recebimento de recursos dos intervenientes para a liquidação das parcelas 
dessas operações, sendo que os lançamentos eram feitos manualmente, tendo como 
contrapartida contas transitórias de repasses a FIDC. Como esses créditos eram cedidos para 
fundos dos quais o banco tinha cotas subordinadas, essas transitórias eram liquidadas no 
momento da entrada dos valores dos fundos. 
À época da fraude, a área de contabilidade não poderia comprovar a criação dos empréstimos, 
operacionalizada em um sistema não acessado pelos funcionários da área contábil, porém, ao 
solicitar acesso a informações analíticas e receber resposta negativa dos controladores da 
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instituição, a credibilidade da Administração deveria ter sido questionada. Em relação aos 
auditores, houve falha nos procedimentos, pois apesar de os contratos terem valores 
individualmente baixos, no conjunto eles eram representativos. 

 
4.5.3.5 Cessão de crédito para FIDC e subsequente supervalorização de cotas 
 
Em 27 de outubro de 2008, o banco cedeu direitos creditórios ao FIDC CPP 120 pelo valor de 
R$ 222,8 milhões. Esses mesmos recebíveis foram vendidos simultaneamente para outro fundo 
do Cruzeiro do Sul, o FIDC Multicred, pelo valor de R$ 602,6 milhões, gerando um lucro de 
R$ 380 milhões para o primeiro fundo. Essa transação refletiu-se em uma valorização de 
1.876,5% das cotas subordinadas do FIDC CPP 120, detidas pelo próprio Cruzeiro do Sul. Com 
isso, o banco reconheceu nas demonstrações financeiras de 2008 um resultado positivo de R$ 
380 milhões.  
A negociação de venda dos direitos teve como objetivo a criação de resultado contábil, com 
manipulação do lucro e do patrimônio do banco. 
Segundo dois dos ex-funcionários entrevistados, além da vantagem contábil, a cessão de 
créditos para fundos que depois teriam cotas adquiridas pelo próprio banco ou pelos 
controladores tinha uma vantagem tributária. Empréstimos contabilizados no ativo do banco 
eram valorizados pelas taxas contratuais e tinham receitas tributadas de intermediação 
financeira. Depois de cedidos para um fundo, esses ativos continuavam valorizando, mas só 
seriam tributados no momento do resgate.  
 
4.5.3.6 Cessão de créditos por taxa de desconto menor que a de mercado 
 
Entre janeiro de 2008 e meados de 2009, o BCSul vendia créditos através de operações 
realizadas em condições desfavoráveis para o fundo, mas benéficas para o banco. Na aquisição 
dos créditos cedidos, o FIDC aplicava uma taxa de desconto menor do que a praticada pelo 
mercado, gerando lucros mais elevados para o Cruzeiro do Sul. O negócio acarretava uma 
vantagem contábil, pois, como não consolidava esses fundos, o banco reconhecia resultados 
imediatos e não fazia PCLD com o rigor exigido pelo Bacen. 
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De acordo com entrevistas realizadas com ex-funcionários, a estratégia das cessões de crédito 
para fundos que tinham o próprio banco como cotista tinha uma função tributária, uma vez que, 
se o crédito fosse mantido no banco, o lucro de intermediação financeira seria tributado pró-
rata-temporis, e no fundo, esses rendimentos só seriam tributados na data de resgate. 
 
4.5.3.7 Títulos para negociação 
 
Em 27 de maio de 2011, o Banco Cruzeiro do Sul adquiriu 9,25 cotas do Verax IAA Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, pelo valor de R$ 9.250 mil. Esse fundo 
possuía em sua carteira um único ativo, correspondente a direitos creditórios provenientes de 
ação indenizatória promovida pela Usina Bititinga contra a União Federal, pelo pagamento de 
indenização por danos materiais decorrentes da fixação dos preços do açúcar e do álcool abaixo 
do custo de produção. Pela natureza dos créditos detidos pelo fundo, o ativo possuía um grau 
elevado de incerteza quanto ao seu valor de realização e quanto ao prazo, e as cotas do fundo 
não apresentavam liquidez no mercado secundário. 
O Banco Cruzeiro do Sul, quando adquiriu essas cotas, classificou-as na categoria de “Títulos 
para Negociação”, nos termos da Circular 3.068 (2001), do Banco Central do Brasil. Títulos 
classificados nessa categoria são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente 
negociados, e são recorrentemente mensurados a valor de mercado, com contrapartida no 
resultado do período. No caso, o BCSul aplicou R$ 9.250 mil em 27 de maio de 2011, e apenas 
4 dias depois, em 31 de maio de 2011, apurou um reconhecimento nas suas cotas, registrando 
uma valorização de 261%, fazendo o valor contábil desse ativo chegar a R$ 33.408 mil. 
A estratégia mais uma vez colaborou com o aumento das receitas, do ativo e do patrimônio 
líquido do banco. Por se tratar de um fundo sem liquidez, com investimento em um único ativo 
que tinha valor e data de liquidação incertos, a aplicação deveria alternativamente ser 
mensurada pelo valor investido, ou, em última instância, se a realização do ativo do fundo não 
fosse provável, o próprio ativo deveria ter seu valor reduzido a zero. 
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4.5.3.8 Ações da Telebrás 
 
Em mais uma estratégia para turbinar os resultados do banco, o fundo Tâmisa, da gestora Verax, 
investiu em ações da Telebrás, aumentando sua participação para 8,72% das ações preferenciais 
e 6,58% das ações ordinárias da Telebrás no ano de 2011. O banco dominou a ponta compradora 
dessas ações, que tinham baixíssima liquidez, fazendo suas compras sempre às vésperas do 
fechamento trimestral. Com essas estratégias, em cada compra, o BCSul influenciava no preço 
de mercado das ações, e registrava mais lucros na sua contabilidade. 
Em 2012, o banco registrou uma baixa de R$ 125 milhões referente à sua participação na 
Telebrás, avaliada, no balanço de março do mesmo ano, em R$ 316 milhões, sendo R$ 236 
milhões em ações ON e R$ 80 milhões em papéis PN. 
 
4.5.3.9 Falta de consolidação de fundos controlados pelo banco 
 
O problema que implicou a reelaboração das demonstrações financeiras de 2008 e 2009 foi a 
não consolidação do fundo Prosper Flex FIDC, controlado pelo banco. O controle tem relação 
com poder e com a capacidade de utilizar esse poder para afetar o valor dos seus retornos. O 
Banco Cruzeiro do Sul tinha influência suficiente para designar e para substituir os créditos 
cedidos para o fundo Prosper Flex FIDC, não consolidado pelo banco. Ao ceder créditos para 
esses fundos não consolidados, o banco deixou de registrar PCLD sobre aqueles créditos, 
passando a consolidar outros riscos do investimento, registrando somente as aplicações em 
cotas dos fundos, as quais eram mensuradas pelo valor justo. A republicação afetou apenas as 
demonstrações contábeis enviadas para a CVM, mas não aquelas enviadas ao Banco Central do 
Brasil. 
A própria Verax Serviços Financeiros, administradora de muitos dos FIDCs que mantinham 
negócios com o BCSul, nunca foi consolidada pelo banco, embora o presidente da instituição 
financeira, Luis Octavio Indio da Costa, fosse controlador da gestora de fundos, com 51% de 
participação, até 1 mês antes da intervenção do Banco Central do Brasil. Historicamente, os 
funcionários do banco e da Verax conviviam no mesmo espaço comum, e a gestora controlava 
seus ativos em sistemas do banco. Além disso, em alguns momentos, para viabilizar uma cessão 
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de créditos específicos, os executivos do banco buscavam esses ativos nos fundos da Verax, e 
então substituíam esses créditos por outros. 
 
4.5.3.10 Transações com partes relacionadas 
 
Recorrentemente, o banco negociou com fundos administrados pela Verax e, nas suas 
demonstrações financeiras de 2007 a 2012, não evidenciou as transações realizadas fora do 
valor de mercado. 
Também foram negligenciadas as divulgações envolvendo a empresa Patrimonial Maragato. 
Apesar de supostas fraudes envolvendo a empresa terem sido realizadas fora do banco (entre o 
FIP e a Maragato), as cotas dos FIP as quais investiam em debêntures da empresa eram vendidas 
por gerentes do banco, utilizando, portanto, recursos e comissionamento do banco para atingir 
objetivos que não eram do interesse dos demais acionistas do BCSul. 
 
4.5.3.11 Explicação sobre efeitos da antecipação da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a) 
 
Na AGO de 30 de abril de 2010, a Administração do banco afirmou que a redução significativa 
nos lucros advindos de cessão de crédito, inclusive no ano de 2010, seria um efeito da adoção 
antecipada da Resolução 3.533 (BACEN, 2008a). No entanto, conforme o histórico de 
atualizações da norma, de 28 de outubro de 2009 até 1º de janeiro de 2012, a Resolução 3.533 
(BACEN, 2008a) não poderia ser aplicada por nenhuma instituição financeira. A Administração 
também culpou a resolução pelo aumento das despesas de intermediação financeira. Ora, se a 
norma reduzia os resultados de cessão de crédito e aumentava as despesas de intermediação 
financeira, ela também aumentaria as receitas de intermediação financeira, observação omitida 
na AGO. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O primeiro título provisório deste trabalho mencionava a palavra fraude, a qual, por si só 
carregava um peso que, conforme mencionado no primeiro capítulo, nunca fez parte do objetivo 
deste trabalho. Juridicamente, não se pode afirmar categoricamente sobre a existência de fraude, 
uma vez que, no Direito, fraude pressupõe dolo. Assim, a palavra foi trocada pela expressão 
“contabilidade criativa” e, finalmente, por “manipulação contábil”. Segundo a literatura 
contábil, e no sentido dado por esta às seguintes expressões, manipulação contábil inclui fraude 
e gerenciamento de resultados. Embora ainda não tenha transitado em julgado, o Banco Central 
do Brasil concluiu, em suas investigações, que a Administração do Cruzeiro do Sul “induziu 
em erro”, “forjou empréstimos” e “geriu fraudulentamente” a instituição, constatação seguida 
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Polícia Federal. Ainda na fundamentação 
teórica, há evidências de que a manipulação contábil muitas vezes ocorre para encobrir uma 
performance frustrante. Neste trabalho, definiu-se manipulação de resultados como a utilização 
deliberada de técnicas e interpretações das normas contábeis para atingir determinados níveis 
de resultados, transgredindo ou não as práticas contábeis geralmente aceitas. 
O gerenciamento de resultados acontece dentro da normatização contábil, mas a fraude 
extrapola as fronteiras legais. Em alguns casos, quando a inovação está presente, a divisão entre 
o permitido e o proibido é muito tênue. No caso da Enron, um novo processo de reconhecimento 
de receitas foi incorporado, mensurando contratos de fornecimento futuro de energia a valor 
presente, e criando estruturas societárias isoladas para retirar os riscos do balanço da companhia 
e, ao mesmo tempo, prover caixa. No caso do Lehman Brothers, através da repo 105, mais uma 
vez foram utilizados veículos externos para prover caixa, reduzir o endividamento e esconder 
ativos problemáticos. As inovações surgem para dar aparência legal a estruturas que forjam 
bons resultados. 
São evidentes algumas similaridades entre outros casos de fraude e o caso do Banco Cruzeiro 
do Sul: 

 A utilização de estruturas societárias externas para retirar riscos do balanço, da 
mesma forma foram usadas na Enron e no Lehman Brothers;  

 A marcação a mercado para melhorar os números do balanço, o que, no caso da 
Enron, igualmente melhorava seus resultados; 
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 A falta de transparência nas transações de venda de ativos financeiros, também 
verificada nos casos do Lehman Brothers e do Banco Panamericano; 

 Os empréstimos insubsistentes, os quais, assim como no Cruzeiro do Sul, foram 
criados para esconder os problemas financeiros do Banco Nacional. 

Na estrutura do Banco Cruzeiro do Sul, havia um organograma formal e outro informal, 
colaborando ainda mais com a concentração de poderes em um grupo pequeno de 
administradores. A experiência prévia de alguns altos executivos provavelmente não justificava 
o cargo que exerciam, mas o banco atuou em um segmento no qual esses executivos se fizeram 
essenciais, mantendo o elo da instituição com associações de aposentados e pensionistas e com 
outras instituições financeiras que ajudaram a manter a liquidez e o enquadramento do banco 
ao limite de free floating exigido pela Bolsa. Mesmo em outros negócios da instituição, como 
na gestão de fundos, as empresas não financeiras dos controladores foram utilizadas como 
alternativa de investimento de alta de liquidez, o que futuramente foi percebido como irreal. 
A necessidade de produzir bons resultados esbarrou na crise financeira de 2008, expondo novos 
desafios e evidenciando o declínio de um modelo de negócios baseado na origem e na venda de 
créditos. 
A manipulação contábil, seja decorrente de fraude ou de gerenciamento de resultados, 
normalmente não cumpre o objetivo das demonstrações contábeis, de fornecer informações 
úteis sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças da posição 
financeira da entidade. No estudo de caso, encontram-se problemas de risco moral, pois os 
minoritários e credores do banco não tinham mecanismos para impedir as ações dos 
controladores, que usufruíram de benefícios privados e descapitalizaram o banco através do 
pagamento de dividendos e da remuneração dos administradores, muito acima do mercado. 
Também se destacam problemas de seleção adversa, uma vez que os controladores criaram 
resultados fictícios para conseguir melhores condições no mercado financeiro. 
No triângulo da fraude, entre os incentivos, observa-se a possibilidade de aumentar a 
remuneração dos administradores e a distribuição de dividendos, a melhoria da imagem para 
inclusão no mercado financeiro (bolsas de valores e financiamentos externos), uma dívida alta 
e condições econômicas que impactaram o negócio de instituições financeiras bastantes 
similares ao Cruzeiro do Sul. No campo da racionalização, pode-se citar o interesse da gestão 
na manutenção ou no crescimento do preço das ações e a tendência de lucros. Por último, a 
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oportunidade, que é encontrada tanto na concentração de poderes alidada à falta de 
transparência como, principalmente, na crença da impunidade. 
Conforme mencionado na fundamentação teórica, é sempre muito difícil, senão impossível 
prever a ocorrência de fraudes, no entanto, existem alguns sinais de alerta que, na sua 
ocorrência, devem ser notados. Nesse estudo de caso, os seguintes red flags poderiam ter sido 
percebidos pelo mercado, de forma geral: 

 A republicação das demonstrações financeiras de 2008; 
 O pagamento de dividendos muito acima do mercado; 
 A remuneração dos administradores acima dos pares do banco; 
 A troca da empresa de auditoria no primeiro trimestre de 2012. 

A área de contabilidade e os demais administradores não envolvidos em fraude deveriam ter 
verificado: 

 Todas as prováveis causas do excesso de lançamentos manuais; 
 A falta de acesso a informações sobre a composição de números que compõem o 

balanço patrimonial, a demonstração de resultados ou qualquer outro relatório 
financeiro; 

 O uso de estruturas pouco compreendidas pela área contábil nos negócios 
envolvendo cessões de crédito, fundos de investimento em direitos creditórios e 
fundos de investimento em participações; 

 O conceito e o processo de marcação a mercado (valor justo) de instrumentos 
financeiros. 

A Diretoria e os conselheiros do banco deveriam ter considerado: 
 A Falta de documentação das discussões, das divergências e de pedidos de 

esclarecimento ocorridos nas reuniões da entidade. Todas as atas de reunião 
simulavam a inexistência de discussões, pressupondo que sempre houve o consenso, 
e confirmando a tese do Banco Central de omissão dos administradores. Os 
diretores, conselheiros e participantes de comitês deveriam ter exigido que suas 
divergências e questionamentos constassem em ata para que posteriormente não 
fossem confrontados com a acusação de omissão. 

O Comitê de Auditoria, responsável, não só pelas demonstrações contábeis, mas também pela 
avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, deveria ter notado:  

 A falta de procedimentos alternativos na auditoria dos recebíveis do banco; 
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 O sentimento de impossibilidade dos funcionários da contabilidade em relação à 
falta de informações analíticas. 

Um dos grandes legados do caso sobre os controladores do Banco Cruzeiro do Sul 
provavelmente seja a Resolução 4.122 (BACEN, 2012), do Banco Central do Brasil, publicada 
em 2 de agosto de 2012. Não há comprovação de que a norma tenha sido motivada pelo BCSul, 
no entanto, ela surgiu cerca de três meses após a decretação do Raet e depois de um mês da 
liquidação extrajudicial. A referida resolução estabelece requisitos e procedimentos para 
constituição, autorização para funcionamento, cancelamento de autorização, alterações de 
controle, reorganizações societárias e condições para o exercício de cargos em órgãos 
estatutários ou contratuais das instituições. Ela também estabelece que o Banco Central do 
Brasil pode solicitar quaisquer documentos que julgar necessários à decisão acerca da sua 
pretensão, inclusive a autoridades no exterior, e convocar para entrevista técnica os integrantes 
do grupo de controle, os detentores de participação qualificada (participação direta ou indireta, 
igual ou superior a 15% das ações ou cotas representativas do capital total) e os indicados, 
eleitos ou nomeados para o exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais da 
instituição. 
O Bacen pode indeferir os pedidos quando apurar circunstância que possa afetar a reputação 
dos administradores, dos integrantes do grupo de controle e dos detentores de participação 
qualificada, ou falsidade nas declarações ou nos documentos apresentados. Aparentemente, o 
Bacen já aplicou essa resolução no julgamento de aquisição do Banco Prosper pelo Cruzeiro do 
Sul, o qual teve sua proposta rejeitada pela autoridade monetária. 
Para um usuário externo, quase nunca é possível identificar a ocorrência de uma fraude. No 
caso estudado, mesmo apresentando sinais de alerta típicos de fraude (red flags), a situação do 
banco passou despercebida pelo mercado e mesmo por funcionários da instituição.  
Mesmo sem ser determinista, um analista pode observar, transformar números em indicadores, 
comparar instituições similares e elaborar perguntas sobre o que foge aos padrões. Nesse 
sentido, no padrão de divulgação atual das instituições financeiras, há falta de informações 
sobre os fluxos de caixa das operações de crédito e dos depósitos. Com essas informações, seria 
possível calcular prazos médios de liquidação desses ativos e passivos e as operações sem 
liquidação financeira poderiam ao menos gerar suspeita, implicando uma tentativa de impedir 
que casos como o do Cruzeiro do Sul voltem a acontecer.  
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Os reguladores e o Judiciário brasileiro têm em mãos uma chance de reduzir a oportunidade de 
que esses casos se repitam. A resposta não estará em novas estruturas de governança, mas na 
clara definição de papéis e responsabilidades, na transparência dos processos de liquidação e 
falência e, principalmente, na punição severa dos responsáveis. 
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