Secretaria Federal de Controle Interno

Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A
Exercício: 2016
Município: Brasília - DF
Relatório nº: 201700158
UCI Executora: SFC/DAE/CGFIN - Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos
Setores Financeiro e de Desenvolvimento

_______________________________________________
Análise Gerencial
Senhor Coordenador-Geral,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201700158, e consoante
o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de
contas anual apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A.
1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 03/04/2017 a 05/06/2017, por meio
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.
As análises foram realizadas de acordo com o escopo definido conjuntamente com o
Tribunal de Contas da União – TCU, abrangendo temas propostos pelo Tribunal e análises
de iniciativa desta Controladoria, conforme enumerados a seguir:
• Avaliar se as operações de crédito envolvendo as empresas relacionadas na
denominada “Operação Lava Jato” são suportadas por garantias suficientes;
• Avaliar os aspectos de governança dos processos de investimento e
desinvestimento de participações societárias relevantes;
• Verificar a existência e a regularidade do registro, em 2016, de eventuais ativos
que constem das demonstrações contábeis do banco por mais de quinze anos,
relacionados a créditos perante os entes das três esferas da federação (União,
Estados e Municípios), exceto FCVS;
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•
•

Verificar se o Banco custeou programas governamentais com recursos próprios
em razão de atrasos de repasse da União, com infringência ao art.36 da LRF em
2016;
Avaliar a estrutura de governança da BB Seguridade.

Destaca-se que, conforme detalhado adiante, a análise sobre as garantias em operações
de crédito com empresas atingidas pela “Operação Lava Jato” foi impactada de forma
significativa por duas restrições:
a) apesar de ter recebido demanda pela apresentação de informações sobre todas
as operações de crédito de determinado período com as empresas dos grupos
empresariais do escopo, o banco restringiu a entrega aos contratos lastreados em
recursos públicos;
b) parte da documentação relativa às operações lastreadas em fontes públicas foi
entregue com trechos ocultados (tarjados).
Apesar dos esforços da equipe de auditoria e da cooperação dos profissionais do banco
envolvidos no fornecimento das informações, com destaque para a Auditoria Interna, as
restrições mencionadas geraram impactos na extensão e na profundidade dos exames
realizados.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos,
que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que
contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao
julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU.

2. Resultados dos trabalhos

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em
23/11/2016, entre a SECEX Fazenda/TCU e a então Coordenação-Geral de Auditoria da
Área Fazendária Indireta, agora denominada Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais
dos Setores Financeiro e de Desenvolvimento, foram efetuadas as seguintes análises:
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças
Para dar cumprimento ao estabelecido na DN TCU nº 156/2016, foram consideradas as
seguintes questões de auditoria: “Considerando a natureza jurídica e o negócio da
unidade prestadora de contas (UPC), as peças I - Rol de responsáveis, II - Relatório de
gestão, e III - Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se
pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora
de contas estão em conformidade com as normas e orientações?”.
Para a realização dos trabalhos, a equipe de auditoria adotou a metodologia de análise
censitária de todos os itens que compõem o Relatório de Gestão e a conferência de datas
de mandato e dos níveis de responsabilidade dos agentes integrantes do Rol de
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Responsáveis. Confrontou-se, ainda o conteúdo dos demais relatórios e pareceres
exigidos com os normativos aplicáveis.
Concluiu-se que a Unidade elaborou todas as peças de acordo com os requisitos exigidos
pelo TCU para o exercício de 2016. Destaca-se, entretanto, que algumas das informações
foram abordadas de forma a preservar o sigilo comercial e bancário aos quais o Banco do
Brasil está sujeito.
ato
/F
#

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
2.2.1 – Garantias em operações de crédito realizadas com empresas privadas
impactadas pela “Lava Jato”
A análise sobre as garantias compreendeu operações de crédito realizadas (ou
repactuadas) pelo Banco, entre 2010 e 2016, com empresas de grupos empresariais
impactados pela “Operação Lava Jato” e buscou cobrir quatro subtemas:
a) vinculação de garantias previstas nas normas do Banco;
b) dispensa e flexibilização de garantias;
c) monitoramento e providências em 2016;
d) adequação das garantias atualmente disponíveis.
Concluiu-se que, excetuando algumas falhas apresentadas nas próximas seções, os
critérios de “adiantamento máximo” (percentual do valor da garantia que pode ser
financiado) foram respeitados, as principais regras relativas à vinculação de garantias
foram cumpridas e as avaliações aplicáveis aos bens recebidos foram realizadas. Nos
casos em que houve dispensa ou flexibilização de garantias, em virtude das condições das
empresas financiadas e/ou das fiadoras, o Banco adotou as devidas cautelas e as decisões
tiveram amparo normativo.
Sobre o monitoramento realizado pelo Banco e as providências adotadas em 2016,
identificou-se pendências quanto à atualização de valores de garantias e situações
negativas relacionadas a seguros. Mas, excetuando essas pequenas ocorrências, concluiuse que:
a) as normas sobre monitoramento foram cumpridas no exercício de 2016;
b) ao realizar o “sensoriamento” (acompanhamento mais amplo, que não se restringe a
garantias) dos grupos empresariais do escopo, o Banco capta informações sobre risco de
inadimplência;
c) os gestores adotaram as medidas cabíveis;
d) o Banco vem adotando providências para a proteção do seu patrimônio diante da
exposição aos grupos empresariais do escopo, sendo que em alguns casos não há
operações a liquidar.
Situação atual. A análise do estágio atual das operações de crédito resultou na conclusão
de que, em parcela relevante (quatro das nove analisadas), o quadro é de fragilização das
garantias vinculadas. O que decorre de três causas relativamente autônomas e igualmente
relevantes:
a) em todos os casos, impacto da “Lava Jato” sobre os grupos empresariais;
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b) em três operações (estaleiros), mudança de cenário decorrente de alterações no setor
petroleiro;
c) em uma operação (arena esportiva), insuficiência de receitas do projeto.
Nesse contexto, destaca-se a limitação da responsabilidade dos gestores, pois os exames
realizados indicam que as causas listadas não eram previsíveis na ocasião da contratação
das operações.
2.2.2 – Governança dos processos de investimento e desinvestimento de
participações acionárias
Avaliou-se os aspectos de governança adotados pelo Banco do Brasil em suas
participações societárias (entidades ligadas), abarcando os processos de aquisição
(investimento), monitoramento e alienação (desinvestimento).
Na avaliação da CGU, os normativos (especialmente, o estatuto e as normas internas IN
941, 945 e 283) do Banco detalham adequadamente os fluxos, as alçadas, as áreas
envolvidas e os documentos a serem produzidos nos casos de aquisição ou alienação de
participações societárias. Em termos de estrutura, no nível operacional, a Diretoria
Governança de Entidades Ligadas – Direg é responsável pela comunicação e reporte de
informações entre o Banco e entidades ligadas, acompanhamento de resultados de
negócios de entidades ligadas e acompanhamento de estratégias, políticas, processos e
resultados de entidades ligadas e identificação de oportunidades de melhoria. No nível
estratégico, o Banco instituiu o Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas
- CEGOV, órgão com participação obrigatória de 4 integrantes com direito a voto
(quórum mínimo), sendo, pelo menos, 2 primeiros gestores membros permanentes e
participação obrigatória de Direo e Direg. No que concerne às ferramentas utilizadas no
monitoramento das entidades ligadas, destacam-se: i) o Reporte à Alta Administração
do Bando do Brasil - RAAd; ii) o Sumário Executivo para os conselheiros; e iii) sistema
Painel de Governança. Esses três mecanismos suportam a troca de informações entre as
entidades ligadas e a Direg e entre esta e a alta direção.
Constatou-se, na análise, que o atual processo de monitoramento ** acerca da
manutenção ou do desinvestimento do ativo, ** que um ativo que não esteja mais
estratégica, operacional e/ou financeiramente alinhado às expectativas do Banco seja
mantido no seu portfólio de investimento **. Identificou-se que o Banco já está
adotando ações no sentido de sanear a deficiência apontada pela equipe de auditores.
** Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na
forma da Lei Complementar nº 105/2001.

2.2.3 – Existência e regularidade do registro de eventuais ativos que constem das
demonstrações contábeis do Banco por mais de quinze anos, relacionados a
créditos perante os entes das três esferas da federação
Visando verificar a existência de ativos inscritos há mais de quinze anos das
demonstrações contábeis, inicialmente buscou-se identificar as rubricas contábeis que
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representam os ativos registrados nas demonstrações contábeis de 2016. Em uma
segunda etapa buscou-se identificar, para as mesmas rubricas contábeis, a
movimentação ocorrida entre 2001 e 2016.
A partir dos documentos analisados foi possível identificar, ao final de 2016, ativos
relacionados a créditos perante a União no valor de R$ 5.807.396 mil e perante o Estado
da Bahia no valor de R$ 72.271 mil, cujos saldos foram registrados em diversas rubricas
contábeis. Entre elas identificou-se a existência de doze rubricas que possuíam saldo
em 2001, cuja evolução está demonstrada no quadro a seguir:
Objeto
Rubricas com saldo em 2001

Saldos (R$)
31/12/2001
31/12/2016
5.336.027.583,64
653.210.899,86

A equipe de auditoria considerou pertinente incluir no escopo de análise uma rubrica
referente à administração do fundo Procera, apesar de essa rubrica não possuir saldo em
2001. Assim sendo, o escopo de análise foram treze rubricas.
Entre as rubricas analisadas foram identificadas falhas em dez delas, as quais estão
consignadas em itens específicos deste relatório. As falhas, em resumo, foram as
seguintes:
Quantitativo de
rubricas
2

8

Falha
Créditos inscritos nas demonstrações contábeis, pendentes
de pagamento e sem comprovação de reconhecimento pelo
INCRA/MDA.
Créditos inscritos nas demonstrações contábeis, pendentes
de pagamento e sem comprovação de reconhecimento pelo
Tesouro Nacional.

Total

Valor (R$)
78.649.796,42

558.618.367,64

637.268.164,06

Diante dos valores acima, constata-se a ocorrência de falhas em 10,97% dos créditos
perante os entes das três esferas da federação.
É importante ressaltar que se verificou a existência de outras rubricas com saldos
pendentes de comprovação de reconhecimentos e/ou de pagamento pelos seus
devedores, as quais não foram objeto de seleção para análise nesse trabalho, tendo em
vista que as mesmas não apresentavam saldo em 31/12/2001.
Por fim, durante a análise foram identificadas diversas rubricas contábeis,
correspondente ao montante de R$ 644.552 mil, que não constavam dos valores
divulgados como ativos com o “Controlador” ou com “Outras partes relacionadas” nas
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao exercício
de 2016. É importante ressaltar que o BB saneou esta falha, incluindo as rubricas citadas
no quadro “Sumário das transações com partes relacionadas” das demonstrações
contábeis encerradas em 30/06/2017.
2.2.4 – Custeio de programas governamentais com recursos próprios em razão de
atrasos de repasse da União, com infringência ao art. 36 da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF em 2016
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Visando verificar se durante o exercício de 2016 o Banco custeou programas
governamentais com recursos próprios em razão de atrasos de repasse da União, com
infringência ao art. 36 da LRF, foi realizada a análise da movimentação das rubricas
contábeis de uso interno representativas de alguma espécie de subvenção econômica, tais
como equalização de taxas de juros, alongamento com equivalência em produto,
abatimentos, cessão de direitos a receber, bônus e rebates. Foram analisadas onze
rubricas, divididas em três grupos de créditos, cujos somatório dos saldos registrados ao
final dos exercícios 2015/2016 e a respectiva variação estão demonstrados a seguir:
Créditos
Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito
Rural
Equalização de Taxas – Lei nº 8.427/92
Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional
Total

31/12/2015
333.908
3.384.982
321.372
4.040.263

Valores em R$ mil
31/12/2016
Variação
377.697
43.789
3.418.200
326.257
4.122.155

33.218
4.884
81.892

Foram identificadas três rubricas para as quais os pagamentos efetuados não foram
suficientes frente aos valores executados no exercício (28880-10-66, 28880-10-68 e
28880-10-69). Tratam-se de rubricas referentes ao grupo ‘Títulos e Créditos a Receber
– Tesouro Nacional’, correspondente ao montante de R$ 18.177 mil em 31/12/2016,
representando 0,44% do montante existente ao final de 2016 (R$ 4.122.155 mil),
ressaltando-se que foram identificados pagamentos efetuados em 2017.
Em relação às demais rubricas verificou-se duas situações: a) rubricas para as quais os
pagamentos efetuados foram suficientes frente aos valores executados no exercício; b)
rubricas com valores inscritos em exercícios anteriores a 2016, sem execução e cujo
aumentos de saldo decorrem de atualização monetária dos valores devidos. Para essas
situações não se vislumbrou infringência ao art. 36 da LRF durante o exercício de 2016.
Apesar das situações supracitadas não infringirem o art. 36 da LRF, identifica-se outro
tipo de falha, já citada nesse Relatório, que é a existência de rubricas com saldos
pendentes de comprovação de reconhecimentos e/ou de pagamento pelos seus devedores.
2.2.5 – Estrutura de Governança da BB Seguridade Participações S/A
No período de 03/11/2015 a 31/05/2016 o Ministério da Transparência e ControladoriaGeral da União (CGU) realizou auditoria na BB Seguridade visando avaliar a estrutura
de governança da empresa. Foram avaliados a governança de riscos, a atuação da
Companhia na governança de suas participadas, a dinâmica dos órgãos colegiados da
alta administração e a transparência das informações.
No que diz respeito à governança de riscos, apesar da BB Seguridade adotar o conceito
de apetite de risco, constatou-se a necessidade de se ampliar a utilização do conceito,
além de se construir uma matriz de risco. Também concluiu-se ser necessário
aperfeiçoar o fluxo de informações relevantes a serem encaminhadas ao Comitê de
Auditoria da BB Seguridade, em especial sobre dados de gestão de riscos.
Quanto à atuação da Companhia na governança de suas participadas, constatou-se que
há necessidade de: a) melhorias na governança das participadas, sobretudo no sentido
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de disponibilizar informações sobre os procedimentos de supervisão adotados e o nível
de autonomia; b) tornar mais completas as políticas no tocante à instituição dos
princípios gerais; c) criar normativo de caráter estratégico necessário ao
acompanhamento e controle das empresas coligadas e; d) estabelecer avaliação formal
do desempenho de suas subsidiárias e controladas, assim como dos agentes de
governança da BB Seguridade em suas coligadas.
Em relação à dinâmica dos órgãos colegiados da Alta Administração, identificou-se a
necessidade de: a) estabelecer instrumentos objetivando a avaliação formal da atuação
do Comitê de Transações com Partes Relacionadas; b) promover melhorias no processo
de autoavaliação de efetividade da independência dos membros do Conselho de
Administração (CA); c) criação de normativo interno que discipline atividades de
revisão de informações antes da divulgação ao mercado; e d) adoção formal, pelo CA,
de prática de revisão de suas atividades executadas em vista do planejado.
Relativamente à transparência das informações, observou-se a necessidade de
disponibilização: a) do currículo profissional resumido dos membros dos órgãos
estatutários, na internet; e b) dos regimentos internos dos Conselhos de Administração
e Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Transações com Partes
Relacionadas. Além disso, verificou-se que carece de clareza a divulgação das
informações relacionadas à existência de alterações em contratos com o Auditor
Independente, ou suas partes relacionadas, para prestação de serviços que não sejam de
auditoria externa.
É importante ressaltar que a BB Seguridade vem tomando providências visando sanear
os apontamentos da CGU. Até julho/2017 a BB Seguridade publicou a Política de
Governança, atualizou a Carta de Princípios Socioambientais, implantou melhorias na
governança das suas participadas no que diz respeito a disponibilização de informações
sobre os procedimentos de supervisão adotados e o nível de autonomia, tornou mais
completas as políticas no tocante à instituição dos princípios gerais, e, por fim,
disponibilizou na internet os Regimentos Internos do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas.
ato
/F
#

2.3 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU
Não se encontrou determinação específica do Tribunal de Contas da União – TCU para
que o Controle Interno acompanhe o cumprimento de determinações/recomendações
exaradas para o Banco do Brasil S.A.
Chegou-se a essa conclusão após a realização de pesquisa nos sistemas de
gerenciamento de documentos da CGU, em busca de expedientes de encaminhamento
de possíveis determinações do TCU. Em seguida, buscou-se, entre os acórdãos do TCU
publicados entre 2013 e 2016, no sítio eletrônico do órgão, a existência de determinação
dessa natureza. Ambas as consultas não retornaram resultados positivos.
ato
/F
#

2.4 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
O acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU é realizado no âmbito da
Unidade de Auditoria Interna – Audit BB. A Audit recebe e cadastra as recomendações
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em sistema próprio, no ambiente da Intranet do Banco. Em seguida, cada uma das áreas
envolvidas formaliza um plano de ação para o cumprimento da recomendação. As ações
do plano são acompanhadas individualmente e o seu não atendimento impacta o Acordo
de Trabalho da área envolvida. Assim que os gestores registram – e evidenciam – o
atendimento de uma recomendação, a Audit BB precisa realizar a análise das
providências adotadas. Só então registra-se manifestação no sistema de monitoramento
da CGU.
Essa sistemática assegura o monitoramento contínuo e a urgência no atendimento das
recomendações expedidas pela CGU e pelos demais órgãos de controle externos à
organização.
Verificou-se, por fim, em consulta ao sistema de monitoramento da CGU e ao Relatório
de Gestão da Unidade, a existência de cinco recomendações pendentes de atendimento
por parte do gestor. Entre elas, entretanto, não existem pendências que impactam
negativamente a gestão da Unidade.
ato
/F
#

2.5 Avaliação do CGU/PAD
De início, destaca-se a diferença entre legislação trabalhista incidente sobre os contratos
do Banco, celetista, e o regime jurídico previsto na Lei nº 8.112, que disciplina os
servidores públicos da União. As consequências do Controle Disciplinar, no âmbito do
Banco, abrangem desde o Alerta Verbal (medida administrativa, de caráter educativo)
até a demissão por justa causa dos envolvidos, de acordo com o artigo 482 da CLT.
Com o objetivo de avaliar se o Banco cumpre o disposto na Portaria CGU nº 1043/2007,
as informações presentes no Relatório de Gestão, no qual o gestor relata os objetivos de
seu processo de controle disciplinar e avalia as medidas administrativas adotadas ao
longo do exercício, foram confrontadas com os dados registrados no sistema CGUPAD.
Verificou-se a instauração de 1.671 processos disciplinares em 2016, dos quais 839
foram encerrados antes do final do exercício.
Em consulta ao sítio do CGU-PAD na internet, no entanto, constatou-se que o Banco
não alimenta o sistema com os dados relativos aos seus processos disciplinares.
Verificou-se que o Banco utiliza sistema próprio, denominado Gestão de Disciplina e
Perdas – GEDIP. A não adoção do CGU-PAD não tem acarretado prejuízos ao
acompanhamento realizado pelo órgão central do Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal, uma vez que a Unidade tem fornecido as informações consignadas
no GEDIP, mediante demandas específicas. Apesar disso, espera-se que, em algum
momento, haja integração entre o sistema do Banco e o adotado pelo órgão central.

2.6 Avaliação - Ouvidoria
O Banco do Brasil, devido à sua área de atuação, constituiu sua ouvidoria nos termos
da Resolução CMN nº 4.433/2015. De acordo com essa resolução, a Ouvidoria BB tem
entre suas atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos
clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais
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de atendimento primário da instituição; b) atuar como canal de comunicação entre a
instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de
conflitos; c) informar ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da
instituição a respeito das atividades de ouvidoria.
Observou-se que as demandas de ouvidoria são gerenciadas por meio de sistema
corporativo denominado BB Atende, no qual são registradas e conduzidas ocorrências
de 2ª instância, entre as quais estão as reclamações não solucionadas nos canais de
atendimento primário. De acordo com informação publicada no sítio eletrônico do BB,
em média, 99,75% das demandas foram respondidas de forma definitiva dentro do prazo
de 10 dias úteis.
No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria BB participa de algumas reuniões,
entre as quais destacam-se o “Fórum de Soluções e Melhorias do Atendimento” e as
reuniões de “Pontos de Controle Satisfação do Cliente”. Como resultados dessas
reuniões, são apresentadas proposições de melhoria, bem como planos de ação visando
mitigar as principais causas de reclamação. Deve-se destacar que a Ouvidoria BB
apresentou lista de proposições apresentadas em 2016, tendo sido verificado que alguns
aprimoramentos já foram concluídos, enquanto outros ainda estão pendentes, apesar de
vencido o prazo.
De acordo com os gestores do BB, a Ouvidoria BB induz melhorias e aprimoramentos
na Empresa. Ainda de acordo com os gestores, a Ouvidoria BB possui estrutura
adequada. Por fim, o BB informou que inexistem quaisquer dificuldades entre os
gestores e a Ouvidoria.
Diante do exposto verifica-se que, no que diz respeito aos produtos, serviços, processos
e canais, os gestores do BB utilizam a Ouvidoria da unidade como instrumento de
melhoria da gestão.

2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.
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3. Conclusão

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do
competente Certificado de Auditoria.

Brasília/DF.
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_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201700158
1 GESTÃO OPERACIONAL
1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS
1.1.1.1 CONSTATAÇÃO
O atual processo de monitoramento desestimula a tomada de decisão acerca da
manutenção ou do desinvestimento do ativo.
Fato
O monitoramento realizado pelo Banco do Brasil em relação às suas participações
societárias (entidades ligadas ao Banco do Brasil – ELBBs) abarca a troca de informações
entre a alta direção do Banco e a Diretoria Governança de Entidades Ligadas – Direg, e
entre esta e as ELBBs.
No primeiro caso, espera-se, por um lado, que a Direg ofereça à alta direção informações
oportunas e tempestivas para a tomada de decisão, incluindo a avaliação do desempenho
(financeiro, estratégico, operacional, etc.) das ELBBs; e por outro, que a alta direção
responda adequadamente aos reportes recebidos da área técnica, deixando claro quais são
as expectativas (financeiras, estratégicas, operacionais, etc.) do Banco em relação à
ELBB sob análise, os ajustes de desempenho a serem realizados e os casos em que devese desinvestir.
No segundo caso, espera-se que a Direg mantenha um adequado processo de indicação e
orientação dos representantes do BB nas ELBB, colocando à disposição desses
representantes as melhores informações para a tomada de decisão e sendo,
constantemente, retroalimentada.
Na avaliação da CGU, em relação a esse segundo caso, o Banco possui normas e
estruturas adequadas. Em termos normativos, a IN 945 (e todo seu procedimental)
regulamenta, por exemplo, como se darão as interações entre o BB e a ELBB (item 9) e
os critérios de seleção e indicação de membros para compor órgãos de governança das
ELBBs (item 10). A IN 282-1 discrimina as competências e alçadas atinentes a esses
assuntos.
No que concerne às estruturas, no nível operacional, o Banco conta com unidade, a Direg,
que gradativamente vem centralizando a padronização das práticas de governança das
entidades ligadas ao Banco do Brasil (conforme item 1.6 da IN 945). Na interlocução com
as ELBBs, a Direg utiliza ferramenta para acompanhar, prévia e posteriormente, os
assuntos tratados nas reuniões dos órgãos de governança das ELBBs (Sistema de
Dinheiro público é da sua conta
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Sumários e Deliberações, previsto no item 6 da IN 945) e subsidiar as entidades ligadas
na análise desses assuntos.
No nível estratégico, o Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas – CEGOV
tem as competências de, entre outras, aprovar mecanismos, ferramentas e padrões para a
governança, critérios para a capacitação e a avaliação de desempenho dos representantes
do Banco; manifestar-se sobre propostas, vinculativas ou não, relacionadas a atos que
possam oferecer impacto sobre a participação acionária do Banco nas entidades ligadas
(atos societários); e promover o alinhamento das políticas e práticas de governança das
ELBBs com aquelas estabelecidas para o próprio Banco, e a discussão e o
compartilhamento de melhores práticas de governança entre as áreas do Banco e as
entidades ligadas (conforme IN 283-1).
Por outro lado, na opinião da CGU, a interlocução entre a Direg e a alta direção do BB
pode ser aperfeiçoada, como será detalhado a seguir.
A principal ferramenta de comunicação entre a Direg e a alta direção é o denominado
Reporte à Alta Administração do Banco do Brasil – RAAd. A IN 945 afirma que “a
instituição de dinâmica de reporte acerca das informações das ELBBs aos órgãos de
administração do Banco do Brasil contribui para que o Banco realize o monitoramento
sistemático e efetivo do desempenho das Entidades Ligadas”.
A partir de 2016, o RAAd passou a ser encaminhado trimestralmente ao Conselho Diretor
do BB, sendo previamente tramitado para o CEGOV. Entre 2013 e 2015, o reporte era
semestral, e, no período anterior (até 2012), regulamentado pelo Livro de Instruções
Codificadas - LIC 480.20.2.2097, anual.
Em sua atual versão completa, o documento contém as seguintes informações: visão geral
(natureza jurídica, classificação da ELBB, principais acionistas, relacionamento com o
BB, análise econômica/mercado de atuação); representatividade do BB; valor da empresa
e avaliação do investimento, itens patrimoniais, Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE), Indicadores Chave de Performance (KPIs), classificação da empresa nas agências
de rating, avaliações das áreas de risco, indicadores órgãos externos e outras análises e
considerações (item 3.4 da IN 945). O Manual do RAAd registra que o reporte foi
estruturado com o objetivo de cobrir quatro pilares: estratégia, econômico-financeiro,
monitoramento de riscos e controles internos, e órgãos reguladores e fiscalizadores.
O escopo de auditoria adotado para avaliar a forma de cumprimento dos normativos
relativos aos processos de governança (aquisição, monitoramento e
alienação/desinvestimento) do conglomerado BB **. Nesta aquisição formalizada em **,
o BB adquiriu **% das ações totais (correspondente a **% das ações ordinárias e **%
das ações preferenciais).
** Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na
forma da Lei Complementar nº 105/2001.
Verificou-se que, até 2012, os reportes encaminhados à alta direção eram incipientes, em
que pese a LIC 480.20.2.2097 ser categórica ao afirmar que a área técnica deveria
produzir parecer conclusivo sobre a continuidade ou não da parceria e sugestão de
encaminhamento. Na avaliação da CGU, até então, o BB não monitorava adequadamente
suas participações acionárias.
Dinheiro público é da sua conta
www.portaldatransparencia.gov.br

12

A partir de 2013, com a utilização do RAAd, entende-se que a área técnica vem,
paulatinamente, aperfeiçoando o rol de informações encaminhadas ao tomador de
decisão. Identificou-se, como boa prática, por exemplo, a comparação do desempenho da
ELBB com o do setor de atuação, a segregação do resultado por área de negócio e a
realização de análises de SWOT.
Em sentido contrário, comparativamente à LIC 480.20.2.2097, a IN 945 é deficiente, ao
não exigir que, periodicamente, a Direg se posicione sobre a manutenção ou não da
participação do BB no investimento. De igual forma, a norma atual não exige da alta
direção uma atitude em relação aos reportes recebidos, ao contrário da LIC
480.20.2.2097, que expressamente afirmava que o Conselho Diretor deveria analisar os
relatórios de acompanhamento. No caso **, a documentação encaminhada pelo Banco
demonstra que, em regra, a alta direção tem ** em relação aos reportes, tomando apenas
conhecimento de seu conteúdo.
** Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na
forma da Lei Complementar nº 105/2001.
A desnecessidade de um posicionamento mais assertivo da Direg e do Conselho Diretor
sobre a manutenção ou não da participação das ELBBs majora o risco de o BB não alienar
tempestivamente um ativo desinteressante sob o aspecto estratégico, operacional,
financeiro, etc., perpetuando ineficiências e/ou prejuízos. Ademais, a falta desse
posicionamento assertivo da área técnica e da alta direção, na prática, reduz o RAAd a
um mero repositório de informações e retira do monitoramento sua principal finalidade:
subsidiar a tomada de decisão. Diante desse cenário, o que se observa é que, a partir do
monitoramento, a alta direção (e a própria Direg) não é (são) estimulada (s) a refletir (em)
sobre: i) as expectativas (financeiras, estratégicas, operacionais, etc.) do Banco em
relação às ELBB; ii) os ajustes de desempenho a serem realizados e; iii) proposta de
desinvestimento se for o caso.
No mesmo sentido, entende-se que o CEGOV também tem papel importante na decisão
de, a partir dos resultados do monitoramento, desinvestir ou não. A IN 283-1 atribuiu ao
Comitê a competência de aprovar critérios para avaliação da performance e do resultado
e acompanhar o desempenho econômico, financeiro e operacional das entidades ligadas.
Não se conseguiu identificar, contudo, que os tais critérios de avaliação de performance
e de resultado já tenham sido aprovados pelo CEGOV.
Vale observar que a inexistência de uma metodologia que defina claramente os critérios
de avaliação de desempenho das ELBB **. Na avaliação da CGU, a partir desses critérios,
a Direg terá bases mais razoáveis para, periodicamente, emitir parecer conclusivo sobre
a continuidade ou não da participação e, então, subsidiar a tomada de decisão pela alta
direção.
** Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na
forma da Lei Complementar nº 105/2001.

Para finalizar, há de se reconhecer que parcela da deficiência apontada já começou a ser
tratada pela Direg, que, no âmbito do seu planejamento estratégico, definiu o objetivo
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“priorizar a atuação em mercados e negócios com melhor rentabilidade ajustada ao risco”,
tendo como proposta de ação: “Definir e aplicar critérios de análise para manutenção ou
alienação de participações estratégicas do BB (abrangendo aspectos de alinhamento
estratégico, econômico-financeiro e de oportunidade de mercado) ”. Esse registro de
auditoria reforça a importância do atingimento do objetivo supracitado.
ato
/F
#

Causa
Insuficiência de disposições normativas referentes ao monitoramento das ELBBs e não
aprovação pelo Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas – CEGOV dos
critérios para avaliação de performance e resultado das entidades ligadas, descumprindo
previsão do item 1.11.1.1.1.2 da IN 283-1.
s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
O Banco do Brasil (BB) enviou o expediente Direg 2017/417, de 17/08/2017. Nesse
documento o BB informa entender que as ações já em curso, constantes do Planejamento
Estratégico da Direg, aliadas às demais iniciativas ora sob condução conjunta com outras
Unidades Estratégicas do BB, contribuirão para a melhoria do processo de avaliação e
monitoramento dos investimentos societários do BB, razão pela qual manifesta sua
concordância com a proposta de recomendação contida no documento encaminhado pela
CGU.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Primeiramente é necessário informar que as falhas identificadas pela CGU foram
encaminhadas preliminarmente ao gestor por meio de Solicitação de Auditoria de
manifestação sobre os fatos (SA nº 201700158/038). Naquele documento constou o fato
identificado e propostas de recomendação.
Observa-se que o BB se manifestou apenas sobre as propostas de recomendação,
evidenciando sua concordância tácita com o teor da constatação.
Tendo em vista que o Banco do Brasil concordou com a proposta de recomendação, não
se aplica a análise do controle interno.
trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Na metodologia de avaliação das ELBB, atualmente discutida no
âmbito da Direg, contemplar: (i) indicadores de performance para cada investimento
realizado; (ii) necessidade de que, periodicamente, a partir das análises realizadas pelas
áreas técnicas responsáveis, a alta administração do Banco avalie a viabilidade de
manutenção ou não do investimento.

1.1.1.2 INFORMAÇÃO
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Avaliação da estrutura de governança da BB Seguridade.
Fato
A BB Seguridade Participações S/A é uma holding cujo objeto social é a participação
em sociedades seguradoras, de capitalização, entidades abertas de previdência
complementar e sociedades que operam planos privados de assistência à saúde,
empresas que detenham participação em outras sociedades administradoras de bens,
corretagem e viabilização de negócios envolvendo empresas de seguros dos ramos
elementares, de vida e capitalização, planos previdenciários, seguro saúde e em
sociedades que operam planos privados de assistência à saúde.
Inicialmente a holding foi constituída como subsidiária integral do Banco do Brasil
(BB) e posteriormente, com a abertura de seu capital, suas ações passaram a ser
negociadas no segmento "Novo Mercado" da BM&FBOVESPA, reservado para
companhias alinhadas com os mais elevados padrões de governança corporativa. Devese destacar que em 31/12/2015 o BB possuía 66,25% de participação na BB Seguridade.
Tendo em vista o exposto, no período de 03/11/2015 a 31/05/2016 o Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) realizou auditoria na unidade. O
escopo do trabalho foi avaliar a governança corporativa dentro da holding BB
Seguridade Participações S/A., não tendo sido avaliadas as suas atividades operacionais
tampouco atividades de governança realizadas no âmbito de suas empresas controladas
e coligadas. Dessa forma, foram objetos de avaliação a governança de riscos e da
estratégia da BB Seguridade, a atuação da Companhia na governança de suas
participadas, a dinâmica dos órgãos colegiados da alta administração e a transparência
das informações.
Na auditoria, considerou-se o Estatuto da BB Seguridade, Regimentos Internos e
Políticas da empresa, bem como informações disponibilizadas no website da BB
Seguridade. Assim, além das boas práticas de governança corporativa estabelecidas
pelas leis que regem a matéria, pelo IBGC e pelo Regulamento do Novo Mercado, foram
levadas em conta como subsídio para análises as práticas adotadas e recomendadas em
outras organizações, as quais foram utilizadas como benchmarking.
Durante aquela auditoria observou-se que a Empresa estava em processo de introdução
e consolidação das principais rotinas de gestão de riscos. Especificamente quanto à
governança de riscos, apesar da BB Seguridade adotar o conceito de apetite de risco,
constatou-se a necessidade de se ampliar a utilização do conceito, além de se construir
uma matriz de risco. Também concluiu-se ser necessário aperfeiçoar o fluxo de
informações relevantes a serem encaminhadas ao Comitê de Auditoria da BB
Seguridade, em especial sobre dados de gestão de riscos.
Quanto à atuação da Companhia na governança de suas participadas, constatou-se que
há necessidade de: a) melhorias na governança das participadas, sobretudo no sentido
de disponibilizar, nos canais para comunicação com o mercado, informações sobre os
procedimentos de supervisão adotados e o nível de autonomia; b) tornar mais completas
as políticas no tocante à instituição dos princípios gerais; c) criar normativo de caráter
estratégico necessário ao acompanhamento e controle das empresas coligadas e; d)
estabelecer avaliação formal do desempenho de suas subsidiárias e controladas, assim
como dos agentes de governança da BB Seguridade em suas coligadas.
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No que se refere à dinâmica dos órgãos colegiados da Alta Administração, identificouse a necessidade de se estabelecer instrumentos objetivando a avaliação formal da
atuação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e a promoção de melhorias
no processo de autoavaliação de efetividade da independência dos membros do
Conselho de Administração, bem como a necessidade de criação de normativo interno
que discipline atividades de revisão de informações antes da divulgação ao mercado.
Identificou-se também a necessidade de o Conselho de Administração adotar
formalmente a prática de revisão de suas atividades executadas em vista do planejado.
Relativamente à transparência das informações, observou-se a necessidade de adoção
de medidas com vistas à disponibilização em sítio na internet do currículo profissional
resumido dos membros dos órgãos estatutários e também dos regimentos internos dos
Conselhos de Administração e Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas. Além disso, verificou-se que carece de clareza a
divulgação das informações relacionadas à existência de alterações em contratos com o
Auditor Independente, ou suas partes relacionadas, para prestação de serviços que não
sejam de auditoria externa. Há que se registrar, ainda, as deficiências na assistência aos
usuários portadores de necessidades especiais.
Os resultados daquela auditoria, bem como as conclusões expostas nos parágrafos
anteriores, foram consubstanciados no Relatório 201505182 e representam a situação
identificada naquela época. O relatório citado pode ser obtido no sítio eletrônico da
CGU (http://auditoria.cgu.gov.br/public/relatorio/consultar.jsf?rel=8822) ou no da BB
Seguridade
(http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/diseg/dwn/relatbbseg201505182.pdf).
No Relatório 201505182 constaram vinte recomendações à BB Seguridade, que foram
encaminhadas ao gestor para providências. Todo o trâmite de acompanhamento das
recomendações emitidas está sendo feito por meio de sistema informatizado da CGU,
chamado de Sistema Monitor (sistema online via web), tanto para o gestor inserir suas
manifestações como para inserção das análises da CGU. Duas recomendações deixaram
de ser monitoradas, treze estão em monitoramento e cinco foram consideradas
atendidas.
O quadro a seguir apresenta um breve resumo das providências adotadas pela BB
Seguridade em relação às recomendações que foram atendidas:
Recomendação
Estabelecer, por intermédio de Política de
Governança, respeitando o sigilo comercial e as
políticas internas de divulgação de informações:
a) As premissas e os mecanismos adotados para
promover o alinhamento entre a holding e as
controladas e coligadas relativamente ao
planejamento estratégico, bem como, b) A
descrição do grau de autonomia das coligadas
para a execução de sua gestão operacional.

Providência do Gestor
O Conselho de Administração da BB Seguridade
aprovou, em 23/09/2016, a Política de
Governança da BB Seguridade Participações
S.A., aplicável à Companhia e às Subsidiárias
Integrais diretas e indiretas. Nas diretrizes, item
6, a Companhia estabelece, entre outros temas: a)
as premissas e os mecanismos adotados para
promover o alinhamento do planejamento
estratégico entre a holding e as controladas e
coligadas; b) grau de autonomia das coligadas
para a execução de sua gestão operacional.
Referida Política está disponível no sítio
eletrônico da Companhia, no endereço
http://www.bancodobrasilseguridade.com.br/.
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Recomendação
Confeccionar e aprovar, por meio da instância
competente, uma política de governança das
controladas e coligadas que, completando as já
existentes e considerando o respeito aos direitos
dos outros sócios e a autonomia das controladas
e coligadas, contemplem os temas de: Liderança, independência e responsabilidades
dos membros do CA, - Avaliação do CA, dos
Conselheiros e do Diretor Presidente ou cargo
equivalente, - Remuneração de diretores e
conselheiros e - Auditoria, controles internos; Alinhamento do planejamento estratégico no
tocante aos mecanismos a serem adotados para
promover o alinhamento entre a holding e as
controladas e coligadas; e - Autonomia das
coligadas desejada relativo à execução da sua
gestão operacional.

Relativamente à Carta de Princípios de
Responsabilidade Socioambiental: a) explicitar
sua abrangência às controladas, b) incluir no
texto da Carta, por intermédio dos canais de
governança apropriados a busca da extensão de
seus princípios às políticas e normas das
coligadas, respeitando os direitos dos outros
sócios e autonomia operacional das mesmas.

Incluir no site da BB Seguridade os regimentos
internos dos Conselhos de Administração e
Fiscal, do Comitê de Transações com Partes
Relacionadas, do Conselho de Administração,
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Adotar mecanismos que garantam a
acessibilidade, no sítio eletrônico de Relações
com Investidores da BB Seguridade, aos
usuários portadores de necessidades especiais.

Providência do Gestor
O Conselho de Administração da BB Seguridade
aprovou, em 23/09/2016, a Política de
Governança da BB Seguridade Participações
S.A., aplicável à Companhia e às Subsidiárias
Integrais diretas e indiretas. Nas diretrizes, item
6, a Companhia estabelece, entre outros temas: a)
Liderança, independência e responsabilidades
dos membros do CA (item 6.24); b) Avaliação do
CA, dos Conselheiros e do Diretor Presidente ou
cargo equivalente; c) Remuneração dos
administradores; d) Comitê de Auditoria; e)
Alinhamento do planejamento estratégico no
tocante aos mecanismos a serem adotados para
promover o alinhamento entre a holding e as
controladas e coligadas; f) Autonomia das
coligadas desejada relativo à execução da sua
gestão operacional. Referida Política está
disponível no sítio eletrônico da Companhia, no
endereço
http://www.bancodobrasilseguridade.com.br/.
A Companhia atualizou a Carta de Princípios
Socioambientais, que foi aprovada pela Diretoria
Colegiada
e
publicada
no
site
bancodobrasilseguridade.com.br> Conheça a BB
Seguridade> Sustentabilidade> Carta de
Princípios Socioambientais. Nessa página a
Companhia informa que apoia as políticas de
responsabilidade socioambiental previstas nos
compromissos públicos do seu controlador, o
Banco do Brasil, como Agenda 21, Pacto Global
da ONU, Princípios do Equador, Protocolo Verde
e Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo, proposto pelo Instituto Ethos.
Os Regimentos Internos do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê
de Transações com Partes Relacionadas foram
publicados no site da BB Seguridade. O
Regimento Interno da Diretoria Executiva está
em revisão, devendo ser publicado tão logo seja
finalizado a sua atualização.
A Superintendência de Relações com
Investidores da Companhia implementou
soluções de acessibilidade, disponíveis aos
usuários, no site www.bbseguridaderi.com.br. As
principais ferramentas integradas ao novo portal
são: 1 - Na parte superior do website de RI da BB
Seguridade há uma barra de acessibilidade, que
direciona o usuário a uma página que descreve as
principais funcionalidades e atalhos de navegação
padronizados; 2 - Todo o site possui opção de
"Alto Contraste" e de redimensionamento (+A | A) sem perda de funcionalidades, o que facilita a
navegação por pessoas com visibilidade reduzida;
3 - Foram criados menus com âncoras de
navegação que possuem links diretos para
conteúdo, busca, rodapé e navegação e são
disponíveis através da tecla "TAB", o que facilita
o uso para pessoas com deficiência motora; e 4 Foi incluso o mapa do website no rodapé de todas
as páginas.
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Dessa forma, verifica-se que, com a publicação da Política de Governança e atualização
da Carta de Princípios Socioambientais, a BB Seguridade implantou melhorias na
governança das suas participadas, no que diz respeito a disponibilização de informações
sobre os procedimentos de supervisão adotados e o nível de autonomia, bem como a
tornar mais completas as políticas no tocante à instituição dos princípios gerais.
Quanto às fragilidades relacionadas à transparência das informações, observa-se que a
BB Seguridade tomou providências no sentido de disponibilizar na internet os
Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê
de Transações com Partes Relacionadas.
As demais fragilidades identificadas estão sendo tratadas pela BB Seguridade, razão
pela qual ainda existem treze recomendações em monitoramento. Esse monitoramento
consiste na apresentação de providências parciais ou final por parte do gestor e na sua
análise por parte da CGU. Dessa forma, é importante destacar que a BB Seguridade tem
apresentado providências parciais para essas trezes recomendações, as quais estão sendo
analisadas tempestivamente. Essas manifestações evidenciam o esforço da BB
Seguridade visando o saneamento das fragilidades apontadas pela CGU.
ato
/F
#

2 CONTROLES DA GESTÃO
2.1 CONTROLES INTERNOS
2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS
2.1.1.1 INFORMAÇÃO
A Ouvidoria BB é utilizada como instrumento de melhoria da gestão.
Fato
Em relação ao exercício de 2016, a Ouvidoria-Geral da União (Ouvidoria/CGU) optou
por realizar, por amostragem, a avaliação da atuação das Ouvidorias na melhoria da
gestão das unidades às quais estão vinculadas. Entre as ouvidorias selecionadas para
avaliação está a Ouvidoria do Banco do Brasil (Ouvidoria BB).
Primeiramente é necessário discorrer sobre o arcabouço normativo relacionado à
atuação das ouvidorias, tendo em vista que foram identificados dois normativos que
tratam do mesmo tema.
O primeiro deles é a Instrução Normativa (IN) nº 01, de 05/11/2014, da Ouvidoria/CGU.
Esta IN estabelece normas a serem observadas pelas ouvidorias públicas do Poder
Executivo federal, que são definidas como a instância de controle e participação social
responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e
elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou
regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública.
O segundo normativo é a Resolução CMN nº 4.433, de 23/07/2015, que dispõe sobre a
constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
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do Brasil. Este normativo substitui resoluções anteriores, já revogadas, que tratavam da
constituição de ouvidoria.
A verificação da utilização de um dos normativos em detrimento do outro não está no
escopo do trabalho. É importante ressaltar que a IN nº 01 estabelece que as situações de
omissão ou conflito aparente de normas serão tratadas especificamente no âmbito da
Ouvidoria/CGU.
O Banco do Brasil (BB), devido à sua área de atuação, constituiu sua ouvidoria nos
termos da Resolução CMN nº 4.433/2015. De acordo com essa resolução, a Ouvidoria
do BB tem entre suas atribuições: a) prestar atendimento de última instância às
demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido
solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição; b) atuar como canal de
comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive
na mediação de conflitos; c) informar ao conselho de administração ou, na sua ausência,
à diretoria da instituição a respeito das atividades de ouvidoria.
A partir de documentos obtidos juntos ao Banco do Brasil e de informações presentes
no sítio eletrônico da instituição, verificou-se que a Ouvidoria BB é composta por
Ouvidoria Externa e por Unidade de Ouvidoria. A Ouvidoria Externa é a área estratégica
que gerencia as atividades da Ouvidoria BB junto às outras áreas do Banco e elabora os
relatórios. A Unidade de Ouvidoria é a área operacional, que recebe, analisa e responde
formalmente as reclamações dos clientes e usuários.
As demandas são gerenciadas por meio de sistema corporativo denominado BB Atende,
no qual são registradas e conduzidas ocorrências de 2ª instância: a) ocorrências de
ouvidoria (reclamações não solucionadas nos canais de atendimento primário); b)
ocorrências de outras ouvidorias; c) ocorrências do Banco Central; d) ocorrências do
Procon.
Entre as reuniões que contam com a participação da Ouvidoria BB, destacam-se o
“Fórum de Soluções e Melhorias do Atendimento” e as reuniões de “Pontos de Controle
Satisfação do Cliente”.
No Fórum de Soluções e Melhorias do Atendimento, realizado mensalmente, a
Ouvidoria BB apresenta os principais assuntos reclamados no Banco, provenientes das
manifestações registradas no aplicativo BB Atende e elenca os dez assuntos mais
reclamados em determinado período. A partir desse levantamento, os gestores ficam
responsáveis por apresentar ações implementadas e a implementar destinadas a inibir as
ocorrências.
As reuniões de “Pontos de Controle Satisfação do Cliente”, também realizadas
mensalmente, apresentam conteúdo semelhante ao do Fórum supracitado, porém seu
público alvo são os diretores das diversas áreas do Banco. Nas reuniões, a Ouvidoria
apresenta as principais causas de reclamações, o desempenho do BB no Ranking Bacen
e nos Indicadores da Secretaria Nacional do Consumidor, além dos eventos mais
reclamados, bem como as ações para redução de reclamações apresentadas pelos
gestores de produtos e serviços.
Como resultados dessas reuniões, são apresentadas proposições de melhoria, bem como
planos de ação visando mitigar as principais causas de reclamação. Nesse sentido, a
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Ouvidoria BB disponibilizou lista de proposições apresentadas em 2016, na qual consta
a causa, o aprimoramento desejado, a área responsável pela implementação, bem como
o prazo estipulado. Observa-se, nessa lista, que alguns aprimoramentos já foram
concluídos, enquanto outros ainda estão pendentes, apesar de vencido o prazo.
A percepção dos gestores do Banco é a de que a Ouvidoria BB induz melhorias e
aprimoramentos na Empresa, relacionados aos produtos, serviços, processos e canais, a
partir das manifestações recebidas da sociedade. De acordo com os gestores, a interação
com o público é estratégica, tendo em vista que essa interação leva a melhorias que
permitem uma melhor experiência do cliente com a instituição.
Em relação à estrutura da Ouvidoria BB, os gestores a consideraram adequada. A
avaliação dessa estrutura também constou em Relatório de Auditores Independentes.
De acordo com extrato desse relatório, os Auditores Independentes informaram não ter
conhecimento de nenhum fato relevante que os levasse a acreditar que a estrutura da
Ouvidoria BB não fosse adequada.
Um dos aspectos positivos relacionados à Ouvidoria BB diz respeito ao prazo de
atendimento das demandas, que de acordo com a Resolução CMN nº 4.433/2015 não
pode ultrapassar dez dias úteis. Conforme constou no documento intitulado
“Informações das Atividades da Ouvidoria BB”, publicado no sítio eletrônico da
instituição, em média, 99,75% das demandas foram respondidas de forma definitiva
dentro do prazo de 10 dias úteis.
Por fim, o BB informou que inexistem quaisquer dificuldades entre os gestores e a
Ouvidoria, tendo em vista que os problemas identificados são conduzidos
prioritariamente por meio de articulação com os gestores de produtos, serviços e
processos que, por iniciativa própria e em foro adequado, apresentam propostas de
soluções e prazo estabelecido.
Diante do exposto verifica-se que, no que diz respeito aos produtos, serviços, processos
e canais, os gestores do BB utilizam a Ouvidoria da unidade como instrumento de
melhoria da gestão.

ato
/F
#

3 GESTÃO FINANCEIRA
3.1 RECURSOS REALIZÁVEIS
3.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM INST.FINANCEIRAS
3.1.1.1 INFORMAÇÃO
Restrições que geraram impactos na extensão e na profundidade dos exames sobre
garantias em operações de crédito
Fato
Inicialmente, o escopo pretendido pela auditoria decorreu de acordo firmado com o
Tribunal de Contas da União (TCU) para que as contas anuais contassem com avaliação
sobre as garantias das operações de crédito contratadas com empresas atingidas pela
“Operação Lava Jato”. Por isso, a demanda inicial, para viabilizar seleção de amostra, foi
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de que o banco fornecesse dados básicos (como valor concedido e saldo devedor) das
operações contratadas ou renegociadas, entre 2010 e 2016, com as referidas empresas.
Em resposta às primeiras Solicitações de Auditoria, correspondências do banco
apresentaram o seguinte entendimento:
a) as informações solicitadas e já entregues estavam relacionadas a operações lastreadas
em recursos públicos;
b) o banco estava impossibilitado de atender as demandas sobre operações lastreadas em
recursos privados (captação própria);
c) o posicionamento do banco está amparado no entendimento do Supremo Tribunal
Federal, conforme julgamento do Mandado de Segurança 33.340-DF. (correspondências
Diemp 2017/00247, Dimep 2017/00067, Dirag 2017/001588 e Disem 2017/00121)
Embora as Solicitações de Auditoria tenham base na Lei 10.180/2001 (artigo 26),
reforçada pela Lei 13.303/2016 (artigos 85 e 86), e no entendimento de que o
compartilhamento de informações sigilosas com o órgão central de controle interno não
representa “quebra de sigilo”, decidiu-se prosseguir com a auditoria limitada às operações
lastreadas em recursos públicos. Afinal, diante do prazo para a conclusão da auditoria,
não havia tempo hábil para mobilizar os diversos atores que participariam da discussão
jurídica.
Quanto às operações selecionadas para análise, o banco forneceu inicialmente um volume
muito restrito de documentos, que tornaria inviável a avaliação sobre o cumprimento das
normas relativas às garantias e a sua situação atual (correspondência Dicor/Dimec
2017/000093). Mas, após troca de correspondências e contatos entre dirigentes do banco
e supervisores da auditoria, foram disponibilizados as informações e os documentos
necessários ao devido tratamento das questões de auditoria.
Parte da documentação, mesmo tratando de operações lastreadas em recursos públicos,
foi fornecida com diversos trechos ocultados (tarjados). Por isso, algumas avaliações
foram realizadas com base na hipótese de que não havia, nos trechos inacessíveis,
declarações e informações que estivessem em contradição com as contidas naqueles
acessíveis. Mas, considerando essa hipótese, foi possível a obtenção de conclusões sobre
os subtemas previstos.
Ainda sobre a supressão de trechos (tarjas) para a disponibilização aos auditores, destacase que não se verificou qualquer indício de “direcionamento” (supressão daquilo que
revelaria falhas ou irregularidades). Ou seja, entende-se como bastante provável que os
trechos ocultados detalhavam informações que, na interpretação dos gestores sobre as
orientações área jurídica, o banco estava impossibilitado de fornecer.
Apresentadas as informações sobre as restrições, conclui-se que, apesar da limitação do
escopo, houve esforço relevante de várias áreas do banco e da sua Auditoria Interna para
atender às dezenas de demandas sobre as operações de crédito examinadas.
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3.1.1.2 INFORMAÇÃO
Escopo e seleção das operações de crédito para avaliação das garantias
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Fato
Dada a abrangência da “Operação Lava Jato”, buscou-se identificar o núcleo primário das
investigações para definir o escopo da auditoria e viabilizar os exames. Por isso, foram
solicitadas informações sobre operações de crédito realizadas (ou repactuadas) pelo
banco, entre 2010 e 2016, com empresas de 11 grupos impactados pela operação.
Considerando que o rol de operações acessadas para seleção, lastreadas em recursos
públicos, totalizava um saldo devedor de R$ 1.719.009.544,47 em março de 2017,
decidiu-se que a seleção de operações para exame ocorreria com base na materialidade
dos contratos. Então, foram adotados os seguintes passos:
a) identificação dos cinco grupos empresariais do escopo com os quais o banco não tinha
contratos realizados no período (lastreados em recursos públicos);
b) nas operações dos seis grupos com contratos realizados no período, seleção das três
com maior saldo devedor em atraso;
c) dentre as operações não abrangidas pelo critério anterior, seleção, em cada grupo
empresarial, da operação com maior saldo devedor.
Conforme é possível verificar na tabela abaixo, as operações selecionadas possuíam saldo
devedor de R$ 1.242.425.808,18 em março de 2017, abrangendo o equivalente a 72% do
saldo devedor das operações do escopo (contratos lastreados em recursos públicos).
Tabela – Informações básicas sobre as operações selecionadas
Grupo
empresarial
A
B
C
D

G
H
I
J

Empreendimento
financiado
Arena esportiva
Estaleiro
(Sem ocorrência)
(Sem ocorrência)
Construtora
Arena esportiva
Geradora de energia
Estaleiro
(Sem ocorrência)
Estaleiro
(Sem ocorrência)
(Sem ocorrência)

K

Construtora

E
F

Participação de
outro grupo
H
A
E, K
Somatório

Operação selecionada
20131497334033748
20111477216333918
20142517406221348
20113617345033889
20132697331521022
20132977334521900
20123637351633113
20101047219611494
20111667214333113

Saldo devedor em
03/2017 (R$)
79.820.493,55
85.497.780,32
289.919,44
51.709.885,68
283.927.834,42
627.582.369,43
111.938.156,93
937.823,27
721.545,14
1.242.425.808,18
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3.1.1.3 INFORMAÇÃO
Fragilização de garantias vinculadas a parcela relevante das operações de crédito
avaliadas
Fato
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Diante das principais garantias de cada operação de crédito, listadas no quadro abaixo, a
análise do estágio atual resultou na conclusão de que, em parcela relevante (quatro das
nove analisadas), houve fragilização das garantias vinculadas.
Quadro – Principais garantias por operação analisada
Empreendimento
financiado

Operação analisada
20113617345033889

Arena esportiva
20131497334033748

Construtora

20101047219611494
20111667214333113
20142517406221348
20111477216333918
20123637351633113

Estaleiro
20132977334521900
Geradora de energia

20132697331521022

Principais garantias
Ações da empresa financiada e fiança de empresas do
grupo E
Fiança de instituição bancária e fiança de empresa do
grupo A
Caminhões
Usina de asfalto
Máquinas e equipamentos destinados a armazenagem,
aquecimento e reciclagem de asfalto
Fiança de empresas dos grupos B e H
Fiança de empresas do grupo H
Fiança de empresas dos grupos E, F e K, imóvel de
localização do estaleiro, máquinas, equipamentos e
instalações do estaleiro
Ações da empresa financiada

Começando pelos casos em que as garantias estão adequadas, destaca-se que:
a) as construtoras deram como garantias os bens adquiridos com o crédito, que foram
alienados ao Banco e estão segurados;
b) a geradora de energia está em pleno funcionamento, tem receitas previsíveis e utiliza
fonte hidráulica (mais limpa e eficiente que outras), de modo que a execução da garantia
(em ações da financiada) para liquidação da operação seria plenamente viável.
Sobre os casos das arenas esportivas e dos estaleiros, destaca-se inicialmente que, no
momento em que cada financiamento foi contratado, as garantias na forma de fianças
prestadas por empresas líderes dos grupos do escopo eram excelentes. Então, a
fragilização das garantias em quatro operações decorre, sobretudo, do impacto da “Lava
Jato” sobre os grupos empresariais, imprevisível quando as operações foram contratadas.
Como ilustrado na tabela abaixo, o Banco revisou a classificação de risco das empresas
(conforme Instrução Normativa 16-1 do Banco, variável de “A” a “E”) e das operações
(IN 647-1, variável de “AA” a “H”); e contabilizou, na forma de Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa (PCLD), as perdas previstas (fontes: correspondências
Dicor/Dimec 2017/000093 e Dicre 2017/0105A).
Tabela – Evolução da classificação de risco e PCLD das operações financiadas
Operação analisada
20101047219611494
20111477216333918
20111667214333113
20113617345033889
20123637351633113
20131497334033748

Risco inicial
Risco em 12/2016
Mês do
contrato Empresa Contrato Empresa Contrato
04/10
12/10
05/11
12/11
11/12
04/13

A
A
A
B
B
A

A
A
AA
B
B
A

E
D
E
E
C
B

D
C
D
F
B
AA

PCLD em 04/2017 (R$ mil)
Saldo
Provisão P/S
devedor (S)
(P)
(%)
801
80
10
85.775
2.573
3
691
69
10
44.285
31.000
70
112.333
11.233
10
79.586
-
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Operação analisada
20132697331521022
20132977334521900
20142517406221348

Risco inicial
Risco em 12/2016
Mês do
contrato Empresa Contrato Empresa Contrato
08/13
07/13
07/14

A
A
A
Somatório

AA
A
AA

B
E
E

AA
E
G

PCLD em 04/2017 (R$ mil)
Saldo
Provisão P/S
devedor (S)
(P)
(%)
287.583
643.448 193.034
30
282
198
70
1.254.784 238.187
19

Estaleiros. Especificamente sobre os estaleiros (operações 20111477216333918,
20123637351633113 e 20132977334521900), um segundo fator, também imprevisível
quando os três financiamentos foram contratados, decorre das mudanças em curso no
setor petroleiro. Isso porque as políticas governamentais para o setor e as políticas de
contratação da estatal Petrobrás passam por mudanças que estão redefinindo a demanda
do setor naval e suas projeções de caixa.
Diante dos fatores explorados até aqui, conclui-se que não representam falhas do Banco,
mas, principalmente, reveses da atividade bancária nacional. O que fica demonstrado no
fato de que quatro das nove operações analisadas foram realizadas em parceria com outros
credores, inclusive bancos privados.
Arenas. Nas operações com as arenas esportivas (20131497334033748 e
20113617345033889), os projetos financiados estariam significativamente protegidos
dos efeitos da “Lava Jato” caso se confirmassem os cenários de receitas projetados no
contexto das contratações. Mas, conforme informações obtidas na execução da auditoria,
os projetos passam por problemas de caixa.
Como informou o Banco, em resposta a questionamento sobre a operação
20131497334033748, a financiada não possuía geração de caixa para cumprir o ICSD
(índice de cobertura do serviço da dívida) em setembro de 2015. Por isso, solicitou
dispensa do cumprimento desse compromisso contratual (correspondência Dicor/Dimec
2017/000118). Mas, nesta operação, 50% da fiança é prestada por instituição bancária em
plenas condições de honrar suas obrigações e 50% é prestada por empresa líder do grupo
A, que, apesar de seu envolvimento na Lava Jato, possui sólida base de ativos na forma
de participações acionárias.
Na operação 20113617345033889, as principais garantias são ações da financiada e
fiança de empresa do grupo E, que, conforme detalhamento abaixo, está em situação mais
crítica:
a) o grupo E pediu recuperação judicial, no contexto da sua deterioração em consequência
da “Lava Jato”;
b) a projeção de receitas da financiada não se concretizou;
c) a arena não tem recursos suficientes para a manutenção das suas operações;
d) atualmente, a operação está inadimplente e o Banco já declarou seu vencimento
antecipado. (correspondências Dimec/Dirao 2017/00428 e Dicor/Dimec 2017/000118)
Nesse contexto, levantou-se, preliminarmente, a hipótese de o Banco ter falhado na
avaliação dos projetos das arenas esportivas. Mas, considerando os esclarecimentos
prestados pelos gestores na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, as informações e
documentos apresentados na correspondência Dicre 2017/0168, de 15/09/2017, e
considerando, ainda, que a auditoria não realizou uma análise específica sobre o processo
de análise de projetos, não há elementos indicativos de que o banco deixou de adotar os
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procedimentos recomendáveis e as cautelas devidas. Então, diante dos exames realizados
e das evidências disponíveis, conclui-se que a fragilização das garantias avaliadas não
decorreu de ações ou omissões de gestores do Banco.
Esclarecimentos dos gestores. Considerando a relevância da manifestação contida na
correspondência Dicre 2017/0168, transcreve-se abaixo o trecho pertinente à avaliação
de projetos:
“Quanto às projeções de receitas das arenas esportivas, reiteramos que as mesmas
estavam embasadas em estudos técnicos efetuados por consultorias especializadas,
contratadas a pedido dos financiadores e que procederam due diligences para aferir o
potencial de receitas das arenas, conforme observa-se nos relatórios constantes dos
anexos II a V. Ainda assim, tais projeções foram submetidas à comparação com outras
arenas em desenvolvimento no País (anexo VI), prática que demonstra o
conservadorismo do BB com as projeções efetuadas, de forma a subsidiar criteriosa
análise para aprovação dos financiamentos.
Adicionalmente, ressaltamos que o BB tem avançado nas melhores práticas de avaliação
de projetos de investimento e implementação de modelos e processos visando aumentar
a acurácia na identificação e mitigação de riscos, conforme segue:
a) Padronização das análises, que estão amparadas por um sistema de gestão da
qualidade (SGQ), com certificação ISO 9001:2015, norma cuja principal atualização
frente à ISO 9001:2008 é justamente o enfoque nas ações de gestão e mitigação de riscos;
b) Criação de Mapa de Riscos, que visa a indicação e avaliação dos riscos que se aplicam
ao caso em estudo, bem como o nível de criticidade e possíveis mitigadores;
c) Banco de Covenants e Condições, que visa disponibilizar, orientar e padronizar a
adoção de mitigadores a serem aplicados conforme o tipo de investimento e sua
complexidade;
d) Desenvolvimento de nova metodologia para o cálculo de rating dos projetos;
e) Treinamentos em fluxos de caixa e projetos de investimento e curso de especialização
em Project Finance.”
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3.1.1.4 CONSTATAÇÃO
Necessidade de ajuste nas normas do Banco para esclarecer as situações em que a
avaliação das garantias consideradas acessórias pode ser dispensada
Fato
Nas duas operações mencionadas no quadro abaixo, o Banco decidiu não avaliar as
garantias listadas.
Quadro – Garantias acessórias não avaliadas pelo Banco
Operação analisada

Garantia vinculada sem avaliação pelo Banco

1/3 de direito real de superfície sobre imóvel onde arena
20113617345033889 está localizada
1/3 do imóvel da arena
1/3 de direito real de superfície sobre imóvel onde arena
20131497334033748
está localizada

Valor formalmente
atribuído (R$)
77.000.000,08
5.666.666,67
120.882.903,02
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Questionado sobre as razões para que não tivesse realizado a avaliação das garantias, o
Banco informou que elas tinham caráter acessório (correspondências Dimec/Dirao
2017/00428 e Dimec 2017/00424).
Considerando os argumentos apresentados, entendeu-se como legítima a possibilidade de
o Banco não despender recursos seus e/ou dos projetos com laudos de avaliação de
garantias julgadas, a partir de um critério objetivo, como acessórias. Porém, não se
localizou, nas versões da norma geral (IN 745-1) aplicáveis quando as operações foram
contratadas, a possibilidade de dispensa da avaliação. Em vez disso, os itens 5.1.1.1 e
6.1.1.5 da IN (versões 7 e 21) determinavam expressamente “avaliação” ou “opinião de
valor”.
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Causa
Considerando a argumentação do Banco, reforçada pelos esclarecimentos prestados na
Reunião de Busca Conjunta da Soluções, concluiu-se que a divergência decorre da
necessidade de as normas serem ajustadas para esclarecer as situações em que a avaliação
das garantias pode ser dispensada.
s
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Manifestação da Unidade Examinada
Com a correspondência Dicre 2017/0144, de 17/08/2017, o Banco apresentou a seguinte
manifestação:
“As Normas Gerais do Banco têm por objetivo padronizar os critérios que devem ser
observados para a avaliação dos bens vinculados em garantia de operações de crédito.
Nesse sentido, o entendimento é de que não devem ser definidas regras para tratamento
das situações excepcionais, a exemplo das operações analisadas por essa CGU, uma vez
que eventual dispensa de avaliação das garantias consideradas acessórias deverá ser
fundamentada pelo respectivo escalão decisório, de acordo com as particularidades do
caso específico.
Cabe ressaltar, ainda, que as garantias que tiveram a dispensa de avaliação, por serem
consideradas acessórias, não têm impacto no processo de análise de suficiência pelo
sistema GRT para efeito de cobertura da dívida.”
Na correspondência Dicre 2017/0168, de 15/09/2017, o Banco demandou que, caso
mantida a recomendação proposta no Relatório Preliminar, fossem realizados os ajustes
discutidos na Reunião de Busca Conjunta de Soluções. Assim, a recomendação que segue
abaixo decorre do atendimento à demanda dos gestores.
m
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Análise do Controle Interno
Cabe reconhecer que o Banco, constituído como empresa, precisa de flexibilidade e não
deve ser burocratizado. Mas, segundo apurado na auditoria, as normas atuais, que
preveem claramente a possibilidade de dispensa e flexibilização de garantias, não
mencionam a possibilidade de dispensa da avaliação dos bens vinculados.
Assim, para esclarecer o sentido desta constatação, destaca-se que as dispensas de
garantias ocorridas nas operações examinadas não foram apontadas como irregulares
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justamente devido à existência de previsão normativa. Ou seja, não se questionou a
flexibilidade, mas a ausência de norma que lhe sustente e proteja os funcionários do
Banco envolvidos nos processos de dispensa das avaliações.
trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Ajustar as normas do Banco para esclarecer as situações em que a
avaliação das garantias consideradas acessórias pode ser dispensada, observando critérios
de economicidade.
3.1.1.5 CONSTATAÇÃO
Pendências de atualização de garantias e necessidade de ajustes em normativos
internos sobre acompanhamento de seguros
Fato
Com base nos critérios da IN 745-1, que trata das garantias do “Pilar Atacado”, foram
identificadas as pendências de reavaliação e/ou atualização de valor das garantias listadas
no quadro abaixo (fonte: demonstrativos anexados à correspondência Dicor/Dimec
2017/000101).
Quadro – Pendências de reavaliação ou atualização de garantias
Operação analisada

Garantia com reavaliação ou atualização pendente

20111477216333918 Bens adquiridos com o crédito entre 2010 e 2015
20111667214333113 Usina de asfalto
20132977334521900 Imóvel urbano, inclusive bens incorporados

Item da IN 745-1
descumprido
5.5.1.1.1
5.5.1.1.1
5.5.2.1.1

Um segundo bloco de situações relativas ao monitoramento das garantias diz respeito ao
acompanhamento de seguros, pois, exceto no caso da operação em que a financiada
assinou “Declaração de Substituição de Apólice de Seguro”, a agência contratante é
responsável pelo controle sobre os vencimentos dos seguros, cuja renovação deve ser
providenciada imediatamente ao final da vigência (IN 745-1, item 1.8.13.2). Assim,
verificou-se as duas situações listadas abaixo.
Quadro – Situações negativas relacionadas a seguros
Operação analisada

Situação
As apólices apresentadas em anexo à correspondência Dicor/Dimec
20113617345033889
2017/000119 venceram em 04/12/2015.
Em atendimento a Solicitação de Auditoria, o Banco buscou junto à financiada
comprovação de que ela vem cumprindo o compromisso de manter os bens
20142517406221348 segurados (registrado na Declaração de Substituição de Apólice de Seguro), mas
entende-se que, como a financiada está em recuperação judicial, esta verificação
deveria ter sido realizada anteriormente.
ato
/F
#

Causa
Dada a simplicidade das falhas encontradas, não se identificou outra causa além da falta
de alocação de recursos na execução das tarefas atrasadas e/ou pendentes.
s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
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Com a correspondência Dicre 2017/0144, de 17/08/2017, o Banco apresentou a seguinte
manifestação:
“No tocante à comprovação da vigência dos seguros, nos casos em que é admitida a
assinatura de ‘Declaração de Substituição de Apólice de Seguro’, serão efetuados ajustes
nos normativos internos, para definir as situações em que deverá ser exigida a
apresentação das respectivas apólices ao Banco.”
Por último, a correspondência Dicor 2017/000169, de 15/09/2017, apresentou o seguinte:
“Em atenção ao expediente em epígrafe e nos termos do ajustado na Reunião para Busca
Conjunta de Soluções, encaminhamos anexo ao presente ofício, documentos contendo as
telas do Sistema Base de Garantias - GRT, que evidenciam a tempestividade dos registros
e da atualização dos valores de garantia naquele sistema e que foram mencionados nos
Quadros constantes da constatação 3.1.1.5, do Relatório Preliminar de Auditoria Anual
de Contas.
2. Quanto à questão remanescente da mesma constatação cumpre-nos esclarecer que não
foram observadas falhas no acompanhamento de seguro, tendo em vista que foram
tomadas todas as providências no sentido de efetuar a cobrança das obrigações firmadas,
inclusive a decretação do vencimento antecipado das operações de crédito (quando
aplicável) e, no caso de operação garantida por alienação fiduciária, foram realizados os
procedimentos necessários para a execução das garantias.
3. Posto isto, solicitamos reconsiderar as recomendações constantes da referida
constatação, para o item ora tratado, conforme ajustado na Reunião para Busca Conjunta
de Soluções, realizada em 04/09/2017.”
m
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Análise do Controle Interno
Conforme compreensão demonstrada na correspondência Dicre 2017/0144, o
apontamento sobre a Declaração de Substituição de Apólice de Seguro não teve o objetivo
de questionar seu uso, mas apenas contribuir para as melhorias agora anunciadas pelo
Banco.
Sobre as falhas relacionadas aos registros no GRT, tratadas no primeiro parágrafo
transcrito da correspondência Dicor 2017/000169, cabe destacar que:
a) como constou no quadro “Atrasos na realização de registros no GRT”, presente no
Relatório Preliminar, entendeu-se, inicialmente, que havia atrasos expressivos nos
registros das garantias de seis operações analisadas;
b) com os esclarecimentos prestados na Reunião de Busca Conjunta de Soluções e as
evidências encaminhadas na correspondência Dicor 2017/000169, concluiu-se que os
atrasos apontados não aconteceram.
Destaca-se, no entanto, que o quadro “Pendências de reavaliação ou atualização de
garantias”, apresentado no Relatório Preliminar e mantido nesta versão definitiva, não se
refere aos registros no GRT, mas às atividades técnicas de reavaliação ou atualização de
valor dos bens em garantia:
a) não havendo atualização automática, os bens devem ser reavaliados a cada 12 meses,
admitida a prorrogação por mais 12 meses (IN 745-1, item 5.5.1.1.1.1);
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b) no caso de imóveis, o prazo para reavaliação é de 36 meses (IN 745-1, item 5.5.2.1.1);
c) operação 20111477216333918: conforme demonstrativo anexado à correspondência
Dicor/Dimec 2017/000101, há pendências quanto à avaliação dos bens para que seja
efetivado seu cadastro no GRT;
d) operação 20111667214333113: conforme correspondência Dicor 2017/000125, a
última avaliação do bem financiado ocorreu efetivamente em 31/05/2013 e nova
avaliação está em andamento;
e) operação 20132977334521900: os imóveis hipotecados estão cadastrados pelo valor
apurado em laudos de julho de 2013, encaminhados em anexo à correspondência
Dicor/Dimec 2017/000119.
Sobre a última situação negativa relacionada a seguro, conclui-se que, apesar de sua
ocorrência, o Banco adotou as providências compatíveis com a situação da empresa
inadimplente.
trI
o
aliseC
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#

Recomendações:
Recomendação 1: Ajustar as normas e/ou orientações internas do banco para que, nos
casos de financiadas que assinarem "Declaração de Substituição de Apólice de Seguro"
e, posteriormente, entrem em recuperação judicial ou situação de inadimplência com o
banco, as agências responsáveis cobrem das empresas a comprovação da vigência dos
seguros das garantias.

3.1.2 RECURSOS A RECEBER
3.1.2.1 INFORMAÇÃO
Existência e regularidade do registro de eventuais ativos que constem das
demonstrações contábeis do banco por mais de quinze anos, relacionados a créditos
perante os entes das três esferas da federação.
Fato
De acordo com os dados e informações disponibilizadas pelo Banco, verificou-se que
constam, nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2016, ativos relacionados a
créditos perante a União no valor de R$ 5.807.396 mil e perante o Estado da Bahia no
valor de R$ 72.271 mil, ressalvadas eventuais operações com características de concessão
de crédito, bem como outros créditos perante a administração direta dos entes de outras
esferas da federação (Estados e Municípios), não informados pelo Banco.
Os referidos créditos, no montante de R$ 5.879.667 mil, estão registrados em rubricas
contábeis específicas de uso interno do Banco, as quais estão vinculados aos seguintes
COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional):
Cosif
1.6.2.00.00
1.6.2.60.00
1.8.3.00.00
1.8.3.70.00
1.8.3.90.00
1.8.5.00.00
1.8.5.90.00
1.8.8.00.00

Descrição
Operações de Crédito/Financiamentos
Refinanciamentos de Operações como o Governo Federal
Outros Créditos/Rendas a Receber
Serviços Prestados a Receber
Outras Rendas a Receber
Outros Créditos/Créditos Específicos
Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural
Outros Créditos/Diversos

(Em R$ mil)
Valor
136.828
136.828
525.363
426.995
98.368
377.697
377.697
4.839.778
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1.8.8.80.20

Títulos e Créditos a Receber/Sem Característica de Concessão de Crédito
Total
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir dos dados informados pelo Banco.

4.839.778
5.879.667

Considerando que o escopo do presente trabalho consistiu na verificação da existência e
da regularidade do registro, em 2016, de eventuais ativos constantes das demonstrações
contábeis do Banco por mais de quinze anos relacionados a créditos perante os entes das
três esferas da federação (União, Estados e Municípios), foram selecionados, desse
montante (R$ 5.879.667 mil), as rubricas contábeis que apresentavam saldo em
31/12/2001 para análise, correspondente a R$ 5.336.027 mil. A seleção das referidas
rubricas resultou em créditos no montante de R$ 653.210 mil em 31/12/2016, todos
perante a União, assim distribuídos:
Enquadramento Contábil
Saldos (Em R$ mil)
(Cosif/Rubrica)
31/12/2001 31/12/2016
1.8.3.90.00 – Outras Rendas a Receber
36.690
68.401
28390-23-17 Recursos do Tesouro Nacional
1.327
1.243
28390-23-18 Recursos do BNDES
27.431
16.342
28390-31-15 Adm. de Créditos do Tesouro Nacional
7.349
2.131
28390-50-03 Prestação de Serviços
583
48.684
1.8.5.90.00 – Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural
4.678.532
377.697
28590-03-00 Diferencial da Equivalência em Produto – Voto CMN
307.717
43.771
61/95
28590-04-00 Dívidas Cedidas – Lei 9.138/95
4.370.815
333.925
1.8.8.80.20 – Títulos e Créditos a Receber
620.800
207.111
28880-10-09 Grupo Sotave
4
4
28880-10-15 Abatimento sobre Encargos Financeiros, Voto CMN 61/95
382
382
28880-10-31 Desconto sobre Op. com Recursos do BNDES/Finame
26.931
26.931
28880-10-32 Desconto sobre Op. com Recursos Próprios, PESA
2.236
1.647
28880-10-33 Desconto sobre Op. Com Recursos do BNDES, PESA
106
463
28880-10-50 Medida Provisória nº 2.196, de 28/06/2001
591.141
177.682
Total
5.336.027
653.210
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir dos dados informados pelo Banco.

Créditos Analisados – Saldos no Período 2001-2016
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Créditos Analisados - Saldos no Período 2001-2016
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendas a Receber/Outras Rendas a Receber
Créditos Específicos/Tesouro Nacional - Alongamento de Crédito Rural
Títulos e Créditos a Receber/Sem Característica de Concessão de Crédito
Total

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir dos dados informados pelo Banco.

A partir das análises preliminares das rubricas selecionadas, conforme tabela anterior,
verificou-se que R$ 633.028 mil (97% de R$ 653.210 mil) o Banco classificou como
“créditos identificados” e R$ 20.182 mil (3%) como “créditos não identificados”. Do
montante de créditos identificados pelo Banco (R$ 633.028 mil), constatou-se que R$
204.515 mil (32%) está sem movimentação desde 31/12/2001; e, o restante, R$ 428.513
mil (68%), apresentou algum tipo de movimentação no período de 2001 a 2016.
Ainda, em relação às rubricas em referência, observou-se que a Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) registrou R$ 538.921 mil (83%) na contabilidade da União, em
dezembro/2016, como passivo contingente e aguarda a comprovação documental do
Banco para posterior processo de conciliação dos valores, reconhecimento da obrigação
e liquidação, se for o caso. Do montante de R$ 653.210 mil, somente R$ 43.771 mil (7%)
foram registrados pela STN como um passivo, ou seja, reconhecendo o referido valor
como uma obrigação, o qual ainda está pendente de pagamento. Dessa forma, foi possível
constatar um baixo índice (7%) de reconhecimento da obrigação pelo Tesouro Nacional.
Quanto aos créditos registrados como passivo contingente (83%) pela STN, em que pese
o referido registro em dezembro/2016, observou-se que um montante considerável desses
ativos está registrado na contabilidade do Banco, já há algum tempo, pendente de
manifestação do Tesouro Nacional pelo reconhecimento da obrigação.
No que diz respeito à origem dos créditos, foi possível constatar que R$ 424.708 mil (65%
de R$ 653.210 mil) decorrem de alguma espécie ou modalidade de subvenção econômica
(bônus por adimplência, alongamento de crédito rural, equalização de taxas de juros,
abatimentos,
bônus,
entre
outras)
concedida
no
âmbito
das
contratações/renegociações/liquidações de operações de crédito processadas pelo Banco
e que estão pendentes de ressarcimento pelo Tesouro Nacional.
Quanto à variação dos saldos dos créditos selecionados para análise, verificou-se uma
redução de 5% no montante registrado no exercício de 2016 comparativamente ao
exercício de 2015, ou seja, R$ 653.210 mil em 31/12/2016 ante o montante de R$ 688.371
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mil registrado em 31/12/2015. Contudo, em que pese essa redução no montante dos
créditos selecionados, constata-se significativo aumento no grupamento “Tesouro
Nacional – Alongamento de Crédito Rural”, cuja variação, de R$ 43.789 mil, representa
aumento de 13% dos valores a serem ressarcidos pelo Tesouro Nacional ao Banco nessa
modalidade de subvenção econômica, R$ 377.697 mil em 31/12/2016 ante R$ 333.908
mil em 31/12/2015. A tabela a seguir demonstra a composição desses valores:
Créditos Selecionados - Comparativo 2016-2015
Enquadramento Contábil
Saldos (Em R$ mil)
(Cosif/Rubrica)
31/12/2015 31/12/2016
1.8.3.90.00 – Outras Rendas a Receber
65.299
68.401
28390-23-17 Recursos do Tesouro Nacional
1.243
1.243
28390-23-18 Recursos do BNDES
16.342
16.342
28390-31-15 Adm. de Créditos do Tesouro Nacional
2.668
2.131
28390-50-03 Prestação de Serviços
45.045
48.684
1.8.5.90.00 – Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural
333.908
377.697
28590-03-00 Diferencial da Equivalência em Produto – Voto CMN
38.863
43.771
61/95
28590-04-00 Dívidas Cedidas – Lei 9.138/95
295.045
333.925
1.8.8.80.20 – Títulos e Créditos a Receber
289.163
207.111
28880-10-09 Grupo Sotave
4
4
28880-10-15 Abatimento sobre Encargos Financeiros, Voto CMN 61/95
382
382
28880-10-31 Desconto sobre Op. com Recursos do BNDES/Finame
26.931
26.931
28880-10-32 Desconto sobre Op. com Recursos Próprios, PESA
81.353
1.647
28880-10-33 Desconto sobre Op. Com Recursos do BNDES, PESA
2.814
463
28880-10-50 Medida Provisória nº 2.196, de 28/06/2001
177.677
177.682
Total
688.371
653.210
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir dos dados informados pelo Banco.

Importa ressaltar, que, do montante de ativos registrados nas demonstrações contábeis em
31/12/2016 (R$ 5.879.667 mil), relacionados a créditos perante a União e o Tesouro do
Estado da Bahia, a exemplo das rubricas supracitadas, objeto de análise na presente ação
de controle, verificou-se a existência de outras rubricas com saldos pendentes de
comprovação de reconhecimentos e/ou de pagamento pelos seus devedores (Tesouro
Nacional e Tesouro do Estado da Bahia), as quais não foram objeto de seleção para análise
nesse trabalho, tendo em vista que as mesmas não apresentavam saldo em 31/12/2001.
Para tanto, pode-se citar algumas dessas rubricas com os saldos, respectivamente, em
31/12/2015 e em 31/12/2016:
Créditos não-selecionados - Comparativo 2016-2015
Enquadramento Contábil
(Cosif/Rubrica)
1.6.2.60.00 – Refinanciamentos de Operações com o Governo Federal
26260-03-76 Governo Estadual/Dívida Mobiliária
26260-03-93 Governo
Estadual/Op.
Não
Vinculadas
a
Fundos/Programas
26260-05-93 Governo
Municipal/Op.
Não
vinculadas
a
Fundos/Programas
1.8.3.70.00 – Serviços Prestados a Receber
28370-73-01 Remuneração do Banco – Pronaf
28370-73-21 Remuneração do Banco – Funcafé
28370-73-61 Remuneração sobre Administração de Créditos Cedidos à
União – MP 2196/2001 – Funcafé
1.8.8.80.20 – Títulos e Créditos a Receber/Sem Característica de
Concessão de Crédito

Saldos (Em R$ mil)
31/12/2015 31/12/2016
120.297
136.827
49.423
54.971
51.683
60.081
19.191

21.775

488.876
69.934
19.421
399.521

417.032
4.600
13.806
398.626

432.945

455.275
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28880-10-40

Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana,
360.674
Resolução 2887/2001
28880-11-00 Do Tesouro do Estado da Bahia - Programa de
72.271
Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana:
Total
1.042.118
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir dos dados informados pelo Banco.

383.004
72.271
1.009.134

Por fim, cabe destacar que em decorrência das análises realizadas nas 12 (doze) rubricas
contábeis selecionadas (R$ 653.210 mil em 31/12/2016) - representativas de créditos do
Banco perante a União – somente 3 (três) não ensejaram o registro de Constatação. Com
efeito, 9 (nove) rubricas, cujos saldos totalizam créditos de R$ 607.299 mil em
31/12/2016, foram objeto de Constatação no presente trabalho, motivando o registro de
recomendações ao Banco.
É importante ressaltar que a equipe de auditoria considerou pertinente incluir no escopo
de análise uma rubrica referente à administração do fundo Procera, apesar de essa rubrica
não possuir saldo em 2001. Assim sendo, dez rubricas foram objeto de Constatação. No
item 3.1.2.2 deste relatório consta constatação relativa a duas rubricas relacionada a
créditos perante o INCRA/MDA, enquanto que no item 3.1.2.4 consta constatação
relativa às outras 8 (oito) rubricas relacionadas a créditos perante o Tesouro Nacional.

ato
/F
#

3.1.2.2 CONSTATAÇÃO
Créditos perante o INCRA/MDA pendentes de comprovação de reconhecimento da
obrigação pelo devedor, mas reconhecidos nas demonstrações contábeis do Banco.
Fato
Da análise dos documentos e informações disponibilizados à equipe de auditoria
relacionados aos créditos registrados em 31/12/2016 perante a União, verificou-se a
existência de saldo de R$ 48.684 mil na rubrica contábil “28390-50-03 – Prestação de
Serviços Procera” e de R$ 29.965 mil na rubrica 28390-50-01 – Administração do Fundo
Procera, ambas vinculada ao Cosif “1.8.3.90.00 – Outros Créditos/Rendas a
Receber/Outras Rendas a Receber”, totalizando o montante de R$ 78.649 mil.
Em relação à rubrica contábil “28390-50-03 – Prestação de Serviços Procera” constatouse o seguinte:
- o saldo em 31/12/2001 e 31/12/2002 era de R$ 583 mil;
- a partir de 2003, quando o saldo era de R$ 6.987 mil, foi registrado saldo
crescente anual até o ano de 2014, ocasião em que atingiu R$ 53.514 mil;
- em 31/12/2015 o saldo foi reduzido a R$ 45.045 mil;
- em abril/2016 foi registrada atualização monetária de R$ 3.639 mil,
atingindo o montante de R$ 48.684 mil em 31/12/2016;
- a presente rubrica está vinculada ao subtítulo contábil “28390-50-00 – Outras
Rendas a Receber/Procera” (montante de R$ 78.649 mil em 31/12/2016);
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- refere-se ao Programa Especial de Crédito e Reforma Agrária – PROCERA
– CMN, pelo Voto 046/1985, de 31/01/1986.
Instado a apresentar comprovação documental de que o INCRA ou a STN reconheça de
forma incontroversa a referida obrigação, bem como os esclarecimentos sobre as
providências adotadas para o recebimento do crédito, acompanhada de manifestação
tecnicamente fundamentada sobre a manutenção do citado valor nas demonstrações
contábeis como um ativo, o Banco informou que a rubrica registra a remuneração devida
em razão de sua atuação como agente financeiro do Procera (Programa Especial de
Crédito para a Reforma Agrária). Esta remuneração é de 2% (ao ano) calculados sobre o
saldo devedor, em 31/12, das operações contratadas, conforme voto CMN nº 232/1990,
item 9-h, aprovado em 14/01/1991. Acrescenta, que no balancete de 31/12/2016 do
Fundo, consta registrado um saldo de R$ 50.699 mil na conta de passivo “211.01.02 –
Remuneração Agente Financeiro BB”.
O art. 9º da Lei nº 13.001/2014 estabeleceu que o Poder Executivo está autorizado a
extinguir o Fundo e a adotar as medidas necessárias à apuração e destinação dos ativos.
Em relação às demais obrigações e haveres do Fundo seriam atribuídos à União, sob
gestão do INCRA, conforme o disposto no § Único do citado artigo.
O Banco esclareceu que protocolou cobranças perante o MDA/INCRA, por meio dos
expedientes Diretoria de Governo - 2016/00944, de 01/04/2016, e 2015/00417, de
05/03/2015. Na documentação encaminhada à equipe de auditoria, verificamos que em
01/03/2012 foi também realizada cobrança perante o MDA/INCRA, por meio do
expediente Diretoria de Governo – 2012/002444.
Nesses documentos de cobrança o Banco informa ao INCRA/MDA que, tendo em vista
a inexistência de saldo suficiente no Fundo Contábil do Procera, os débitos relativos ao
pagamento da remuneração do Banco não estão sendo realizados desde fevereiro/2003, e
dessa forma, solicitou ao INCRA a “apresentar forma de cumprimento da obrigação”.
Por fim, informou a realização de reunião em 10/08/2016, com a participação do Banco,
Ministério da Fazenda e INCRA (que não enviou representante), com o objetivo de
discutir a minuta do Decreto para encerramento do Procera. Da análise da cópia da
correspondência eletrônica trocada entre os participantes da reunião, visando discutir os
pontos a serem consignados na Ata, ficou registrada em 12/08/2016 a perspectiva de
agendamento de reunião com o INCRA/MDA com a participação do diretor da
DIGOV/BB. Não foi informado se de fato a reunião foi realizada e quais os
encaminhamentos e providências foram adotados.
Assim, em que pese os esclarecimentos apresentados pelo Banco, no sentido de que a
referida remuneração é devida e está fundamentada no voto CMN nº 232/1990 (item 9-h,
aprovado em 14/01/1991), restou evidenciada a ausência de efetividade nas cobranças
realizadas pelo Banco desde fevereiro/2003, ocasião em que os débitos deixaram de ser
realizados em razão da insuficiência de saldo do Fundo Contábil do Procera, conforme se
verifica dos poucos expedientes encaminhados ao INCRA (2016/00944, 2015/00417 e
2012/002444), cujas cópias foram disponibilizadas à equipe de auditoria, e de uma única
reunião realizada em 2016, a qual não teve a participação do INCRA. Ademais, não foi
apresentada comprovação documental em que o INCRA reconheça de forma
incontroversa o saldo de R$ 48.684 mil em 31/12/2016, apropriado na rubrica contábil
em referência, cujos valores foram ascendentes nos dez anos seguintes a partir de 2003
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(2001 e 2002: R$ 583 mil; 2003: R$ 6.987 mil; 2004: R$ 13.460 mil; 2005: R$ 19.952
mil; 2006: R$ 26.482 mil; 2007: R$ 32.764 mil; 2008: R$ 38.790 mil; 2009: R$ 42.426
mil; 2010: R$ 45.839 mil; 2011: R$ 48.993 mil; 2012: R$ 52.189 mil; 2013 e 2014: R$
53.514 mil; 2015: R$ 45.045 mil; 2016: R$ 48.684 mil).
Dessa forma, cabe registrar a sutil diferença do termo “devida” – aqui utilizado pelo
Banco – e o termo “apropriada”. Enquanto o primeiro constitui-se em palavra com
significado jurídico próprio, impondo o imediato cumprimento, ou seja, pagamento da
obrigação, tornando-a exigível, o segundo termo, de natureza estritamente contábil, pode
não representar o imediato recebimento da importância devida (diferenciação citada no
Acórdão nº 1114/2004 - Plenário – TCU).
O registro e a manutenção do referido crédito como uma ativo desde 2003, data em que,
por insuficiência de saldo do Fundo Contábil do Procera a remuneração deixou de ser
debitada, situação agravada em 2014, em razão da publicação da Lei nº 13.001, que
autorizou a extinção do Fundo transferindo a gestão das obrigações desse para o INCRA,
afronta ao critério de reconhecimento de ativos estabelecido pelo item 4.44 do
Pronunciamento Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
aprovado pela Resolução CMN 4.144/2012. Portanto, cabe ressaltar que a essência de um
ativo é a existência de benefícios econômicos futuros, ou seja, o seu potencial em
contribuir, direta ou indiretamente, para a ocorrência de fluxos de caixa positivos para a
entidade ou redução de fluxos negativos.
“4.44. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou
valor puder ser mensurado com confiabilidade”.
De acordo o item 4.40 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC, aprovado pela
Resolução CMN 4.144/2012, o conceito de probabilidade (de futuros benefícios
econômicos) “deve ser adotado nos critérios de reconhecimento para determinar o grau
de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a fluir
para a entidade ou a fluir da entidade. O conceito está em conformidade com a incerteza
que caracteriza o ambiente no qual a entidade opera. As avaliações acerca do grau de
incerteza atrelado ao fluxo de benefícios econômicos futuros devem ser feitas com base
na evidência disponível quando as demonstrações contábeis são elaboradas. Por
exemplo, quando for provável que uma conta a receber devida à entidade será paga pelo
devedor, é então justificável, na ausência de qualquer evidência em contrário,
reconhecer a conta a receber como ativo. Para uma ampla população de contas a
receber, entretanto, algum grau de inadimplência é normalmente considerado provável;
dessa forma, reconhece-se como despesa a esperada redução nos benefícios
econômicos”.
No caso em análise, ao contrário, o que se observou desde 2003 foi tão somente a
apropriação constante desses valores, contribuindo para o crescimento do saldo de R$
6.987 mil em 2003 para R$ 48.684 mil em 2016, sem, contudo, o reconhecimento por
parte do devedor – o Fundo Contábil do Procera, e mais recentemente, a partir de 2014,
com a publicação da Lei nº 13.001, de 20/06/2014, o INCRA. Porquanto, ao longo desse
período (2003 a 2016) não restou evidenciada qualquer manifestação do devedor
reconhecendo os valores apropriados pelo Banco em seu Ativo como uma obrigação
líquida e certa, o que tornaria assim, esses ativos, exigíveis.
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Importa registrar que, em relação ao Procera, foi possível identificar, ainda, a existência
de créditos relativos à remuneração do Banco na qualidade de administrador do Programa
(rubrica 28390-50-01 – Administração do Fundo Procera) com saldo em 31/12/2016 no
valor de R$ 29.965 mil, cujos pagamentos, com débito no citado Fundo, não ocorrem
desde fevereiro/2005. Referida rubrica não foi objeto da Solicitação de Auditoria
201700158/033 porque o seu saldo em 31/12/2001 apresentava-se zerado. Todavia,
verificou-se que todos os citados expedientes encaminhados pelo Banco ao
INCRA/MDA, em razão dos valores a receber como agente financeiro (rubrica 2839050-03 – Prestação de Serviços Procera), também fizeram referência aos créditos
registrados na rubrica 28390-50-01. Referidas rubricas estão vinculadas ao subtítulo
contábil “28390-50-00 – Outras Rendas a Receber/Procera”, cujo montante em
31/12/2016 atingiu R$ 78.649 mil.
ato
/F
#

Causa
Entende-se que a presente Constatação decorre das seguintes causas relativamente
autônomas e igualmente relevantes:
a) Ausência de efetividade nas cobranças administrativas realizadas pelo Banco
perante o INCRA no período de 2003 a 2016;
b) Não adoção de outros procedimentos pelo Banco capazes de provocar o INCRA
a se manifestar sobre o reconhecimento (ou não) da obrigação;
c) Não aplicação das normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, conforme ratificado pela Resolução BACEN/CMN 3.823/09 e
Resolução CMN 4.144/2012.

s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
O Banco do Brasil (BB) enviou o expediente Digov 2017/005640, de 21/08/2017, que
apresentou o seguinte teor:
“Com relação à Proposta de Recomendação constante do item 1, informamos que
remeteremos a documentação ao INCRA/MDA, conforme orientação.
Em relação ao item 2, permita-nos discordar da recomendação proposta, uma vez que se
trata de direito líquido e certo, previsto em instrumento contratual firmado com a União,
no tocante à prestação de serviços de agente financeiro e de administrador do Fundo
Procera.
Propomos como alternativa de solução para o item, submeter o assunto à Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), com comunicação a essa
CGU do resultado da conciliação e dos procedimentos adotados. ”
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Primeiramente é necessário informar que as falhas identificadas pela CGU foram
encaminhadas preliminarmente ao gestor por meio da Solicitação de Auditoria nº
201700158/038 e do Ofício nº 14790. Naqueles documentos constaram o fato identificado
e propostas de recomendação.
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Observa-se que o BB se manifestou apenas sobre as propostas de recomendação,
evidenciando sua concordância tácita com o teor da constatação.
Quanto as propostas de recomendação, o BB discordou da parte em que a CGU
recomenda eliminar completamente os efeitos patrimoniais de todos os ativos que não
tenham sido reconhecidos, pois, segundo o gestor, trata-se de direito líquido e certo,
previsto em instrumento contratual.
Sobre essa questão, a CGU mantém seu entendimento, dado que recomendou a
eliminação apenas dos ativos que não tenham sido reconhecidos, ou seja, dos ativos que
não tenham sido considerados como líquidos e certos pelo órgão responsável. A própria
alternativa de solução proposta pelo BB evidencia a incerteza de recebimento dos valores
devidos.
De qualquer forma, a recomendação será reformulada de acordo com a proposta do BB.
Entretanto, caso a CCAF decida que a totalidade ou parte dos créditos não é devida, o
Banco deverá adotar os procedimentos contábeis necessários para eliminar
completamente os efeitos patrimoniais desses ativos.
trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Em relação aos créditos perante o INCRA/MDA, cujos valores estão
apropriados nas rubricas contábeis 28390-50-01 e 28390-50-03, submeter a questão do
recebimento dos créditos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal (CCAF), com comunicação a esta CGU do resultado da conciliação e dos
procedimentos adotados.
Recomendação 2: Após o resultado da conciliação, adotar os procedimentos contábeis
necessários para eliminar completamente os efeitos patrimoniais de todos os ativos que
não tenham sido reconhecidos no âmbito da CCAF ou, para aqueles que tenham sido
reconhecidos, ajustar esses ativos para que possam refletir seus valores de realização.

3.1.2.3 INFORMAÇÃO
Créditos perante o Tesouro Nacional - Informações Básicas.
Fato
Conforme mencionado no item 3.1.2.1 deste Relatório de Auditoria, foram identificadas
falhas em 8 (oito) rubricas relacionadas a créditos perante o Tesouro Nacional,
discriminadas no quadro a seguir:
Rubricas para as quais foram identificadas falhas
Enquadramento Contábil
(Cosif/Rubrica)
1.8.3.90.00 – Outras Rendas a Receber
28390-23-17 Recursos do Tesouro Nacional
28390-23-18 Recursos do BNDES
1.8.5.90.00 – Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural
28590-04-00 Dívidas Cedidas – Lei 9.138/95
1.8.8.80.20 – Títulos e Créditos a Receber
28880-10-15 Abatimento sobre Encargos Financeiros, Voto CMN 61/95

Saldos (Em R$
mil)
31/12/2016
17.585
1.243
16.342
333.925
333.925
207.105
382
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28880-10-31
28880-10-32
28880-10-33
28880-10-50

Desconto sobre Op. com Recursos do BNDES/Finame
Desconto sobre Op. com Recursos Próprios, PESA
Desconto sobre Op. Com Recursos do BNDES, PESA
Medida Provisória nº 2.196, de 28/06/2001
Total
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir dos dados informados pelo Banco.

26.931
1.647
463
177.682
558.615

Antes discorrer sobre essas falhas, é necessário apresentar informações básicas sobre
essas oito rubricas. A apresentação dessas informações está dividida em três blocos, de
acordo com a vinculação com as contas do Cosif citadas no quadro anterior.

A) Créditos em relação ao Tesouro Nacional constantes das demonstrações
contábeis em 31/12/2016 no montante de R$ 17.585 mil, os quais estão
pendentes de pagamentos e registrados desde 2005 e 2006.
Verificou-se a existência de saldos nas rubricas contábeis “28390-23-17 – Programa de
Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - Recursos do Tesouro Nacional” e “2839023-18 – Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana - Recursos do BNDES”,
vinculadas ao Cosif “1.8.3.90.00 – Outros Créditos/Rendas a Receber/Outras Rendas a
Receber”, no montante, respectivamente, de R$ 1.243 mil e R$ 16.342 mil, constatandose:
i)

em relação à rubrica 28390-23-17:
• que o referido valor (R$ 1.243 mil) permanece registrado o mesmo
desde 2005 e que o saldo em 31/12/2001 era de R$ 1.327 mil;
• não foi apresentado nenhum documento proveniente do Tesouro
Nacional com comprovação de reconhecimento do referido valor
como obrigação;
• inicialmente, o Banco havia informado que o crédito estava “em
validação de documentação junto à STN” e posteriormente foi
informado como “créditos não identificados pelo BB”.

ii)

em relação à rubrica 28390-23-18:
• que o referido valor (R$ 16.342 mil) permanece registrado o mesmo
desde 2006 e que o saldo em 31/12/2001 era de R$ 27.431 mil;
• não foi apresentado nenhum documento proveniente do Tesouro
Nacional com comprovação de reconhecimento do referido valor
como obrigação;
• inicialmente, o Banco havia informado que o crédito estava “em
validação de documentação junto à STN” e posteriormente foi
informado como “créditos não identificados pelo BB”.

O BB informou que as rubricas registram a remuneração do Banco pela prestação de
serviço de agente financeiro, calculada sobre as operações do PRLCB (Programa de
Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana). Acrescentou, ainda, que o saldo é baixado
quando da amortização e liquidação das operações ou quando honradas pelos assuntores
de risco, Tesouro Nacional ou Estado da Bahia, conforme o caso. E que tais
procedimentos estão previstos nos normativos que regulamenta o Programa.
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Esclareceu que, com o advento de diversas legislações, tais como as Leis nº 11.322/2006,
11.775/2008 e 13.340/2016, que autorizaram a liquidação e a renegociação das dívidas
oriundas de operações de crédito rural, os fluxos normais de condução do Programa foram
alterados.
Ressaltou que a Lei nº 13.340/2016 está vigente, permitindo que determinadas operações
inadimplentes possam ser renegociadas pelos mutuários. Por fim, informou que a lei
determina a suspensão das inscrições na Dívida Ativa da União referente aos valores
inadimplentes.
O Banco informou que as rubricas contábeis em referência têm saldo de subvenção
classificada como “Bônus por adimplência”.
Em que pesem os esclarecimentos apresentados pelo Banco, não foi apresentada
comprovação documental em que o Tesouro Nacional reconheça de forma incontroversa
os valores apropriados nas rubricas 28390-23-17 e 28390-23-18, cujos saldos – R$ 1.243
mil e R$ 16.342 mil - permanecem os mesmos desde 2005 e 2006, respectivamente.
Ademais, conforme planilha encaminhada à equipe de auditoria, em questionamentos
anteriores, o Banco classificou os referidos saldos como “créditos não identificados pelo
BB”.
As referidas rubricas estão vinculadas ao subtítulo contábil “28390-23-00 – Outras
Rendas a Receber/Operações com Riscos de Terceiros/Créditos Admini”, cujo montante
em 31/12/2016 era de R$ 17.585 mil.
Importa registrar, que por intermédio da Coordenação-Geral de Auditoria da Área
Fazendária desta SFC/CGU, foi emitido Ofício à Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
para manifestação sobre os referidos créditos do BB perante a União, cuja circularização
ainda não havia sido confirmada até o encerramento da auditoria.
B) Créditos em relação ao Tesouro Nacional constantes das demonstrações
contábeis em 31/12/2016 no montante de R$ 333.925 mil, os quais estão
pendentes de pagamentos e registrados desde 2001.
Verificou-se a existência de saldo na rubrica contábil “28590-04-00 – Dívidas Cedidas –
Lei nº 9.138/95”, vinculada ao Cosif “1.8.5.90.00 – Outros Créditos/Créditos
Específicos/Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural”, no montante de R$
333.925 mil, constatando-se:
•

•
•
•

o saldo em 31/12/2001 era de R$ 4.370.815 mil, sendo reduzido a R$
84.345 mil em 31/12/2002. No período de 2003 a 2014, por sua vez,
foi observado variação anual crescente, ocasião em que atingiu R$
173.547 mil;
em 31/12/2015, o crédito atingiu o montante de R$ 295.045 mil;
durante o ano de 2016 foram registradas atualizações monetárias de
R$ 38.880 mil, atingindo o montante de R$ 333.925 mil em
31/12/2016;
a presente rubrica está vinculada ao título contábil “28590-00-00 –
Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural” (montante de R$
377.697 mil em 31/12/2016), ao qual está vinculada também a rubrica

Dinheiro público é da sua conta
www.portaldatransparencia.gov.br

39

•

•

•

•

“28590-03-00 – Diferencial da Equivalência em Produto – Voto CMN
061/95”, objeto de análise em item específico deste Relatório;
conforme informações disponibilizadas pelo Banco, na rubrica em
referência estão registrados direitos de duas origens distintas: (i) base
analítica das operações originais com valores nominais em 30.11.1995
que proporcionaram a emissão de títulos (4 tranches) e o remanescente
de R$ 274.331 mil, sendo que os dados encontram-se em fase de
conciliação e apuração dos valores; (ii) base analítica das operações e
valores decorrentes da equalização devida pela STN em operações
com recursos do BNDES/FINAME, no valor R$ 59.337 mil. Neste
caso os valores encontram-se em fase de apuração e validação;
em junho/2016, por meio do Ofício nº 2016/01306, o BB apresentou à
STN o montante atualizado a ser pago referente aos créditos a receber
de valores residuais e remanescentes, sugerindo à STN o registro do
citado crédito como passivo contingente, com vistas a compatibilizar
os registros contábeis com o Banco e amparar os trabalhos de
validação e reconhecimento da dívida para o respectivo pagamento;
a STN emitiu a Nota Técnica nº 23, de 30/12/2016, por meio da qual
propôs registrar os saldos residuais como passivo contingente, tendo
em vista que os valores registrados pelo Banco em sua contabilidade
dependem de comprovação, por meio da prestação de informações
consistentes, com vistas a evidenciar uma estimativa confiável do
valor (itens “21-i”, “21-ii” e “22-iii” da citada Nota Técnica);
por meio da Nota de Lançamento 2016NS000793 (UG 170705, gestão
0001), de 31/12/2016, foi lançado como passivo contingente o
montante de R$ 538.243 mil correspondente aos valores de diversos
créditos citados no quadro 1 do item 18 da supracitada Nota Técnica
nº 23, entre os quais estão incluídos os valores referentes à presente
rubrica (28590-04-00) com data-base em 31/12/2016 e 31/01/2001.
Consta da referida Nota de Lançamento a observação de que os
créditos em referência estão pendentes de comprovação documental
pelo BB e de conciliação.

C) Créditos em relação ao Tesouro Nacional constantes das demonstrações
contábeis em 31/12/2016 no montante de R$ 207.105 mil (vinculados ao Cosif
- 1.8.8.80.20 - Títulos e Créditos a Receber/Sem Característica de Concessão
de Crédito), os quais estão pendentes de pagamentos e registrados desde
2001).

Verificou-se a existência de saldo nas rubricas contábeis citadas a seguir, todas vinculadas
ao Cosif “1.8.8.80.20 – Outros Créditos/Diversos/Títulos e Créditos a Receber/Sem
Característica de Concessão de Crédito”, constatando-se:
i) em relação à rubrica “28880-10-15 – Abatimento sobre Encargos Financeiros, Voto
CMN 061/95” - montante de R$ 382 mil:
• o referido valor é o mesmo desde 31/12/2001;
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•
•
•

•

na fase inicial dessa ação de controle o Banco havia informado, em
relação ao adimplemento do crédito, que o referido valor estava “Em
levantamento de documentação para validação junto à STN”;
posteriormente, solicitado a fazer a classificação dos créditos, este
valor foi classificado como “não identificados pelo BB”;
a STN emitiu a Nota Técnica nº 23, de 30/12/2016, sugerindo o
registro do referido crédito como passivo contingente, onde consignou
que os valores registrados pelo Banco em sua contabilidade dependem
de comprovação documental por meio da prestação de informações
consistentes e de conciliação;
por meio da Nota de Lançamento 2016NS000793 (UG 170705, gestão
0001), de 31/12/2016, o Tesouro Nacional realizou o registro do
referido valor como passivo contingente a favor do Banco.

ii) em relação à rubrica “28880-10-31 – Desconto sobre Operações com Recursos do
BNDES/FINAME” - montante de R$ 26.931 mil:
• o referido valor é o mesmo desde 31/12/2001;
• na fase inicial dessa ação de controle o Banco havia informado, em
relação ao adimplemento do crédito, que o referido valor estava “Em
validação de documentação junto à STN”;
• posteriormente, solicitado a fazer a classificação dos créditos, o
montante de R$ 26.828 mil foi classificado como “encaminhado ao
Tesouro Nacional”, sendo o valor remanescente, R$ 103 mil,
classificado como “não identificados pelo BB”;
• a STN emitiu a Nota Técnica nº 23, de 30/12/2016, sugerindo o
registro do referido crédito como passivo contingente, onde consignou
que os valores registrados pelo Banco em sua contabilidade dependem
de comprovação documental por meio da prestação de informações
consistentes e de conciliação;
• por meio da Nota de Lançamento 2016NS000793 (UG 170705, gestão
0001), de 31/12/2016, o Tesouro Nacional realizou o registro do
referido valor como passivo contingente a favor do Banco.
iii) em relação à rubrica “28880-10-32 – Desconto sobre Operações com Recursos
Próprios, PESA, Res. nº 2634/99” - montante de R$ 1.647 mil:
• o saldo em 31/12/2001 era de R$ 2.236 mil;
• no período de 2001 a 2015 o saldo anual do referido crédito sofreu
várias oscilações, crescentes e decrescentes, atingindo R$ 81.353 mil
em 31/12/2015;
• durante o ano de 2016 foram registrados pagamentos no valor total de
R$ 135.331 mil, atualização monetária de R$ 50.366 mil e outros
débitos com impacto no resultado do Banco no valor de R$ 5.258 mil,
resultando no saldo em 31/12/2016 de R$ 1.647 mil.
• na fase inicial dessa ação de controle o Banco havia informado, em
relação ao adimplemento do crédito, que o referido valor estava
“Regular”;
• posteriormente, solicitado a fazer a classificação dos créditos, os
referidos valores foram classificados como “não identificados pelo
BB”.
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iv) em relação à rubrica “28880-10-33 – Desconto sobre Operações com Recursos do
BNDES, PESA, Res. nº 2634/99” - montante de R$ 463 mil:
• o saldo em 31/12/2001 era de R$ 106 mil;
• no período de 2001 a 2015 o saldo anual do referido crédito sofreu
várias oscilações, crescentes e decrescentes, atingindo R$ 2.814 mil
em 31/12/2015;
• movimentação a débito no valor total de R$ 8.666.970,95 e registros a
crédito, com característica de estorno, no montante de R$
5.031.723,40, ambos com impacto no “Resultado Mensal”, resultando
num valor líquido de R$ 3.635.247,55 a débito
• durante o ano de 2016 foram registrados pagamentos no valor total de
R$ 5.986 mil, movimentação a débito no valor total de R$ 8.666 mil e
registros a crédito, com característica de estorno, no montante de R$
5.031 mil, resultando no saldo de R$ 463 mil em 31/12/2016.
• na fase inicial dessa ação de controle o Banco havia informado, em
relação ao adimplemento do crédito, que o referido valor estava
“Regular”;
• posteriormente, solicitado a fazer a classificação dos créditos, os
referidos valores foram classificados como “não identificados pelo
BB”.
v) em relação à rubrica “28880-10-50 – Medida Provisória nº 2.196, de 28/06/2001” montante de R$ 177.682 mil:
• em 31/12/2001 o saldo era de R$ 591.141 mil, sendo reduzido a R$
320.126 mil em 31/12/2002;
• no período de 2003 a 2010 foram observadas oscilações (crescentes e
decrescentes), mantendo-se o saldo anual numa média de R$ 210.202
mil, atingindo R$ 205.103 mil em 31/12/2010;
• em 31/12/2011 o crédito foi reduzido a R$ 177.539 mil, mantendo-se
nessa média até 2016;
• durante o exercício de 2016 foram registradas atualizações monetárias
de R$ 44 mil e um estorno no valor de R$ 40 mil, atingindo o montante
de R$ 177.682 mil em 31/12/2016;
• conforme informações preliminares disponibilizadas pelo Banco, na
rubrica em referência estão registrados valores decorrentes das
seguintes origens: Securitização O2C (Remuneração e Encargos
Adicionais); Securitização-Recursos Próprios (Encargos Adicionais);
Securitização BNDES/FINAME (Encargos Adicionais); PESA
(Recursos Próprios e Recálculo); BESC (Bônus Op. Securitizadas
BNDES, Resolução nº 2.666 e Pesa);
• em junho/2016 o BB encaminhou expedientes à STN apresentando o
montante a ser pago em decorrência desses créditos, sugerindo à STN
o registro do citado valor como passivo contingente, com vistas a
compatibilizar os registros contábeis com o Banco e amparar os
trabalhos de validação e reconhecimento da dívida para o respectivo
pagamento;
• a STN emitiu a Nota Técnica nº 23, de 30/12/2016, por meio da qual
sugeriu registrar o referido crédito como passivo contingente, tendo
em vista que os valores registrados pelo Banco em sua contabilidade
dependem de comprovação pelo BB, por meio da prestação de
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•

informações consistentes, com vistas a evidenciar uma estimativa
confiável do valor (itens “21” e “22” da citada Nota Técnica).
por meio da Nota de Lançamento 2016NS000793 (UG 170705, gestão
0001), de 31/12/2016, foi lançado como passivo contingente o
montante de 538.243 mil correspondente aos valores de diversos
crédito citados no quadro 1 do item 18 da supracitada Nota Técnica nº
23, entre os quais estão incluídos os valores referentes à presente
rubrica (28880-10-50). Consta da referida Nota de Lançamento a
observação de que os créditos em referência estão pendentes de
comprovação documental pelo BB e de conciliação.

Apresentados os questionamentos específicos para cada rubrica contábil, o Banco
informou, quanto aos créditos constantes das rubricas 28880-10-15, 28880-10-31, 2888010-32 e 28880-10-33, que:
“registra em sua contabilidade duas naturezas de obrigações que dizem respeito à
STN/COFIS, todas relacionadas às operações agrícolas do PESA: a) relacionadas à
equalização de encargos financeiros; b) relacionadas à remuneração do agente
financeiro”. Acrescentando que, “no que diz em relação aos registros contábeis
realizados pelo Banco que teriam origem na equalização de encargos financeiros, foram
enviados os ofícios 2016/01572, 2016/01571, 2016/01329, 2016/01369, 2016/001367,
2016/01432, 2016/01306, 2016/01373, 2016/01368 e 2016/01448, todos enviados em
22/06/2016, com as seguintes informações complementares:
a) Rubrica 28880-10-31
R. Ofício 2016/01369, de 14.06.2016, valor de R$ 26.931.267,20, saldo contábil em
31.10.2016, referente a valores remanescentes, alegados pelo Banco os quais seriam
devidos pela equalização do bônus de adimplência, concedidos pelo BB aos mutuários,
com amparo na Lei nº 9.866/1999, quando do pagamento das prestações vencidas entre
31.12.1999 e 29.06.2001, nas operações alongadas/securitizadas, com recursos do
BNDES, nas operações do Banco, objeto do Contrato nº 297/TN.
b) Rubrica 28880-10-15
R. Mensagem eletrônica, de 28.11.2016, valor de R$ 382.113,67, saldo contábil em
31.10.2016, referente abatimento de 1% sobre os encargos financeiros concedidos pelo
Banco aos mutuários, nas renegociações decorrentes de financiamentos rurais, de que
trata o inciso II, artigo 5º, da Resolução nº 2.164 de 19.06.1995, com amparo no Voto nº
061/1995, ambos do Conselho Monetário Nacional.
c) Rubricas 28880-10-32 e 28880-10-33
R. Referem-se a benefícios em operações de crédito com fluxo periódico de apresentação
à STN, contemplando registro de concessões, atualização e pagamentos em 2016 e 2017.
Além disso, encontram-se em andamento ações internas de conciliação dos valores
remanescentes.
ato
/F
#

3.1.2.4 CONSTATAÇÃO
Créditos perante o Tesouro Nacional pendentes de comprovação de reconhecimento
da obrigação pelo devedor, mas reconhecidos nas demonstrações contábeis do
Banco.
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Fato
Antes de se proceder ao relato da situação observada no Banco do Brasil, cabe repisar
o que dispõe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em seu pronunciamento 25,
ratificado pela Resolução BACEN/CMN 3.823/09:

Também, o CPC, ao tratar de critério de reconhecimento de ativos estabelecido pelo
item 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, aprovado pela Resolução CMN 4.144/2012, estabelece que:
“Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou
valor puder ser mensurado com confiabilidade.”
Apresentada a base normativa para a discussão a seguir, informe-se que nas
Demonstrações Contábeis (DC) Consolidadas do exercício de 2016 do Banco estão
registrados créditos junto ao Tesouro Nacional para os quais não há comprovação de
reconhecimento da obrigação pelo devedor e que contabilmente deveriam ser
considerados ativos contingentes. São os seguintes:
Item

A

B

Descrição Sumária

Créditos em relação ao Tesouro
Nacional
constantes
das
demonstrações
contábeis
em
31/12/2016 no montante de R$
17.585 mil, os quais estão
pendentes de pagamentos e
registrados desde 2005 e 2006.
Ausência de comprovação de
reconhecimento da obrigação pela
STN/MF.
Créditos em relação ao Tesouro
Nacional
constantes
das
demonstrações
contábeis
em
31/12/2016 no montante de R$
333.925 mil, os quais estão

Rubrica

Valor (R$)

28390-23-17
28390-23-18

1.243.610,20
16.342.381,73

Inscrito em
Passivo
Contingente
da União?
Não
Não

28590-04-00

333.925.856,17

Sim
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Item

C

Descrição Sumária

pendentes de pagamentos e
registrados desde 2001. Ausência
de
comprovação
de
reconhecimento da obrigação
registrada
como
passivo
contingente pela STN/MF.
Créditos em relação ao Tesouro
Nacional
constantes
das
demonstrações
contábeis
em
31/12/2016 no montante de R$
207.105 mil (vinculados ao Cosif
“1.8.8.80.20 – Títulos e Créditos a
Receber/Sem Característica de
Concessão de Crédito”), os quais
estão pendentes de pagamentos e
registrados desde 2001. Ausência
de
comprovação
de
reconhecimento da obrigação
registrada
como
passivo
contingente pela STN/MF.

Total

Rubrica

Valor (R$)

Inscrito em
Passivo
Contingente
da União?

28880-10-15
28880-10-31
28880-10-32
28880-10-33
28880-10-50

382.113,67
26.931.267,20
1.647.557,82
463.264,18
177.682.316,67

Sim
Sim
Não
Não
Sim

558.618.367,64

Observa-se, no quadro anterior, que, em relação a quatro rubricas, houve a inscrição dos
créditos como passivo contingente da União, enquanto que para as outras quatro rubricas
sequer houve essa inscrição.
Em relação aos créditos inscritos como passivo contingente da União, o Banco informou
que os ativos em referência não se enquadram na categoria de ativo contingente e devem
ser evidenciados no Balanço Patrimonial do BB como direito a receber (Ativo) do
Tesouro Nacional, uma vez que o fato gerador para o seu registro decorre de
acordo/contrato firmado entre o BB e Tesouro Nacional e/ou previsto em dispositivos
legais.
Acrescenta, citando o entendimento do Banco Central nesse mesmo sentido, ao instituir
o Cosif “1.8.5.90.00-7 – Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural” para o
registro dos mencionados ativos, que tem a seguinte função:
“Registrar os direitos junto ao Tesouro Nacional, decorrentes de cessão de operações
de crédito rural alongadas na forma da Resolução nº 2.238, de 31.01.96, bem como da
parcela dos rendimentos auferidos em operações de crédito rural realizadas com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e com outros recursos operados
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, cuja
equalização seja contratualmente definida como sendo de responsabilidade do Tesouro
Nacional.
Os rendimentos auferidos pelos direitos junto ao Tesouro Nacional devem ser
apropriados, mensalmente, tendo como contrapartida o título RENDAS DE CRÉDITOS
ESPECÍFICOS, código 7.1.9.85.00-6.
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As coobrigações assumidas nas cessões de créditos, efetuadas com o Tesouro Nacional,
devem ser atualizadas mensalmente e registradas em subtítulos de uso interno específicos
dos títulos COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO, código 3.0.1.85.00-5, e
RESPONSABILIDADES POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO, código
9.0.1.85.00-7.
Os títulos do Tesouro Nacional, recebidos após a celebração do contrato de cessão de
direitos creditórios, devem ser registrados no subtítulo adequado do título TÍTULOS DE
RENDA FIXA, código 1.3.1.10.00-4, tendo como contrapartida o título TESOURO
NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL.
A cessão de direitos decorrentes da equalização deve ser registrada:
a) pelo agente financeiro do BNDES, a crédito de TESOURO NACIONAL ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL e a débito da obrigação por repasse
assumida perante aquela instituição;
b) pelo BNDES, a débito de TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE
CRÉDITO RURAL e a crédito do direito por repasses contra seu agente
financeiro”.
O Banco entende que o registro de um passivo contingente na contabilidade de uma
entidade controladora não pressupõe que deverá haver um registro, de forma simétrica,
de um ativo contingente na contabilidade de uma entidade controlada, considerando as
definições de que trata o item 10 do Pronunciamento Técnico 25 emitido pelo CPC
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis). Assim, no que diz respeito ao reconhecimento
de um ativo contingente, esclarece que, de acordo com o item 31 do citado CPC 25, a
entidade não deve reconhecer um ativo contingente.
Esclareceu, ainda, sobre o reconhecimento de um passivo, que, nos termos do item 23 do
supracitado Pronunciamento Técnico, para que um passivo se qualifique para
reconhecimento é necessário haver não somente uma obrigação presente, mas também a
probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar
essa obrigação. Que para a finalidade do CPC 25, uma saída de recursos ou outro evento
é considerado como provável se o evento for mais provável que sim do que não ocorrer,
isto é, se a probabilidade que o evento ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso
não acontecer.
Por fim, o Banco concluiu que, no caso em análise, para a União, há uma saída provável
de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação com o BB.
Assim, o registro deve ser de uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capaz
de gerar benefícios econômicos.
Dos esclarecimentos apresentados pelo Banco, inicialmente cabe registrar que de fato o
Banco Central instituiu título contábil específico (1.8.5.90.00-7 – Tesouro Nacional –
Alongamento de Crédito Rural) no elenco de contas do Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) para o registro dos direitos dessa espécie
perante o Tesouro Nacional, conforme função disposta no seu Capitulo 2. Entretanto,
deve-se levar em consideração que as normas consubstanciadas no COSIF “têm por
objetivo uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos administrativos praticados,
racionalizar a utilização de contas, estabelecer regras, critérios e procedimentos
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necessários à obtenção e divulgação de dados, possibilitar o acompanhamento do
sistema financeiro, bem como a análise, a avaliação do desempenho e o controle, de
modo que as demonstrações financeiras elaboradas, expressem, com fidedignidade e
clareza, a real situação econômico-financeira da instituição e conglomerados
financeiros”.
Estabelece, ainda, que os capítulos estão hierarquizados na ordem de apresentação e que,
nas dúvidas de interpretação entre Normas Básicas (Capítulo 1) e Elenco de Contas
(Capítulo 2), prevalecem as Normas Básicas. Assim, disciplina que o simples registro
contábil não constitui elemento suficientemente comprobatório, devendo a escrituração
ser fundamentada em comprovantes hábeis para a perfeita validade dos atos e fatos
administrativos. Prescreve que, a par das disposições legais e das exigências
regulamentares específicas atinentes à escrituração, observam-se, ainda, os “princípios
fundamentais de contabilidade” (práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil), cabendo à instituição,
entre outros, (i) adotar métodos e critérios uniformes no tempo, sendo que as
modificações relevantes devem ser evidenciadas em notas explicativas, quantificando os
efeitos nas demonstrações financeiras; (ii) proceder às devidas conciliações dos títulos
contábeis com os respectivos controles analíticos e mantê-las atualizadas, conforme
determinado nas seções próprias do Plano Contábil, devendo a respectiva documentação
ser arquivada por, pelo menos, um ano (Capítulo 1-Normas Básicas – 1-Princípios
Gerais).
De igual forma, o item 8 do Capítulo 4 que trata dos Pronunciamentos Técnicos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estabelece que “as instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
devem observar o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) aprovado pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 2 de dezembro de 2011, naquilo que não conflitar
com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central do
Brasil. (Res 4144 art 1º)”.
Portanto, não se discute aqui os elementos de natureza formal, decorrentes da
classificação e registro contábil originários, os quais estão consubstanciados na conta
contábil (Cosif 1.8.5.90.00) normatizada pela autoridade de supervisão bancária. E sim,
no que diz respeito à essência, ou seja, os elementos materiais dos referidos créditos, cujos
registros e manutenção como ativos decorrem de um longo período de tempo (2003 a
2016) com saldos crescentes, sem, contudo, a verificação - nesse mesmo período - de
manifestação da entidade devedora pelo reconhecimento dos referidos valores como uma
obrigação líquida e certa.
Ao contrário, o que se observou, e por sugestão dessa instituição credora (“com vistas a
compatibilizar os registros contábeis com o Banco”), foi o registro dos créditos pelo
Tesouro Nacional ao final do exercício de 2016, especificamente no último dia do ano,
como passivos contingentes, informando na Nota de Lançamento que os referidos valores
“estão pendentes de comprovação documental pelo BB e de conciliação”. Portanto, cabe
ressaltar que a essência de um ativo é a existência de benefícios econômicos futuros, ou
seja, o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para a ocorrência de fluxos
de caixa positivos para a entidade ou redução de fluxos negativos.
Ensina o ilustre Professor Iudícibus (2010, p. 21), que "a adoção das IFRS (Normas
Internacionais de Contabilidade) e a prevalência da essência sobre a forma devem ser de
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amplo conhecimento tanto do contador quanto do auditor, no que tange à operação a ser
contabilizada e as circunstâncias que as cercam. Não basta apenas contabilizar o que
está escrito, ou seja, há que ter certeza de que o documento formal represente, de fato, a
essência econômica dos fatos sendo registrados”.
Assim, conclui-se que a situação em análise afronta os critérios de reconhecimento dos
elementos das demonstrações contábeis estabelecidos pelos itens 4.40 e 4.44 do
Pronunciamento Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado
pela Resolução CMN 4.144/2012.
“4.44. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou
valor puder ser mensurado com confiabilidade”.
“4.40. O conceito de probabilidade (de futuros benefícios econômicos) “deve ser adotado
nos critérios de reconhecimento para determinar o grau de incerteza com que os
benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a fluir para a entidade ou a
fluir da entidade. O conceito está em conformidade com a incerteza que caracteriza o
ambiente no qual a entidade opera. As avaliações acerca do grau de incerteza atrelado
ao fluxo de benefícios econômicos futuros devem ser feitas com base na evidência
disponível quando as demonstrações contábeis são elaboradas. Por exemplo, quando for
provável que uma conta a receber devida à entidade será paga pelo devedor, é então
justificável, na ausência de qualquer evidência em contrário, reconhecer a conta a
receber como ativo. Para uma ampla população de contas a receber, entretanto, algum
grau de inadimplência é normalmente considerado provável; dessa forma, reconhece-se
como despesa a esperada redução nos benefícios econômicos”.
Ademais, importa registrar, que o título contábil “28590-00-00 – Tesouro Nacional Alongamento de Crédito Rural”, agregador dessa rubrica, foi objeto de constatação
conforme item 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503906 referente
ao exercício de 2014. Sendo registrada recomendação ao Banco no sentido de “atualizar
junto ao Tesouro Nacional a negociação formal da dívida, com a finalidade de obter
maior segurança documental sobre o registro contábil deste crédito”
Em consequência dos resultados apresentados pelo supracitado Relatório de Auditoria, o
Tribunal de Contas da União emitiu o Acórdão nº 4068/2017 – TCU – 2ª Câmara, em que
considerou regulares com ressalvas as contas de diversos gestores do Banco, “em
decorrência de as contas prestadas não expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis do Banco do Brasil S.A. referentes ao exercício
de 2014, considerando que deles constavam créditos de improvável realização,
consubstanciados nas rubricas contábeis ‘(...)’, ‘Alongamento de Crédito Rural –
Tesouro Nacional’, ‘(...)’ e ‘(...)’, em afronta ao critério de reconhecimento de ativos
estabelecido pelo item 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Resolução CMN 4.144/2012”. Em
consequência, foram registradas determinações ao Banco e à STN, assinalando prazo para
adoção de providências no sentido de prestação de contas com documentação suporte,
validação, conciliação, reconhecimento de dívida, bem como a apresentação de
cronograma de pagamentos em face do disposto no art. 36 da Lei Complementar
101/2000. Ainda, em relação ao Banco para a adoção de medida contábil adequada para
expurgar os efeitos patrimoniais dos ativos que não tenham sido reconhecidos como
líquidos e certos pelo Tesouro Nacional.
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Ressalta-se que a situação em comento pode, ainda, ser agravada pela atuação da Corte
de Contas em face do disposto no art. 36 da Lei Complementar 101/2000.
Por fim, em que pese o registro pelo Tesouro Nacional do citado crédito como passivo
contingente, importa destacar, que por intermédio da Coordenação-Geral de Auditoria
da Área Fazendária desta SFC/CGU, foi emitido Ofício à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) para manifestação sobre os valores devidos pela União em face do BB,
cuja circularização ainda não havia sido confirmada até o encerramento da auditoria.
Quanto as rubricas para as quais sequer houve inscrição como passivo contingente, não
foi apresentada comprovação documental em que o Tesouro Nacional reconheça de
forma incontroversa os valores apropriados.
ato
/F
#

Causa
Entende-se que a presente Constatação decorre das seguintes causas relativamente
autônomas e igualmente relevantes:
a)
Ausência de efetividade nas cobranças administrativas realizadas pelo Banco
perante a Secretaria do Tesouro Nacional no período de 2001 a 2016;
b)
Não adoção de outros procedimentos pelo Banco capazes de provocar o Tesouro
Nacional a se manifestar sobre o reconhecimento (ou não) da obrigação;
c)
Não aplicação das normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, conforme ratificado pela Resolução BACEN/CMN 3.823/09 e Resolução
CMN 4.144/2012. #/C
aus
s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
Em relação às determinações exaradas pelo TCU por meio do Acórdão nº 4068/2017, o
Banco informou que, por entender que os prazos não eram suficientes para atendimento,
interpôs Recurso de Reconsideração solicitando a exclusão das determinações ou a
dilação dos prazos.
Acrescenta, que em 05/07/2017 o Relator do Processo no TCU emitiu o seguinte
despacho:
“Conheço do recurso de Reconsideração interposto pelo Banco do Brasil (R001, peça38),
suspendendo-se os efeitos dos itens 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.2.1, 1.7.2.2 do Acórdão
4068/2017 – TCU – Segunda Câmara em relação ao recorrente, com fundamento nos
artigos 277,I, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, e autorizo a remessa dos
autos à Secex Fazenda para que, preliminarmente, promova a notificação de todos os
responsáveis que não possuam comprovação de ciência nos autos, bem como comunique
aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito
suspensivo concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos
autos à Secretaria de Recursos (Serur), para análise de mérito”.
Ressaltou, ainda, que o atendimento de recomendação a ser registrada por esta SFC/CGU
no sentido de adotar procedimentos contábeis necessários à eliminação completa dos
efeitos patrimoniais de todos os ativos que, eventualmente, não tenham sido reconhecidos
como líquidos e certos, “trará prejuízo financeiro injustificável à Instituição Banco do
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Brasil S.A., uma vez que são direitos previstos em contratos e demais legislações editadas
pelos entes públicos (...)”, cujos valores dependem também de trabalhos de validação por
parte dos Órgãos devedores.
Solicitou, então, a suspensão do registro de recomendação por esta SFC/CGU, até que
seja julgado o mérito do recurso de reconsideração do Banco perante o TCU em face do
Acórdão 4068/2017 (Processo TC 031.084/2015-0).
Quanto aos créditos registrados no subitem “A” do item 3.2.1.3 deste relatório, o Banco
informou que “Em que pese a não confirmação sobre os referidos créditos do BB, pela
União, a essa Controladoria, os valores devidos pelo Tesouro Nacional encontram-se em
apuração pela STN. Ressalte-se que atualmente o Banco está em processo de saneamento
e regularização dos ativos referente ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira
Baiana – PRLCB”. Informou ainda que as rubricas 28390-23-17 e 28390-23-18 estão
contidas no processo de saneamento que foi citado pelo Banco no recurso ao Acórdão
4068/2017, do TCU, para pedir alteração do prazo para apresentar as informações.
Em relação aos créditos referidos no subitem “B” do item 3.2.1.3 deste relatório, o Banco
se manifestou informando que “por meio dos ofícios Digov/Gefup/Diadm nº
2017/003740, de 29.06.2017, e nº 2017/004122, de 04.07.2017, apresentou à STN a
composição dos saldos apropriados nas rubricas contábeis, acompanhada da memória de
cálculo e da documentação suporte. Na oportunidade, foi solicitada a validação e a
conciliação dos dados, além da informação da expectativa de prazo para liquidação da
dívida”. Esclareceu, ainda, que “as ações adotadas pelo Banco estão alinhadas às
atividades que vem sendo desenvolvidas com o intuito de finalizar a prestação de contas
ao Tesouro Nacional relativa as operações rurais alongadas, amparadas pela (sic) Lei nº
9.138/1955 e MP 2.196/2001”.
No que toca aos créditos registrados no subitem “C” do item 3.2.1.3 deste relatório, O
Banco se manifestou informando que “no que se refere às rubricas 28880-10-31 e 2888010-50, informamos que o Banco, por meio dos ofícios Digov/Gefup/Diadm nº
2017/003739, de 16.06.2017, nº 2017/004123, de 12.07.2017, nº 2017/003741, de
16.06.2017, nº 2017/003809, de 23.06.2017, e nº 2017/003742, de 23.06.2017;
apresentou (sic) a STN a composição dos saldos apropriados nas rubricas contábeis,
acompanhada da memória de cálculo e da documentação suporte. Na oportunidade, foi
solicitada a validação e a conciliação dos dados, além da informação da expectativa de
prazo para liquidação da dívida”.
Relatou que “em relação aos recálculos provenientes de operações ao amparo do
Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, saldo parcial contido na rubrica
28880-1050, informamos que o processo de geração de informações, de conciliação e de
apresentação de fatura de cobrança ao ente pagador encontra-se em fase de finalização,
devendo encerrar dentro de 30 dias”.
Acrescentou, ainda, que “as ações adotadas pelo Banco estão alinhadas às atividades que
vem sendo desenvolvidas com o intuito de finalizar a prestação de contas ao Tesouro
Nacional relativa as operações rurais alongadas, amparadas pela Lei nº 9.138/1995 e MP
2.196/2001”.
Informou que “encontra-se em andamento o processo que avalia o registro de provisão
para contabilização em prejuízo dos ativos existentes na rubrica 28880-1015. Quanto aos
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valores registrados nas rubricas 28880-1032 e 28880-1033, há processo para o inventário
e conciliação em andamento”.##/M
xm
dE
anifestcoU
Manifestação após Reunião de Busca Conjunta de Soluções:
Em decorrência da Reunião de Busca de Soluções em 06/09/2017, com base nos fatos e
recomendações registrados no Relatório Preliminar de Auditoria, o Banco, por meio do
Ofício Diretoria de Governo nº 2017/006457, de 12/09/2017, complementou sua
manifestação sobre as rubricas 28880-10-32 e 28880-10-33, informando o
encaminhamento da última fatura ao Tesouro Nacional no valor de R$ 7.539.398,33 para
ressarcimento (Ofício Diretoria de Governo nº 2017/04880, de 28/07/2017). Esclareceu,
ainda, que “os ressarcimentos dos valores dos bônus concedidos aos mutuários são
realizados, semestralmente, após validação por parte dos técnicos da STN”.
m
x
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U
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Análise do Controle Interno
Primeiramente é necessário informar que as falhas identificadas pela CGU foram
encaminhadas preliminarmente ao gestor por meio da Solicitação de Auditoria nº
201700158/038 e do Ofício nº 14790. Naqueles documentos constaram o fato identificado
e propostas de recomendação.
Convém repisar que a equipe de auditoria identificou que o Banco possui em seu ativo
créditos não suportados por documentação adequada e/ou não reconhecidos pelo devedor.
Importa salientar que tais créditos estão registrados no ativo do Banco há mais de quinze
anos. Além disso, pondera-se que o (suposto) devedor divulga alguns desses créditos
como “contingentes”, enquanto que para outros créditos sequer houve essa divulgação,
ou seja, em ambos os casos não há o reconhecimento da dívida.
Nesse sentido, ainda que se dê razão ao banco e não se considere esses créditos como
contingentes (quando de seu reconhecimento), decorridos mais de quinze anos paira sobre
tais ativos a dúvida sobre a efetiva capacidade de gerar benefícios futuros ao banco, uma
vez que o devedor – que, no caso é o próprio controlador - não reconheceu a dívida. Aliás,
o possível reconhecimento requer o enfrentamento de diversas fases. Enquanto isso, o
banco continua carregando no seu balanço patrimonial créditos de realização, no mínimo,
duvidosa.
Com o objetivo de garantir que esse “ativo”, se for o caso, venha a ser de fato realizado
(conferindo benefícios econômicos futuros ao banco), a CGU propôs duas ações ao BB:
(i) buscar o reconhecimento da dívida; e (ii) refletir o resultado dessa busca no Balanço
Patrimonial.
A primeira ação pode ser concretizada de três formas: negocial, administrativa ou
judicialmente. Além disso, é preciso que essa ação seja finalizada com a maior brevidade
possível, não sendo razoável imaginar que tais “ativos” – sequer reconhecidos pelo
devedor - sejam mantidos pelo banco em seu balanço por muito mais tempo.
Desse modo, o que prejudica o banco é o não recebimento desses créditos, e não as ações
ora propostas pela CGU. Ademais, há de se trazer à baila que o expurgo dos efeitos
patrimoniais de tais créditos do Balanço Patrimonial do banco, com o objetivo de que a
situação patrimonial seja fidedignamente representada (considerando a atual situação dos
créditos ora discutidos), não impede que o banco busque por todas as vias o
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reconhecimento e o pagamento de tais créditos pelo devedor. Caso ocorra (esse
reconhecimento e esse pagamento), a contabilidade poderá, no momento adequado, ser
sensibilizada por tais fatos.
Sendo assim, a equipe de auditores entende que o mérito das recomendações não merece
ser revisto.
Para finalizar, cabe observar que o BB solicitou a suspensão tendo em vista que são
semelhantes às determinações contidas no Acórdão TCU nº 4068/2017, que estão com
efeito suspenso. Em que pese apresentarem textos semelhantes, as recomendações da
CGU não estão vinculadas ao Acórdão supracitado e dessa forma seguem rito distinto das
determinações daquele Tribunal de Contas.
Análise após Reunião de Busca Conjunta de Soluções:
Quanto à manifestação do Banco, encaminhada posteriormente à Reunião de Busca
Conjunta de Soluções ocorrida em 06/09/2017, em que afirma o encaminhamento de
fatura à STN no valor de R$ 7.539.398,33, cobrando o ressarcimento pelo Tesouro
Nacional, a mesma não elide a recomendação no que diz respeito às rubricas contábeis
28880-10-32 e 28880-10-33, haja vista que as operações discriminadas no documento
Formulário de Solicitação de Recursos, anexo ao citado expediente encaminhado pelo
Banco ao Tesouro Nacional, são em grande parte referentes à movimentação registrada a
partir de janeiro/2017. Ademais, conforme já registrado no campo “Fato” da Constatação
3.1.2.3 (subitem “C”), quando solicitado a fazer a classificação desses créditos, os saldos
apresentados em 31/12/2016 foram classificados como “não identificados pelo BB”,
esclarecendo, ainda, sobre o andamento de ações internas de conciliação dos valores
remanescentes. Ato contínuo, em resposta à Solicitação de Auditoria de manifestação
sobre os fatos (SA nº 201700158/038), informou sobre a existência de processo em
andamento para o inventário e conciliação dos valores remanescentes registrados nas
rubricas 28880-10-32 e 28880-10-33.
Em que pese os encaminhamentos do Banco ao Tesouro Nacional, depreende-se que não
restou comprovado o pagamento pela STN dos saldos remanescentes das citadas rubricas
a partir de janeiro/2017. Assim, diante de todo o exposto, em especial os fatos elencados
na parte “C” do item 3.1.2.3 e o consignado no campo “Análise do Controle Interno”
deste item (3.1.2.4), mantemos o registro das rubricas 28880-10-32 e 28880-10-33 na
recomendação 001 da presente Constatação, no sentido de que o Banco comprove que os
valores remanescentes em 31/12/2016 das citadas rubricas foram quitados pelo Tesouro
Nacional.##/A
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n
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Recomendações:
Recomendação 1: Em relação às rubricas 28390-23-17, 28390-23-18, 28590-04-00,
28880-10-15, 28880-10-31 e 28880-10-50, submeter à Secretaria do Tesouro Nacional,
no prazo de seis meses, a composição dos saldos, acompanhada da memória de cálculo e
da documentação suporte, solicitando sua validação e a programação de pagamentos a
serem realizados com as respectivas datas e valores. No caso das rubricas 28880-10-32 e
28880-10-33, encaminhar ao órgão de controle documentação que comprove que o saldo
remanescente em 31/12/2016 foi quitado pela STN.
Recomendação 2: Decorridos seis meses do recebimento pela Secretaria do Tesouro
Nacional do expediente encaminhado nos termos da recomendação anterior (01), adotar
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os procedimentos contábeis necessários para eliminar completamente os efeitos
patrimoniais de todos os ativos que não tenham sido reconhecidos, dentro desse prazo,
como líquidos e certos por aquele órgão, ou, para aqueles que tenham sido reconhecidos,
ajustar esses ativos para que possam refletir seus valores de realização, ambas situações
em conformidade com os critérios de reconhecimento dos elementos das demonstrações
contábeis estabelecidos pelos itens 4.40 e 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Resolução CMN 4.144/2012.

3.1.2.5 INFORMAÇÃO
Créditos em relação ao Tesouro Nacional constantes das demonstrações contábeis
em 31/12/2016 no montante de R$ 43.771 mil.
Fato
Da análise dos documentos e informações disponibilizados à equipe de auditoria
relacionados aos créditos registrados em 31/12/2016 perante a União, verificou-se a
existência de saldo na rubrica contábil “28590-03-00 – Diferencial da Equivalência em
Produto – Voto CMN 061/95”, vinculada ao Cosif “1.8.5.90.00 – Outros
Créditos/Créditos Específicos/Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural” no
montante de R$ 43.771 mil, constatando-se que:
- o saldo em 31/12/2001 era de R$ 307.717 mil, sendo registrado saldo
crescente anual até o ano de 2014, ocasião em que atingiu R$ 1.375.752 mil;
- em 31/12/2015 o saldo foi reduzido a R$ 38.863 mil;
- durante o ano de 2016 foram registradas atualizações monetárias de R$ 4.908
mil, atingindo o montante de R$ 43.771 mil em 31/12/2016;
- a presente rubrica está vinculada ao título contábil “28590-00-00 – Tesouro
Nacional – Alongamento de Crédito Rural” (montante de R$ 377.697 mil em
31/12/2016), ao qual está vinculada também a rubrica “28590-04-00 – Dívidas
Cedidas – Lei nº 9.138/95”, objeto de análise em item específico deste
Relatório;
- conforme informações disponibilizadas pelo Banco, a Resolução CMN nº
2.164/1995 permitiu a renegociação de operações de crédito rural com a
inclusão de equivalência em produto.
Questionado sobre as tratativas com o Tesouro Nacional para quitação do referido valor
e se o mesmo foi objeto de liquidação a partir de janeiro/2017, o Banco informou que as
ações de cobrança junto ao Tesouro Nacional remetem à celebração do Contrato de
Reconhecimento de Dívida e Pagamento Parcial nº 17/PGFN/CAF – Processo nº
10951.000704/96-21, celebrado entre o BB e a União, em 30/12/2015, com o objetivo de
pagamento de operações rurais contratadas com cláusula de Equivalência em Produto.
Relatou que, à época, a STN efetuou o pagamento parcial da dívida, remanescendo valor
residual para liquidação posterior. Ato contínuo, acrescentou que em 14/06/2016 o Banco
encaminhou o ofício DIGOV/Gerência de Fundos e Programas 2016/01432, solicitando
dar prosseguimento aos encaminhamentos relativos ao tema, ou seja, celebração de termo
aditivo com vistas a liquidação da dívida.
Acrescentou que, em fevereiro/2017, a STN, por meio de mensagem eletrônica, informou
ao Banco que, dado o entendimento interno sobre a necessidade de criação de ação
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orçamentária específica para liquidação de despesa de capital, aquela Secretaria
aguardava publicação de Portaria SOF, com vistas a regulamentação e normatização da
solicitação de créditos adicionais para possibilitar a quitação da referida despesa. Finaliza
informando que, em 16/06/2017, por meio da correspondência DIGOV/GESUP/DIADM
– 2017/003738, o Banco solicitou ao Tesouro Nacional para se pronunciar sobre a
expectativa de prazo para o pagamento e liquidação da dívida remanescente.
Durante a realização dessas análises, o Banco havia informado à equipe de auditoria que
o citado valor se refere à “Securitização/Alongamento – Lei nº 9.138/95 e Res. 2.238/96”.
Que ao realizar a renegociação, em alguns casos o mutuário poderia escolher recalcular
sua dívida em função do valor do produto associado ao seu financiamento, gerando
diminuição do saldo devedor. Sendo essa diferença - “Equivalência em Produto” compensada pelo Tesouro Nacional.
Informou, ainda, ter encaminhado em 19/02/2016 ao Tesouro Nacional, via e-mail,
minuta de Termo Aditivo ao supracitado Contrato de Reconhecimento de Dívida e
Pagamento Parcial. Além de sugerir à STN o registro do citado valor como passivo
contingente, com vistas a compatibilizar os registros contábeis com o Banco e amparar
os trabalhos de validação para o respectivo pagamento.
Dessa forma, verificou-se que a STN, por sua vez, emitiu a Nota Técnica nº 23, de
30/12/2016, por meio da qual sugeriu registrar o valor remanescente, originado da
equalização de encargos financeiros por meio do diferencial de taxas da equivalência em
produto, como passivo no Balanço Patrimonial da União. Consignando que “tendo em
vista que os valores registrados, pelo Banco, foram conciliados e reconhecidos pela
União, por meio do Contrato nº 017/PGFN/CAF, de 30/12/2015, bem como representam
a exigência de provável saída de recursos envolvendo benefícios econômicos em
liquidação de uma obrigação presente, e sendo o valor pelo qual essa liquidação se dará
determinado em base confiáveis, entende-se que esses valores devem ser registrados
como passivo no Balanço Patrimonial”.
Em decorrência, verificou-se o registro na conta passivo “21311-04-00 – Contas a Pagar
Credores Nacionais” por meio da Nota de Empenho 2016NE000020 (UG 170705, gestão
0001), de 29/11/2016, no valor de R$ 44.492 mil, visando o posterior pagamento do 1°
TA do Contrato de Reconhecimento de Dívidas 17/PGFN/CAF.
Importa registrar, que o título contábil “28590-00-00 – Tesouro Nacional - Alongamento
de Crédito Rural”, agregador dessa rubrica, foi objeto de constatação conforme item
1.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503906 referente ao exercício
de 2014. Sendo registrada recomendação ao Banco no sentido de “atualizar junto ao
Tesouro Nacional a negociação formal da dívida, com a finalidade de obter maior
segurança documental sobre o registro contábil deste crédito”
Assim, com efeito, cabe destacar os resultados da recomendação registrada no
supracitado Relatório de Auditoria nº 201503906, tendo em vista a celebração, em
30/12/2015, do Contrato de Reconhecimento de Dívida e Pagamento Parcial nº
17/PGFN/CAF, celebrado entre o BB e a União, culminando com o pagamento parcial da
dívida no valor de R$ 1.506.233 mil, mediante emissão de títulos da dívida pública
mobiliária federal interna.
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Contudo, em razão do montante envolvido (saldo remanescente de R$ 43.771 mil em
31/12/2016) e o decurso de tempo (2001 a 2014), em que se observou acentuado
crescimento do saldo da rubrica contábil, entende-se que as tratativas para a liquidação
do referido crédito não devem se resumir na manifestação da Secretaria do Tesouro
Nacional, em fevereiro/2017, de que segundo entendimento interno se faz necessária a
criação de ação orçamentária específica pela Secretaria de Orçamento Federal para
liquidação de despesa de capital, tampouco conforme a última ação de cobrança
informada pelo Banco, ocorrida em junho/2017, no sentido de solicitar ao Tesouro
Nacional para se pronunciar sobre a expectativa de prazo para pagamento e liquidação da
dívida remanescente. Isto posto, o Banco, na qualidade de instituição financeira credora
controlada pela União, deve assinalar prazo para que o Tesouro Nacional realize a
liquidação da referida obrigação, sob pena de incorrer, em razão da atuação do Tribunal
de Contas da União nesse contexto, como contraparte (instituição financeira credora) na
afronta ao art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).
Sobre essa questão o Banco encaminhou o expediente Digov 2017/005640, de
21/08/2017, informando que, sob a ótica da prestação de contas e apresentação de
faturas, foram adotadas todas as ações necessárias para a habilitação e cobrança dos
valores a receber da União.
Diante do exposto, este registro será consignado como informação neste Relatório de
Auditoria. Entretanto, CGU entende que o Banco deve atuar junto à STN visando à
liquidação da referida obrigação.
ato
/F
#

3.1.2.6 CONSTATAÇÃO
Demonstrações Contábeis 2016 - Ausência de divulgação de ativos com o
'Controlador' ou com 'Outras partes relacionadas' no montante de R$ 644.552 mil.
Fato
Da análise dos documentos e informações disponibilizados à equipe de auditoria
relacionados aos créditos registrados em 31/12/2016 perante a União, verificou-se que os
saldos das rubricas contábeis de uso interno listadas a seguir, correspondente ao montante
de R$ 644.552 mil, não constam dos valores divulgados como ativos com o “Controlador”
ou com “Outras partes relacionadas” nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Consolidadas referentes ao exercício de 2016 (“25-Partes Relacionadas”):
26260-00-00 – Refinanciamentos de Operações com o Governo Federal
26260-03-00 - Governo Estadual
26260-03-76 - Dívida Mobiliária
26260-03-93 - Operações não vinculadas a Fundos/Programas
26260-05-00 - Governo Municipal
26260-05-93 - Operações não vinculadas a Fundos/Programas
28370-00-00 – Serviços Prestados a Receber
28370-12-00 - Serviços Prestados a Receber de Serviços do Pasep
28370-12-01 - PASEP-Tarifas de manutenção, pgto de rendimento/principal e Adm. do
Programa
28370-12-02 - FAT-Tarifas de identificação de benefício e pgto de Abono
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28390-00-00 – Outras Rendas a Receber
28390-23-00 - Operações com Riscos de Terceiros/Créditos Admini
28390-23-17 - Programa de recuperação da lavoura cacaueira baiana - Recursos do TN
28390-23-18 - Programa de recuperação da lavoura cacaueira baiana - Recursos do
BNDES
28390-50-00 - Procera
28390-50-01 -Administração do Fundo Procera
28390-50-03 - Prestação de Serviços Procera
28880-00-00 – Títulos e Créditos a Receber
28880-38-00 - Títulos e Créditos a Receber do BNDES
28880-38-01 - Decorrentes do PND - Acesita
28880-38-03 - Rebate/bônus de adimplência do Pronaf/BNDES
28880-38-04 - Rebate/bônus de adimplência Opr BNDES e Finame
28880-43-00 - Títulos e Créditos a Receber FCO
28880-43-01 - Rebate/bônus de adimplência
28880-43-07 - Remuneração do Banco
28880-57-00 - Do Fundo de Terras e da Reforma Agrária
28880-57-01 - Remuneração do Banco sobre operações do Fundo de Terras
28880-75-00 - Títulos da Dívida Agrária
28880-75-03 - Correção Monetária - BNC
O Banco foi questionado a apresentar esclarecimentos sobre a não inclusão dos saldos
das rubricas em referência no montante de R$ 5.162.844 mil referente aos créditos
classificados como “outros ativos” com o Controlador constante do Quadro “Sumário das
Transações com Partes Relacionadas” da Nota Explicativa 25. Foram solicitadas, ainda,
outras informações, caso o saldo das rubricas supracitadas estivessem compondo o
montante de créditos classificados como “outros ativos”, ou qualquer outro Ativo
informado no citado Quadro, em relação a “Outras partes relacionadas”.
Em decorrência, o Banco informou que as rubricas listadas “não integram o montante
divulgado em 31.12.2016, na nota explicativa Partes Relacionadas, item ‘Outros ativos’,
por não terem sido identificadas no processo de transações com partes relacionadas,
uma vez que o processo concentrava seus esforços na identificação das relações com as
empresas ligadas do Banco, objeto de eliminação do processo de consolidação contábil,
que podem alterar a posição financeira apresentada ao mercado, fato que não ocorre
com as transações com o Tesouro, por esse não ser consolidado nas demonstrações
contábeis do conglomerado BB”.
Informou, ainda, que das rubricas supracitadas, 6 (seis), correspondentes a R$ 372.119
mil, passaram a ser incluídas na referida nota explicativa das demonstrações contábeis de
31/03/2017, após melhorias implementadas no processo de divulgação das transações
com partes relacionadas. Sendo 4 (quatro) rubricas (28390-23-17, 28390-23-18, 2839050-01 e 28390-50-03) como “Outros ativos” com o Controlador; e, 2 (duas) rubricas
(28880-38-03 e 28880-38-04) como “Outros ativos” com Outras partes relacionadas.
Ato contínuo, relatou que “dado a complexidade do processo ‘Transações entre partes
relacionadas’ no conglomerado BB, principalmente, em relação às transações realizadas
com o Tesouro Nacional (Controlador) e os demais entes governamentais, o Banco vem
divulgando as transações mais significativas, a exemplo dos seus pares de mercado
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(BNDES e Caixa), à luz das revisões do CPC 05 e da IAS 24 que incluíram orientações
quanto às divulgações de transações com entes governamentais”.
Em consequência, destacou que o processo está sendo revisto com a adoção das seguintes
ações:
“a) Em 01.02.2017, o Conselho de Administração do Banco aprovou a criação da
Política Específica de Transações com partes Relacionadas, já divulgada ao mercado no
site bb.com.br/ri (Governança corporativa/políticas). Na oportunidade, foi definido que
a partir da aprovação dessa política seriam definidos formalmente os responsáveis pelo
consolidação e gestão de informações associadas às transações com partes relacionadas.
b) Encontra-se em fase de aprovação a Instrução Normativa interna composta de
Disposições Normativas e Procedimentos abrangendo conceitos e definições, aspectos
gerais, responsabilidades e orientações a serem observadas nas transações envolvendo
o Banco e suas Partes Relacionadas.
c) A Diretoria Contadoria iniciou estudo para revisar a identificação dos
Relacionamentos do Banco com suas Partes Relacionadas em linha com as definições
contidas no CPC 05 – Divulgação de Partes Relacionadas (alinhada com a norma
internacional IAS 24 – Related Party Disclosures) para formalização e definição de seu
escopo, realizando benchmarking com os pares de mercado (BNDES, Caixa Federal) e
com o Balanço Geral da União (CCONT e COPAR)”.
Por fim, informou que em relação às demais rubricas (26260-00-00, 28370-12-00, 2888038-01, 28880-43-00, 28880-57-00 e 28880-75-00) está sendo avaliada a pertinência da
inclusão nas próximas demonstrações contábeis.
Dos esclarecimentos apresentados pelo Banco, inclusive reconhecendo a ausência de
divulgação de transações com Partes Relacionadas nas demonstrações contábeis
encerradas em 31/12/2016, restou evidenciada a adoção, a partir de janeiro/2017, de
providências relacionadas à divulgação do saldo de algumas dessas transações nas
demonstrações contábeis referentes ao 1º trimestre de 2017, bem como no sentido de
normatizar as orientações e os procedimentos relacionados ao referido processo, a partir
da aprovação pelo Conselho de Administração do BB da criação da Política Especifica
de Transações com Partes Relacionadas e da edição de Instrução Normativa interna que
está em fase de aprovação, prescrevendo os conceitos, responsabilidades, orientações e
procedimentos a serem observados nas transações envolvendo o Banco e suas Partes
Relacionadas.
Contudo, a afirmação do Banco em relação às demais rubricas (representativas de
transações com Partes Relacionadas) de que “estamos avaliando a pertinência da
inclusão nas próximas Demonstrações Contábeis”, não coaduna com as melhores
práticas de governança e de transparência da administração pública, mormente em razão
da transparência ativa preconizada pela Lei de Acesso à Informação - LAI (regulamentada
pelo Decreto nº 7.724/2012) e legislação correlata, decorrentes dos anseios dos cidadãos,
usuários ou não da informação contábil. A LAI contém comandos que fazem referência
à obrigatoriedade de órgãos e entidades públicas, por iniciativa própria, divulgarem
informações de interesse geral ou coletivo, salvo aquelas protegidas por algum grau de
sigilo. Portanto, as informações constantes das Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis, publicadas e disponibilizadas no sítio do Banco, são importantes instrumentos
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de transparência ativa à medida que divulgam em campo próprio as transações dessa
instituição financeira pública com o seu Controlador ou demais partes relacionadas. A
transparência ativa é um dos princípios orientadores da Lei nº 12.527/2011 (LAI).
Assim, considerando a conjuntura política e econômica vivida pelo País nesses últimos
anos, assim como, a atuação dos órgãos de supervisão, regulação e de controle em
decorrência das transações observadas entre as instituições financeiras públicas e o
Tesouro Nacional, em especial quanto aos recentes Acórdãos publicados pelo Tribunal
de Contas da União (825/2015 - TCU – Plenário e 4068/2017 - TCU – 2ª Câmara) com
determinações ao BB e ao Tesouro Nacional relacionadas a créditos do Banco perante a
União, é de suma importância a divulgação, das as transações do Banco com o seu
Controlador (ou com outras partes relacionadas) em notas explicativas, desde que não
contrarie as disposições editadas pelas autoridades de supervisão e regulação (Bacen,
CVM) e os Pronunciamentos Técnicos aprovados pelo CPC.
Ademais, importa relevar que o Pronunciamento Técnico CPC 05 (Divulgação sobre
Partes Relacionadas) foi aprovado pelo Banco Central, nos termos da Resolução nº
3.750/2009, e pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Deliberação nº
642/2010, o qual tem como objetivo “assegurar que as demonstrações contábeis da
entidade contenham as divulgações necessárias para chamar a atenção dos usuários
para a possibilidade de o balanço patrimonial e a demonstração do resultado da
entidade estarem afetados pela existência de partes relacionadas e por transações e
saldos, incluindo compromissos, com referidas partes relacionadas”.
ato
/F
#

Causa
Fragilidades no processo de identificação e divulgação em Notas Explicativas das
transações realizadas com o Controlador.
s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
Sobre a Instrução Normativa interna dispondo sobre os conceitos, responsabilidades,
orientações e procedimentos a serem observados nas transações envolvendo o Banco e
suas Partes Relacionadas, informou-se que a referida Instrução Normativa “foi aprovada
e divulgada internamente, em 07/07/2017, assim será disponibilizada em arquivo digital,
para conhecimento dessa Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores
Financeiro e de Desenvolvimento”.
Em relação à ausência de divulgação em notas explicativas de algumas transações
realizadas com o Controlador e com Outras Partes Relacionadas por ocasião da
publicação das demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em
31/12/2016, o Banco informou que “a análise das transações a serem divulgadas deve
ser realizada utilizando o CPC 05 – Divulgação de Partes Relacionadas em conjunto
com outras normas contábeis (...)”. Dentre essas normas, destacou o CPC 00-Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (aprovado
pela Resolução CMN 4.144/2012 e pela Deliberação CVM 675/2011), o CPC 26Apresentação das Demonstrações Contábeis (aprovado pela Deliberação CVM 676/2011)
e o OCPC 07-Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de
Propósito Geral (aprovado pela Deliberação CVM 727/2014).
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Adicionalmente, a Diretoria de Contadoria do BB (Coger) informou trechos desses
normativos que tratam da finalidade das demonstrações contábeis, seus usuários,
limitações, relevância/materialidade, bem como da relação custo benefício na obtenção
de informações, os quais são “orientadores da análise realizada pelo Banco na
elaboração de suas demonstrações contábeis”. Dentre os quais, destaca-se o item “OB6”
constante da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório ContábilFinanceiro (CPC 00), conforme segue:
“OB6. Entretanto, relatórios contábil-financeiros de propósito geral não atendem e não
podem atender a todas as informações de que investidores, credores por empréstimo e
outros credores, existentes e em potencial, necessitam. Esses usuários precisam
considerar informação pertinente de outras fontes, como, por exemplo, condições
econômicas gerais e expectativas, eventos políticos e clima político, e perspectivas e
panorama para a indústria e para a entidade”.
No contexto dos usuários e limitações, questões abordadas pela Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00 (R1)), a Coger
relatou que a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) – citada pela equipe
de auditoria - é mais abrangente que as normas contábeis, percebendo-se em consequência
uma diferença entre os públicos e finalidades de que tratam os dois regramentos.
No que diz respeito à relevância e materialidade informou que “com relação ao
apontamento realizado (montante de R$ 644.552 mil), entendemos que essa informação
não seja relevante o suficiente para influenciar as decisões tomadas pelos usuários e
muito menos que a omissão da mesma possa influenciar nessas decisões, considerando
aspectos quantitativos e qualitativos”.
Quanto à relação custo-benefício na obtenção de informações afirmou que “(...) a
extensão das informações divulgadas está aderente às normas contábeis e não vai contra
as melhores práticas de governança e transparência da administração pública, dado que
o Banco possui outros instrumentos de transparência direcionados a diversos usuários,
em complemento às Demonstrações Contábeis, tais como o link ‘Acesso à informação’
existente no site do Banco, conforme requisitos da Transparência Ativa do Decreto
7.724/2012”.
No quesito “relevância”, abordado pela Orientação Técnica OCPC 07 (Evidenciação na
Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral), a Coger relatou que
“a emissão da orientação OCPC 07 corrobora a necessidade de se divulgar apenas o
que é considerado relevante e que possa influenciar na tomada de decisão dos usuários”.
Esclareceu, ainda, que “na resposta à SA 201700158/034, a afirmação do Banco de que
‘estamos avaliando a pertinência da inclusão nas próximas demonstrações contábeis’
pode ter levado essa CGU a entender que o Banco ‘não coaduna com as melhores
práticas de governança e de transparência da administração pública, mormente em
razão da transparência ativa preconizada pela Lei de Acesso à Informação – LAI’”.
Assim, esclareceu que “o intuito era embasar com convicção de que tais saldos eram de
fato oriundos de transações realizadas com parte relacionada, tanto que após a análise
e confirmação, esses foram incluídos nas demonstrações contábeis de 30.06.2017”.
Ato contínuo, ponderou que “todas as informações de partes relacionadas, obtidas dos
diversos intervenientes, são analisadas e divulgadas. No entanto, dada as diversas
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transições de estrutura, alguns fatos/relações não foram reportados de forma que
possamos abranger todas as transações com partes relacionadas, considerando a
relação custo-benefício, sem perda de qualidade nas demonstrações contábeis”.
Assim, relatou que “entendemos que as informações divulgadas espelham com
fidedignidade, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Banco, sendo suficientes para tomada de decisão dos usuários da informação e para
assegurar que as demonstrações contábeis do Banco contenham as divulgações
necessárias para alertar esses usuários para a possibilidade de o balanço patrimonial e
a demonstração do resultado estarem afetados pela existência ou não de transações com
partes relacionadas, fato corroborado nos pareceres dos auditores independentes, do
Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal”.
Por fim, salientou que “o Banco vem aprimorando continuamente o seu processo de
divulgação contábil, de forma a atender as práticas de mercado e todo arcabouço
normativo que rege a elaboração das Demonstrações Contábeis de uma Instituição
Financeira”.
Manifestação após Reunião de Busca Conjunta de Soluções:
Em decorrência da Reunião de Busca Conjunta de Soluções em 06/09/2017, com base
nos fatos e recomendações registrados no Relatório Preliminar de Auditoria, a Diretoria
de Contadoria do BB por meio de correspondência eletrônica, de 15/09/2017,
complementou sua manifestação sobre a proposta de recomendação relacionada à
divulgação em notas explicativas de todas transações (ativas e passivas) realizadas com
o Controlador e com Outras Partes Relacionadas, vinculadas à União, esclarecendo que
“todas as rubricas componentes do montante de R$ 644 milhões foram incluídas no
quadro “Sumário das transações com partes relacionadas” das demonstrações
contábeis de 30.06.2017”. A situação em comento foi comprovada com a
disponibilização de planilha com a composição por rubricas contábeis dos montantes
divulgados na Nota Explicativa 25 (Partes Relacionadas), sendo R$ 4.995.112 mil com
o “Controlador” e R$ 431.455 mil com “Outra partes relacionadas, ambos referentes a
linha “Outros ativos”.
Esclareceu, ainda, que “as rubricas 26260.00.00, vinculadas ao cosif 1.6.2.60.00
(operações de crédito) foram incluídas na linha “Outros ativos”, uma vez que o Banco
não pode realizar operações de crédito com seu controlador, e que tais créditos
decorrem de dívidas com Governos Estaduais e Municipais, assumidas pelo Governo
Federal, não tratando-se de operações de crédito direto com o Governo Federal”.
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Análise do Controle Interno
De fato, no que diz respeito à divulgação das transações com partes relacionadas, o Banco
deve realizar a análise das transações a serem divulgadas utilizando o Pronunciamento
Técnico CPC 05 (Divulgação sobre Partes Relacionadas), aprovado pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), em conjunto com outras normas contábeis.
Observando, ainda, as disposições normativas editadas pelos órgãos de supervisão
bancária e de regulação de mercado, a exemplo da Resolução CMN nº 4.144/2012, que
dispõe sobre a observância pelas instituições financeiras (e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Bacen) do disposto no CPC 00 (Estrutura Conceitual),
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naquilo que não conflitar com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional ou
pelo Banco Central do Brasil.
Observa-se que a manifestação do Banco consistiu em fazer referências aos normativos
que norteiam a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, ressaltando os
aspectos relacionados à finalidade desses relatórios, aos seus usuários, às limitações,
relevância/materialidade e relação custo-benefício na obtenção da informação.
Nesse sentido, itens normativos da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00) foram citados pela Diretoria de Contadoria, os
quais destacam os investidores, credores por empréstimos e outros credores, como
usuários primários para quem relatórios contábil-financeiros de propósito geral são
direcionados.
Não obstante, a parte introdutória da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00) relata que “as demonstrações contábeis são
elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas
finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou
autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para
atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as
demonstrações contábeis elaboradas segundo esta Estrutura Conceitual”.
Ainda, o capítulo introdutório informa que “esta Estrutura Conceitual não é um
Pronunciamento Técnico propriamente dito e, portanto, não define normas ou
procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou
divulgação. Nada nesta Estrutura Conceitual substitui qualquer Pronunciamento
Técnico, Interpretação ou Orientação”. Em consequência, “as exigências do
Pronunciamento Técnico, da Interpretação ou da Orientação específicos devem
prevalecer sobre esta Estrutura Conceitual”.
Nesse contexto, o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) (Apresentação das
Demonstrações Contábeis) prescreve:
“Definições
7. (...)
Demonstrações contábeis de propósito geral (referidas simplesmente como
demonstrações contábeis) são aquelas cujo propósito reside no atendimento das
necessidades informacionais de usuários externos que não se encontram em condições
de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades
peculiares.
Notas explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada nas
demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou
segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca
de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações
contábeis.
(...)
Finalidade das demonstrações contábeis
9. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição
patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações
contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira,
do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de
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usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações
contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em
face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram
confiados. Para satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam
informação da entidade acerca do seguinte:
(...)
Essas informações, juntamente com outras informações constantes das notas
explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis a prever os futuros fluxos
de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua geração”.
(...)
Materialidade e agregação
30. (...). Se um item não for individualmente material, deve ser agregado a outros itens,
seja nas demonstrações contábeis, seja nas notas explicativas. Um item pode não ser
suficientemente material para justificar a sua apresentação individualizada nas
demonstrações contábeis, mas pode ser suficientemente material para ser apresentado
de forma individualizada nas notas explicativas.
(...)
Informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou em notas explicativas
78. O detalhamento proporcionado nas subclassificações depende dos requisitos dos
Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC e da dimensão,
natureza e função dos montantes envolvidos. (...). As divulgações variam para cada item,
por exemplo:
(...)
b) as contas a receber são segregadas em montantes a receber de clientes comerciais,
contas a receber de partes relacionadas, pagamentos antecipados e outros montantes;
(...)”
Porquanto, em que pese todo arcabouço normativo vigente, importa registrar que a
presente Constatação não diz respeito à inobservância pelo Banco das normas contábeis
que regulamentam a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis (e em
particular a divulgação sobre partes relacionadas), haja vista ser notória e evidente a
qualificação técnica do corpo funcional da Diretoria de Contadoria (Coger), responsável
por este processo.
Portanto, o presente ponto de auditoria não se presta a verificar a fidedignidade da posição
patrimonial e financeira do Banco, representada por suas demonstrações contábeis
encerradas em 31/12/2016, as quais foram avaliadas e aprovadas pelos auditores
independentes, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal. E sim, a verificação da
completude da divulgação dos créditos a receber decorrentes do relacionamento dessa
instituição financeira pública federal, direta ou indiretamente, com o seu Controlador, o
Tesouro Nacional. Vale dizer, a partir da análise dos créditos registrados pelo Banco em
relação à União, os quais estão sendo tratados em itens específicos desse Relatório,
chegou-se à constatação de que créditos no montante de R$ 644.552 mil não constam dos
valores divulgados como ativos com o “Controlador” ou com “Outras partes
relacionadas” nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas
referentes ao exercício de 2016.
A afirmação da Coger, de que a Lei de Acesso à Informação é mais abrangente que as
normas contábeis, corrobora o posicionamento da equipe de auditoria no sentido de que
os referidos valores – independentemente do arcabouço normativo contábil aplicável -
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devem ser divulgados aos cidadãos de um modo geral, sejam usuários (investidores,
credores por empréstimos e outros credores) ou não da informação contábil.
Nunca é demais lembrar que o Banco é uma instituição financeira pública federal,
estando, portanto, sujeita aos princípios da administração pública. Assim, como bem
observado pelo Banco em sua manifestação, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI) regulamenta o direito constitucional, de qualquer pessoa solicitar e
receber dos órgãos e entidades públicas, de todos os entes e Poderes, informações públicas
por eles produzidas ou custodiadas. A LAI preconiza, ainda, a obrigatoriedade de órgãos
e entidades públicas, por iniciativa própria, divulgarem informações de interesse geral ou
coletivo, salvo aquelas protegidas por algum grau de sigilo.
Em que pese a manifestação da Diretoria de Contadoria de que “o Banco possui outros
instrumentos de transparência direcionados a diversos usuários, em complemento às
Demonstrações Contábeis, tais como o link “Acesso à informação” existente no site do
Banco, conforme requisitos da Transparência Ativa do Decreto 7.724/2012”, durante a
realização da presente ação de controle não foram identificados dados e informações
relacionados à divulgação complementar das transações com o Controlador.
Em relação à manifestação do Banco, no sentido de que sua afirmação - em resposta à
Solicitação de Auditoria nº 201700158/034 - “estamos avaliando a pertinência da
inclusão nas próximas demonstrações contábeis” pode ter levado esta CGU a entender
que o Banco “não coaduna com as melhores práticas de governança e de transparência
da administração pública, mormente em razão da transparência ativa preconizada pela
Lei de Acesso à Informação – LAI”, é equivocada e fora de contexto. O que na verdade
foi registrado pela equipe de auditoria é de que a afirmação do Banco (“estamos
avaliando a pertinência da inclusão nas próximas Demonstrações Contábeis”) não
coaduna com as melhores práticas de governança e de transparência da administração
pública. Em nenhum momento a equipe de auditoria afirmou que o Banco não coaduna
com as melhores práticas de governança e de transparência da administração pública. A
referência da equipe de auditoria foi em relação à afirmação presente da Diretoria de
Contadoria quanto a um evento futuro a ser praticado ou não (“estamos avaliando a
pertinência da inclusão nas próximas Demonstrações Contábeis”).
Em decorrência dessa equivocada interpretação, o Banco esclareceu que “o intuito era
embasar com convicção de que tais saldos eram de fato oriundos de transações
realizadas com parte relacionada, tanto que após a análise e confirmação, esses foram
incluídos nas demonstrações contábeis de 30.06.2017”. Entretanto, a literalidade das
referidas rubricas não deixa dúvidas de se tratar do registro de transações, de forma direta
ou indireta, com o Tesouro Nacional.
Por fim, salientamos que em razão dos recentes questionamentos do relacionamento das
instituições financeiras públicas federais com o Governo Federal, entendemos oportuno
o registro de recomendação no sentido de que a Diretoria de Contadoria adote
providências para divulgação em notas explicativas ou no link “Acesso à informação”,
constante do portal eletrônico do Banco, todas as transações realizadas com o
“Controlador” e com “Outras partes relacionadas” vinculadas à União.
Análise após Reunião de Busca Conjunta de Soluções:
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Diante da manifestação complementar da Diretoria de Contadoria do Banco,
encaminhada posteriormente à Reunião de Busca Conjunta de Soluções ocorrida em
06/09/2017, esclarecendo que as rubricas objeto da presente Constatação foram incluídas
no quadro “Sumário das transações com partes relacionadas” das demonstrações
contábeis encerradas em 30/06/2017, a equipe de auditores entendeu como não aplicável
o registro de recomendação no sentido de adotar os procedimentos necessários à
divulgação em notas explicativas de todas transações (ativas e passivas), sem exceção,
realizadas com o “Controlador” e com “Outras partes relacionadas”, vinculadas à União.
Este ponto de auditoria, contudo, permanecerá classificado como “constatação”, uma vez
que, no período avaliado, 2016, o problema existia.
Para finalizar, cabe registrar que não nos parece tecnicamente adequado o registro do
montante de R$ 142.483 mil (posição 30/06/2017) referente ao saldo do título contábil
“26260-00-00 – Refinanciamentos de Operações com o Governo Federal”, vinculado ao
Cosif 1.6.2.60.00 (Operações de Crédito) na linha “Outros ativos” com o “Controlador”,
ainda que tais valores não decorram de operações de crédito contratadas diretamente com
o Governo Federal, e sim de dívidas dos Governos Estaduais e Municipais assumidas pela
União no âmbito da Lei nº 8.727/1993. Notadamente, ante a ausência de nota de rodapé
do quadro “Sumário das transações com partes relacionadas” esclarecendo a natureza do
referido crédito incluído no montante de R$ 4.995.112 mil como “Outros ativos”.
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3.1.2.7 CONSTATAÇÃO
Manutenção nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2016 de créditos
decorrentes de subvenções econômicas.
Fato
Visando verificar se durante o exercício de 2016 o Banco custeou programas
governamentais com recursos próprios em razão de atrasos de repasse da União, com
infringência ao art. 36 da LRF, foi realizada a análise da movimentação das rubricas
contábeis de uso interno representativas de alguma espécie de subvenção econômica, tais
como equalização de taxas de juros, alongamento com equivalência em produto,
abatimentos, cessão de direitos a receber, bônus e rebates.
Em decorrência dessa análise foram selecionadas as rubricas listadas a seguir para
manifestação do Banco, quanto à variação dos saldos registrados em 31/12/2016 em
relação a 31/12/2015, sobre a não realização de pagamentos pelo Tesouro Nacional em
2016 e sobre a realização de algum pagamento a partir de janeiro/2017 visando a
liquidação ou amortização do saldo devedor de 31/12/2016:
a) Vinculadas ao Cosif “1.8.5.90.00 – Outros Créditos/Créditos
Específicos/Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural”
28590-00-00 – Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural
28590-03-00 – Diferencial da Equivalência em Produto – Voto CMN 061/95
28590-04-00 – Dividas Cedidas – Lei nº 9.138/95
b) Vinculadas ao Cosif “1.8.8.80.20 – Outros Créditos/Diversos/Títulos e Créditos
a Receber/Sem Característica de Concessão de Crédito”
28880-00-00 – Títulos e Créditos a Receber
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28880-04-00 - Equalização de Taxas – Lei nº 8.427, de 27/05/1992
28880-04-21 – Recursos do FAT
28880-04-22 – Recursos da Poupança-Ouro
28880-04-23 – Recursos do IHCD – Tesouro Nacional
28880-10-00 – Do Tesouro Nacional
28880-10-66 – Operações com recursos do MCR 6-4
28880-10-68 – Operações com recursos do IHCD – Tesouro Nacional
28880-10-69 – Operações com recursos do Tesouro Nacional
28880-10-71 – Subvenção/equalização-operações MPO
28880-10-72 – Subvenção/equalização – acessibilidade
28880-10-81 – Baixa de operações contratadas com recursos do FAT e risco TN
Dessa forma, foi possível classificar as referidas rubricas em 3 (três) grupos de créditos,
sendo i) Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural (28590-03-00 e 28590-0400); ii) Equalização de Taxas – Lei nº 8.427/92 (28880-04-21, 28880-04-22 e 28880-0423); e, iii) Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional (28880-10-66, 28880-10-68,
28880-10-69, 28880-10-71, 28880-10-72 e 28880-10-81), cujos somatório dos saldos
registrados ao final dos exercícios 2015/2016 e a respectiva variação estão demonstrados
a seguir:
Valores em R$ mil
Créditos
Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural
Equalização de Taxas – Lei nº 8.427/92
Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional
Total
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

31/12/2015
333.908
3.384.982
321.372
4.040.263

31/12/2016
377.697
3.418.200
326.257
4.122.155

Variação
43.789
33.218
4.884
81.892

Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural
Em relação aos créditos registrados nas rubricas que compõe o referido título, o Banco
informou que a variação observada no valor de R$ 43.789 mil “refere-se à correção dos
montantes identificados pelas metodologias e índices definidos nos normativos vigentes
(Resolução CMN nº 2.238/1996, art. 8º)”. Quanto à não realização de pagamentos pelo
Tesouro Nacional durante o ano de 2016, em contrapartida ao significativo aumento do
crédito, esclareceu que “as ações de cobrança estão inseridas no contexto de prestação
de contas em curso junto a Secretaria do Tesouro Nacional, (...)”. Informou, ainda, que
“não foram registrados pagamentos no ano de 2017, até a emissão desta
correspondência”, visando a liquidação ou amortização do saldo devedor de 31/12/2016.
Dos esclarecimentos apresentados pelo Banco, verifica-se que, embora os débitos
registrados durante o ano de 2016 sejam decorrentes de atualização monetária dos valores
devidos, constata-se, entretanto, que durante o exercício sob exame não foram realizados
pagamentos pelo Tesouro Nacional, assim como não foram realizados pagamentos a
partir de janeiro/2017, conforme informado pelo Banco, a fim de liquidar ou amortizar o
saldo devedor de R$ 377.697 mil registrado em 31/12/2016. Sobre as ações de cobrança
mencionadas pelo Banco, o mesmo remete aos esclarecimentos prestados a respeito dos
créditos decorrentes dessas rubricas (28590-03-00 e 28590-04-00) em face da União, os
quais estão consignados nos itens 3.1.2.4 e 3.1.2.5 deste Relatório.
Dessa forma, o saldo devedor de R$ 377.697 mil registrado nas demonstrações contábeis
em 31/12/2016 decorre de subvenções econômicas concedidas em anos anteriores, não
vislumbrando, portanto, infringência ao art. 36 da LRF durante o exercício de 2016.
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Equalização de Taxas – Lei nº 8.427/92
Sobre a variação observada no valor de R$ 33.218 mil, o Banco informou que “conforme
disciplinamento legal estabelecido nas Portarias de Equalização do Ministério da
Fazenda que regulamentam o pagamento de equalização de taxas e outros encargos
financeiros, as equalizações são devidas a partir do primeiro dia após o período de
equalização (no caso das equalizações semestrais – de 1º de janeiro a 30 de junho e de
1º de julho a 31 de dezembro de cada ano). Os valores liquidados no ano de 2016
referem-se aos meses de dezembro/2015 a novembro/2016. (...). Ressaltamos que o
Tesouro Nacional realizou todos os pagamentos apresentados de acordo com o regime
de competência”. Em decorrência do disposto nas Portarias de Equalização, informou
que o saldo registrado em 31/12/2015 tornou-se realizável a partir de janeiro/2016, sendo
pago pelo Tesouro Nacional em 26/01/2016, no montante de R$ 3.406.963 mil. Quanto
ao saldo devedor de 31/12/2016, informou que foi liquidado pelo Tesouro Nacional em
11/01/2017, no montante de R$ 3.421.990 mil.
Dos esclarecimentos apresentados e conforme planilha de movimentação das rubricas
contábeis representativas desses créditos disponibilizada pelo Banco, verificou-se que
foram realizados pagamentos no montante de R$ 6.196.983 mil durante o ano de 2016,
liquidando os valores devidos em janeiro (saldo devedor de 31/12/2015) e julho/2016
(saldo devedor de 30/06/2016). De igual forma, os valores devidos em janeiro/2017,
referentes ao saldo devedor de 31/12/2016, foram liquidados em janeiro/2017, em
observância ao disposto na Portaria MF nº 315, de 21/07/2014.
Dessa forma, o saldo devedor de R$ 3.418.200 mil registrado nas demonstrações
contábeis em 31/12/2016, decorrente de subvenções econômicas concedidas no 2º
semestre/2016, foi ressarcido pelo Tesouro Nacional em janeiro/2017, não vislumbrando,
portanto, infringência ao art. 36 da LRF durante o exercício de 2016.
Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional
a) Em relação às rubricas 28880-10-66, 28880-10-68 e 28880-10-69
Para cada uma dessas rubricas o BB esclareceu que “atende ao fluxo mensal de débitos e
créditos referentes a concessão de subvenção econômica na forma de rebates, bônus de
adimplência, garantia de preços de produtos agropecuários e outros benefícios a
agricultores familiares autorizada pelo Poder Executivo, conforme previsto no art. 24,
da Lei 12.058, de 13/10/2009 (Art. 5-A, da Lei 8.427, de 27/05/1992), das operações de
crédito lastreadas com recursos do MCR 6-4” (no caso da rubrica 28880-10-66). “(...)”.
“(...), das operações de crédito lastreadas com recursos do IHCD” (no caso da rubrica
28880-10-68). “(...)”. “(...), das operações de crédito lastreadas com recursos do
Tesouro Nacional” (no caso da rubrica 28880-10-69). Acrescentou, que “a periodicidade
de concessão desses benefícios às operações de crédito é diária, com cobrança mensal
do ressarcimento desses benefícios, acordado entre o Banco e a STN. Desta forma, os
benefícios concedidos são ressarcidos no mês subsequente ao da sua concessão”. Afirma
que, em consequência, “sempre irá apresentar um saldo devedor em razão do fluxo de
entrada e saída de recursos”. Sobre a variação observada, aumentando o saldo das
rubricas, relatou que “as operações de crédito são beneficiadas com subvenções
econômicas respaldadas por Leis, Decretos e Resoluções do CMN, etc, que por sua vez
poderá estipular a concessão de benefícios de forma sazonal e com determinadas
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especificações. No caso do bônus de adimplência sobre a garantia de preços
agropecuários (PGPAF), sempre ocorrerá oscilações no volume de concessões em razão
das peculiaridades relacionadas ao PGPAF (MCR 10-15), bem como a situações em que
o Poder Executivo autoriza a concessão de benefícios de forma pontual, citando o
exemplo dos rebates concedidos aos produtores rurais da área de atuação da Sudene
atualmente”. Sobre a realização de pagamentos a partir de janeiro/2017, visando a
liquidação ou amortização do saldo devedor em 31/12/2016, o Banco informou que “foi
solicitado o ressarcimento dos bônus e rebates concedidos até 31/12/2016, conforme
acordado entre o Banco e a STN”.
Em que pese os esclarecimentos do Banco sobre o funcionamento das citadas rubricas no
sentido de que, atendem “ao fluxo mensal de débitos e créditos referentes a concessão
de subvenção econômica (...) que a periodicidade de concessão desses benefícios às
operações de crédito é diária, com cobrança mensal desses benefícios (...) os benefícios
concedidos são ressarcidos no mês subsequente ao da sua concessão”, não restou
evidenciada, conforme planilha disponibilizada à equipe de auditoria, a liquidação mensal
(mês a mês) pelo Tesouro Nacional, ou seja, o ressarcimento ao Banco no mês
subsequente ao da concessão da subvenção econômica. Assim, da análise dessa planilha
verificou-se a seguinte movimentação:
- na rubrica 28880-10-66: fluxo mensal (janeiro a dezembro/2016) de débitos no montante
de R$ 17.696 mil (incluída atualização monetária de R$ 1.221 mil) e fluxo de créditos
(pagamentos pelo Tesouro Nacional) nos meses de fevereiro, abril, agosto, setembro,
outubro e dezembro/2016, no montante de R$ 13.743 mil, ou seja, nos meses de janeiro,
março, maio, junho, julho e novembro/2016 não foram registrados ressarcimentos das
subvenções concedidas no mês anterior. O saldo devedor em 31/12/2016 é de R$ 10.190
mil ante R$ 6.237 mil em 31/12/2015.
- na rubrica 28880-10-68: fluxo mensal de débitos no montante de R$ 17.116 mil (incluída
atualização monetária de R$ 259 mil), exceto nos meses de fevereiro e agosto/2016 em
que foram registrados créditos no montante de R$ 12.434 mil com característica de
estorno; e fluxo de créditos (pagamentos pelo Tesouro Nacional) somente nos meses de
outubro e dezembro/2016, no montante de R$ 4.511 mil. Ou seja, nos meses de janeiro a
setembro e novembro/2016 não foram registrados ressarcimentos das subvenções
concedidas no mês anterior. O saldo devedor em 31/12/2016 é de R$ 7.755 mil ante R$
7.584 mil em 31/12/2015.
- na rubrica 28880-10-69: fluxo mensal de débitos no montante de R$ 15.290 mil (incluída
atualização monetária de R$ 1.002 mil), exceto no mês setembro/2016 em que foi
registrado crédito no valor de R$ 1.932 mil com característica de estorno; e fluxo de
créditos (pagamentos pelo Tesouro Nacional) nos meses de fevereiro, abril, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro/2016, no montante de R$ 4.511 mil. Ou seja,
nos meses de janeiro, março, maio, junho e julho não foram registrados ressarcimentos
das subvenções concedidas no mês anterior. O saldo devedor em 31/12/2016 é de R$ 232
mil ante R$ 113 mil em 31/12/2015.
Ademais, questionado sobre a realização de algum pagamento a partir de janeiro/2017
visando a liquidação ou amortização do saldo devedor de 31/12/2016, o Banco se limitou
a informar que “foi solicitado o ressarcimento dos bônus e rebates concedidos até
31/12/2016, conforme acordado entre o Banco e a STN”, sem, entretanto, comprovar o
encaminhamento da referida solicitação de ressarcimento e nem mesmo a efetivação dos
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pagamentos dos saldos devedores eventualmente realizados pelo Tesouro Nacional em
momento posterior, a partir do encaminhamento, em 11/07/2017, desses esclarecimentos
à equipe de auditoria.
O saldo das referidas rubricas contábeis passou de R$ 13.935 mil em 31/12/2015 para R$
18.177 mil em 31/12/2016, ou seja, acréscimo de R$ 4.242 mil. Ressalte-se que os saldos
das referidas rubricas contábeis decorrem de subvenções econômicas concedidas durante
o exercício de 2016 e em anos anteriores, os quais foram parcialmente ressarcidos pelo
Tesouro Nacional, podendo vir a ser entendido como infringência ao art. 36 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
b) Em relação às rubricas 28880-10-71 e 28880-10-72
Sobre a não realização de pagamentos pelo Tesouro Nacional visando a liquidação do
saldo devedor de R$ 6.034 mil, que permaneceu registrado o mesmo valor durante o ano
de 2016 na rubrica 28880-10-71, o Banco esclareceu que o “o valor contabilizado na
referida rubrica (sic) refere-se ao não pagamento pelo Tesouro Nacional de parte da
subvenção econômica (...), relacionada às operações de Microcrédito Produtivo
Orientado (MPO) contratadas pelo Banco do Brasil em 2013”.
Em relação à insuficiência dos pagamentos realizados durante o ano de 2016 pelo Tesouro
Nacional (R$ 5.656 mil), em face dos débitos registrados na rubrica 28880-10-72 no
montante de R$ 6.145 mil, o Banco esclareceu que a rubrica em referência é composta
por duas contas distintas: i) “609502 – BB Crédito Acessibilidade”; ii) “609501 – MPO”.
Acrescentou que os lançamentos registrados durante o ano de 2016 (débitos e
pagamentos) na mencionada rubrica contábil 28880-10-72 referem-se à conta “609502 –
BB Crédito Acessibilidade”. Informou que, “conforme Portaria MF nº 570/2013, a
equalização da taxa de juros e MSD referente às operações do “BB Crédito
Acessibilidade” devem ser apuradas com base nos períodos de 1º de janeiro a 30 de
junho e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada ano (periodicidade semestral), sendo
devida no primeiro dia após o período de equalização e atualizada monetariamente até
a data do efetivo pagamento pelo Tesouro Nacional”. Dessa forma, esclareceu que os
pagamentos realizados durante o ano de 2016, a crédito da conta 28880-10-72, no valor
de R$ 2.681 mil (incluída atualização monetária de R$ 14 mil) em janeiro/2016 e R$
2.974 mil (incluída atualização monetária de R$ 6 mil) em julho/2016, referem-se à
equalização apurada, respectivamente, no 2º semestre/2015 e 1º semestre/2016. Quanto
aos valores apurados no 2º semestre/2016, o Banco informou que os mesmos foram
liquidados pelo Tesouro Nacional em janeiro/2017, sendo R$ 3.156 mil referente
equalização e R$ 9 mil a título de atualização monetária.
Em referência à conta “609501 – MPO”, que compõe a rubrica contábil 28880-10-72,
esclareceu que é apresentado saldo devedor de R$ 77.937 mil, relativo a lançamentos
realizados em 2014 no montante de R$ 54.358 mil, e em 2015 no valor de R$ 23.579 mil.
E que dessa forma, “esses valores referem-se ao não pagamento pelo Tesouro Nacional
da subvenção econômica, definida na Medida Provisória nº 543, de 24.08.2011,
relacionada às operações de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) contratadas pelo
Banco do Brasil em 2014 (parcial) e 2015 (total)”.
Adicionalmente, o Banco informou que o saldo devedor registrado no início de 2016 na
mencionada rubrica 28880-10-72 está assim distribuído:
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i)
ii)

“609502 – BB Crédito Acessibilidade”: R$ 2.667 mil - pagamento realizado
pelo Tesouro Nacional em 18/01/2016 (conforme já relatado acima);
“609501- MPO”: R$ 77.937 mil – nenhum pagamento realizado pelo Tesouro
Nacional, inclusive a partir de janeiro/2017.

O Banco ressaltou que “encaminhou diversos ofícios à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), solicitando o reconhecimento e o pagamento, por parte daquela instituição, da
subvenção econômica correspondente à atuação do Banco no MPO nos anos de 2013,
2014 e 2015”. Acrescentou que, “a STN, por sua vez, alegou que os pleitos não
encontram amparo orçamentário e/ou legal para a realização dos pagamentos
solicitados”. Discorreu que, “diante da situação apresentada e com a finalidade de
buscar a solução do impasse por meio de acordo extrajudicial, o BB protocolou petição
junto à Advocacia-Geral da União (AGU), em 13.06.2017, para instauração de
procedimento conciliatório perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Federal (CCAF) (...)”. Por fim, informou que conforme consulta realizada
na página eletrônica da AGU, em 04/07/2017, a referida petição está na fase de análise e
manifestação quanto à “(in)admissibilidade do expediente”.
Assim, os esclarecimentos apresentados pelo Banco em relação ao saldo da rubrica
28880-10-71 (R$ 6.034 mil) confirmam, embora não tenha sido registrada qualquer
movimentação a débito durante o ano de 2016, a efetiva ausência de pagamento pelo
Tesouro Nacional durante o ano de 2016, bem como a partir de janeiro/2017, visando a
liquidação desse crédito decorrente da concessão de subvenções econômicas durante o
ano de 2013, relacionadas às operações de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO).
Em relação à rubrica 2880-10-72, a manifestação do Banco, comprovada por meio de
planilha de movimentação, evidencia a realização de pagamentos durante o ano de 2016
relacionados às subvenções econômicas concedidas no âmbito da contratação de
operações do “BB Crédito Acessibilidade” (conta 609502), devidas em janeiro/2016
(valores apurados no 2º semestre/2015) e julho/2016 (referentes ao 1º semestre/2016). De
igual forma, os valores devidos em janeiro/2017 (referentes ao 2º semestre/2016), de
acordo com o Banco, foram liquidados pelo Tesouro Nacional.
Ainda em relação à rubrica 28880-10-72, restou comprovada a ausência de pagamento
pelo Tesouro Nacional do saldo remanescente de R$ 77.937 mil correspondente às
subvenções econômicas concedidas no âmbito do Programa MPO (Microcrédito
Produtivo Orientado), em 2014 (R$ 54.358 mil) e em 2015 (R$ 23.579 mil).
Assim, tendo em vista que, diante das alegações da STN de que a cobrança dos referidos
valores (R$ 6.034 mil em 2013, R$ 54.358 mil em 2014 e R$ 23.579 mil em 2015)
decorrentes das subvenções concedidas nas operações contratadas no âmbito do “MPO”
não encontram amparo orçamentário e/ou legal para pagamento, o Banco protocolou
petição junto à AGU para instauração de procedimento conciliatório perante à Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, conclui-se pela necessidade de
aguardar a manifestação da AGU quanto à admissibilidade ou não do pleito
(Procedimento Conciliatório), pelo qual, o Banco reservou o seu direito de resolver a
referida controvérsia contratual perante o Judiciário na hipótese de restar frustrada a
pretendida conciliação.
A tabela a seguir, de acordo com a supracitada solicitação de instauração de Procedimento
Conciliatório protocolada pelo Banco na AGU em 13/06/2017, apresenta a origem do
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montante de R$ 84 milhões (R$ 6 milhões registrados na rubrica 28880-10-71 e R$ 78
milhões registrados na rubrica 28880-10-72) decorrente das subvenções a receber:
Exercício
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Desembolso do BB
(R$ milhão)
146,3
763,1
1.453,1
2.204,1
265,8
4.832,4

Subvenção Econômica (R$ milhão)
Recebida
A receber
5,8
53,6
99,3
6,0
176,5
54,4
23,6
335,2
84,0

Dentre as controvérsias relatadas pelo Banco no documento de instauração de
Procedimento Conciliatório, destaca-se a manifestação da STN no sentido de que os
pleitos de 2013 e 2014 não encontram amparo orçamentário para a realização dos
pagamentos adicionais. Quanto ao pleito de 2015, em função da não publicação de
portaria autorizando o pagamento de subvenção econômica, não há amparo legal que
possibilite o pagamento daquele exercício. Acrescenta, o Banco, existirem elementos na
atuação do Ministério da Fazenda que, em tese, teriam levado o Banco a continuar com a
execução do Programa, mesmo sem a edição de Portarias com definição do limite da
subvenção, como ocorreu no ato de 2015. Alega, ainda, “presente está a boa-fé na
atuação do Banco, que deu continuidade às contratações e ao programa governamental,
mesmo sem a devida provisão orçamentária prévia”.
Diante do exposto, no que diz respeito aos saldos das referidas rubricas contábeis (R$
6.034 mil registrado na 28880-10-71 e R$ 77.937 mil na rubrica 28880-10-72),
correspondente ao montante de R$ 83.971 mil, constantes das demonstrações contábeis
em 31/12/2016, os mesmos decorrem de subvenções econômicas concedidas em anos
anteriores, não vislumbrando, portanto, infringência ao art. 36 da Lei de Responsabilidade
Fiscal durante o exercício de 2016.
c) Em relação à rubrica 28880-10-81
Sobre os débitos registrados durante o ano de 2016 no valor de R$ 153 mil, sobre a não
realização de pagamentos durante o ano de 2016 e sobre a realização de algum pagamento
a partir de janeiro/2017 visando a liquidação ou amortização do saldo devedor de
31/12/2016, o Banco informou que “foi estabelecido grupo de trabalho visando
regularizar os valores contabilizados na rubrica. Caso não seja regularizado até (sic)
encerramento no grupo (sic) será realizado provisão para contabilização como
prejuízo”.
Em relação a presente rubrica, os esclarecimentos do Banco convalidam a verificação da
ausência de pagamentos pelo Tesouro Nacional durante o ano de 2016 visando a
liquidação do saldo devedor em 31/12/2015 de R$ 220.798 mil, bem como a liquidação
a partir de janeiro/2017 do saldo devedor em 31/12/2016 no valor de R$ 220.952 mil
(incluídos débitos de R$ 153 mil registrados em dezembro/2016). Ao contrário, ante a
improvável liquidez do crédito, o Banco reconhece a possibilidade do registro de provisão
para contabilização como prejuízo.
Dessa forma, constata-se que o saldo de R$ 220.952 mil registrado na referida rubrica
contábil, constante das demonstrações contábeis em 31/12/2016, decorre de subvenções
econômicas concedidas durante o exercício de 2016 (R$ 153 mil) e em anos anteriores
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(R$ 220.798 mil), podendo vir a ser entendido como infringência ao art. 36 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Por oportuno, cabe registrar, no que diz respeito às citadas Portarias de Equalização
editadas pelo Ministério da Fazenda, verifica-se uma lacuna em relação à previsão de
prazo para pagamento dos valores apurados pelo Banco e devidos pelo Tesouro Nacional,
a exemplo da Portaria MF nº 315, de 21/07/2014, que trata dos valores devidos em razão
dos subsídios concedidos a título de Equalização de Taxas de Juros sobre a média dos
saldos diários (MSD) dos financiamentos rurais concedidos pelo BB, nos seguintes
termos:
§ 2º do art. 2º:
“A equalização será devida no primeiro dia após o período de equalização e será
atualizada até a data do efetivo pagamento pela STN.”
§ 3º do art. 2º:
“O período de equalização é semestral, sendo que a equalização devida e a MSD serão
apurados com base nos períodos de 1º de julho a 31 de dezembro e de 1º de janeiro a 30
de junho de cada ano.”
art. 4º:
“Para fins de pagamento, o BB deverá fornecer à STN , por meio de correspondência
eletrônica para gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, as planilhas para cálculo da
equalização na forma do anexo III até o vigésimo dia do mês subsequente ao fim dos
períodos a que se refere o art. 2º, § 3º, desta portaria.”
Da leitura dos dispositivos supracitados, conclui-se que a equalização é devida no
primeiro dia após o período de apuração, que é semestral, e que o Banco deverá apresentar
as planilhas para cálculo dos valores até o vigésimo dia do mês subsequente ao semestre
de apuração. Assim, apesar de dispor que o valor devido deverá ser atualizado até a data
do efetivo pagamento pela STN, não prevê uma data limite para a realização desses
pagamentos. De forma contrária, no caso dos valores devidos pelo Banco numa relação
inversa de equalização de taxas de juros (encargos cobrados do tomador do crédito rural
excederem o custo de captação dos recursos acrescido dos custos administrativos e
tributários), a mesma Portaria prevê no seu § 2º do art. 3º que a ausência de pagamento
desses valores pelo Banco no prazo de trinta dias após o período de equalização resultará
no encaminhamento do crédito à PGFN, com possibilidade de inscrição na Dívida Ativa
da União e no CADIN. Portanto, o disposto na referida Portaria demonstra total ausência
de equidade na relação do Tesouro Nacional com o BB, ainda que este, como agente
financeiro público, seja considerado um braço do governo na execução de suas políticas
públicas.
Da mesma forma, a partir dos fatos apontados pelo Banco por meio do supracitado
requerimento de instauração de Procedimento Conciliatório apresentado na AdvocaciaGeral da União, em razão da necessidade de resolver controvérsias relacionadas ao
reconhecimento líquido e certo dos valores a receber do Tesouro Nacional decorrentes de
subvenções econômicas concedidas durante os anos de 2013 a 2015 (rubricas 28880-7071 e 28880-10-72) quando da contratação de operações de crédito por conta da execução
de programas governamentais, faz-se necessária a realização de tratativas pelo Banco,
perante as autoridades competentes do Poder Executivo, no sentido de revisão e
adequação dos normativos que disciplinam a atuação do BB como agente financeiro
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público (no que diz respeito aos direitos e obrigações decorrentes da execução de políticas
públicas, em especial quanto às questões orçamentárias, origem dos recursos a serem
aplicados, limites, autorizações, prazos de ressarcimentos pela Secretaria do Tesouro
Nacional), mormente em se tratando de concessão de benefícios (com natureza de
subvenção econômica ou não) que envolvam a utilização de recursos próprios (do BB)
para posterior liquidação pelo Tesouro Nacional. Assim como, faz-se necessária a devida
adequação dos normativos internos do Banco aos normativos editados pelas autoridades
da administração pública federal nesse contexto.
Assim, diante de todo o exposto, faz-se necessário o registro de recomendações para a
adoção de providências pelo Banco em relação aos créditos registrados nas rubricas
contábeis (28880-10-66, 28880-10-68, 28880-10-69, 28880-10-71, 28880-10-72 e
28880-10-81) constantes do grupo “Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional”,
bem como no que diz respeito aos normativos que regulam e orientam a atuação do Banco
como agente financeiro na execução das políticas públicas do governo federal, em
especial as Portarias editadas pelo Ministério da Fazenda que versam sobre os limites,
condições e critérios de concessão de subvenções econômicas e respectivo ressarcimento
pelo Tesouro Nacional.
Quanto aos créditos registrados nas rubricas contábeis (28590-03-00 e 28590-04-00)
constantes do título “Tesouro Nacional – Alongamento de Crédito Rural”, o Banco deverá
se orientar pelas recomendações registradas em itens específicos deste Relatório para a
adoção das providências pertinentes.
ato
/F
#

Causa
Entende-se que a presente Constatação decorre das seguintes causas relativamente
autônomas e igualmente relevantes:
a) Ausência de efetividade nas cobranças administrativas realizadas pelo Banco
perante a Secretaria do Tesouro Nacional relativamente aos créditos decorrentes
das subvenções econômicas concedidas durante o exercício de 2016;
b) Não adoção tempestiva de outros procedimentos pelo Banco capazes de provocar
o Tesouro Nacional a reconhecer e liquidar os créditos decorrentes das
subvenções econômicas concedidas durante os anos de 2013 e 2014;
c) Inexistência e/ou fragilidades dos normativos que regulam e orientam a atuação
do Banco como agente financeiro auxiliar da execução de políticas públicas do
governo federal.

s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
O BB se manifestou informando que “o Procedimento Conciliatório requerido pelo
Banco na AGU para instauração perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Federal (CCAF) ainda não foi analisado pelo conciliador responsável
pelo processo, (...), conforme consultas realizadas no Portal da AGU (23/jun, 12/jul, 04,
08, 14 e 15/ago) e contatos telefônicos (12/jul e 15/ago). Tão logo seja apresentado o
resultado do processo pela CCAF, repassaremos à essa SFC/CGU, incluindo as
providências adotadas, caso restar frustrada a pretendida conciliação da controvérsia
junto àquela Câmara”.
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Acrescentou, ainda, que “quanto aos valores registrados nas rubricas 28880-1068 e
28880-1069 encontram-se regulares no que se referem à apresentação de faturas ao
Governo Federal. Com relação à rubrica 28880-1081, informamos que ainda permanece
ativo grupo de trabalho visando regularizar os valores contabilizados na rubrica. Em
que pese ainda a rubrica apresentar saldo, o Banco encontra-se em processo de
validação das faturas junto à STN”.
Ressaltou “que os objetos das recomendações resultantes das constatações, referente aos
ativos contabilizados (sic) na rubrica 28880-1066, 28880-1068, 28880-1069 e 288801081, já foram analisados pelo TCU, quando da apreciação da Prestação de Contas
Ordinária do Banco do Brasil S.A. Inclusive, houve a determinação, por meio do acórdão
4068/2017: (...)”.
Em relação às determinações exaradas pelo TCU por meio do Acórdão nº 4068/2017, o
Banco informou que, por entender que os prazos não eram suficientes para atendimento,
interpôs Recurso de Reconsideração solicitando a exclusão das determinações ou a
dilação dos prazos.
Acrescentou, que em 05/07/2017 o Relator do Processo no TCU emitiu o seguinte
despacho:
“Conheço do recurso de Reconsideração interposto pelo Banco do Brasil (R001,
peça38), suspendendo-se os efeitos dos itens 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.2.1, 1.7.2.2 do
Acórdão 4068/2017 – TCU – Segunda Câmara em relação ao recorrente, com
fundamento nos artigos 277,I, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, e
autorizo a remessa dos autos à Secex Fazenda para que, preliminarmente, promova a
notificação de todos os responsáveis que não possuam comprovação de ciência nos
autos, bem como comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do
acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso,
com posterior encaminhamento dos autos à Secretaria de Recursos (Serur), para análise
de mérito”.
Ressaltou, ainda, que o atendimento de recomendação a ser registrada por esta SFC/CGU
no sentido de adotar procedimentos contábeis necessários à eliminação completa dos
efeitos patrimoniais de todos os ativos que, eventualmente, não tenham sido reconhecidos
como líquidos e certos, “trará prejuízo financeiro injustificável à Instituição Banco do
Brasil S.A., uma vez que são direitos previstos em contratos e demais legislações editadas
pelos entes públicos (...)”, cujos valores dependem também de trabalhos de validação por
parte dos Órgãos devedores.
Ato contínuo, solicitou a suspensão do registro por esta SFC/CGU de recomendações
relacionadas aos créditos constantes das rubricas 28880-10-66, 28880-10-68, 28880-1069 e 28880-10-81, até que seja julgado o mérito do recurso de reconsideração do Banco
perante o TCU em face do Acórdão 4068/2017 (Processo TC 031.084/2015-0).
Em relação à proposta de recomendação no sentido de o Banco realizar tratativas com as
autoridades competentes do Poder Executivo visando a edição de normativo que regule e
oriente a atuação do Banco como agente financeiro na execução de políticas públicas do
governo federal, estabelecendo direitos e obrigações decorrentes dessa relação, entre
outras providências, o Banco emitiu a seguinte manifestação:
“Com relação à Constatação 5, o Banco alterou a Seção II Art. 5º Parágrafo Único Item
IV do Estatuto Social, no tocante às relações com a União, para que conste a prévia e
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formal definição do prazo para adimplemento das obrigações e das penalidades por seu
descumprimento. Por outro lado, entendemos que a orientação melhor teria o efeito
pretendido se fosse recomendada por essa CGU diretamente aos entes públicos,
sobretudo ao Ministério da Fazenda, principal regulador da matéria”.
Manifestação após Reunião de Busca Conjunta de Soluções:
Em decorrência da Reunião de Busca Conjunta de Soluções em 06/09/2017, com base
nos fatos e recomendações registrados no Relatório Preliminar de Auditoria, o Banco por
meio do Ofício Diretoria de Governo nº 2017/006457, de 12/09/2017, complementou sua
manifestação, conforme segue:
- sobre a rubrica 28880-10-81, informou que o lançamento de R$ 153 mil ocorrido em
dezembro/2016 corresponde às amortizações devidas em janeiro/2017, não configurando,
portanto, infringência ao art. 36 da LRF durante o exercício de 2016.
- sobre as rubricas 28880-10-66, 28880-10-68 e 28880-10-69, informou que “os valores
consubstanciados nas rubricas (...) registrados na contabilidade do Banco do Brasil,
referem-se a subvenções econômicas do crédito rural, nas modalidades de bônus,
prêmios, abatimentos e rebates, bônus de garantia de produtos agropecuários,
subvenção econômica do microcrédito produtivo orientado, dentre outras”. Acrescenta
que no período de janeiro/2016 a julho/2017, o Tesouro Nacional realizou pagamentos de
subvenções econômicas rurais relacionadas a essas rubricas no valor total de R$ 67,8
milhões, enquanto no mesmo período observou-se a concessão e o registro do montante
de aproximadamente R$ 85,0 milhões em subvenções relacionadas ao crédito rural.
Esclareceu, ainda, que para determinado tipo de subvenção, a exemplo do Programa de
Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), o processo pode envolver, para fins de
validação e conferência, procedimentos envolvendo outros intervenientes, no caso o
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). E que “essa disposição legal enseja a
observância de fluxo específico orientado por etapas preliminares de encaminhamento,
tratamento e verificação que objetiva resguardar a regularidade do processo”.
m
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Análise do Controle Interno
Primeiramente é necessário informar que as falhas identificadas pela CGU foram
encaminhadas preliminarmente ao gestor por meio da Solicitação de Auditoria nº
201700158/038 e do Ofício nº 14790. Naqueles documentos constaram o fato identificado
e propostas de recomendação.
Em relação à Solicitação de Auditoria nº 201700158/038 observa-se que o BB se
manifestou apenas sobre as propostas de recomendação, evidenciando sua concordância
tácita com o teor da constatação.
Quanto a algumas propostas de recomendação da CGU, o BB solicitou a suspensão tendo
em vista que são semelhantes às determinações contidas no Acórdão TCU nº 4068/2017,
que estão com efeito suspenso. Em que pese apresentarem texto semelhante, as
recomendações da CGU não estão vinculadas ao Acórdão supracitado e dessa forma
seguem rito distinto das determinações daquele Tribunal de Contas. Importante dizer que
a suspensão do Acórdão não exime o Banco de envidar esforços buscando o recebimento
dos créditos devidos. A CGU entende que os comandos contidos nessas propostas de
recomendação são de suma importância para o registro adequado dos ativos nas
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demonstrações contábeis. Tendo em vista que o BB relatou que os prazos para
atendimento eram insuficientes, é possível dilatar esses prazos de modo a não impactar
de forma substancial o funcionamento do Banco.
É importante destacar que o BB relatou que uma das recomendações traria prejuízo
financeiro injustificável ao Banco. Sobre essa recomendação deve-se observar que a
SFC/CGU propôs eliminar os efeitos patrimoniais apenas dos ativos que não tenham sido
reconhecidos como líquidos e certos pelo órgão devedor. Assim sendo, não se considera
que nessa situação ocorreria prejuízo injustificável ao Banco. Nesse sentido, durante a
realização do presente trabalho, por meio de manifestações preliminares, o Banco
reconheceu a possibilidade do registro de provisão para contabilização como prejuízo dos
valores constantes da rubrica 28880-10-81, em que pese a existência de grupo visando
regularizar os referidos ativos.
Não prospera a manifestação do Banco quanto aos fatos aqui apontados em decorrência
dos créditos registrados nas rubricas 28880-10-66, 28880-10-68, 28880-10-69 e 2888010-81, ao alegar que os objetos das recomendações resultantes dessa Constatação já foram
analisados pelo TCU, ocasião em que emitiu o Acórdão 4068/2017. Cabe frisar que a
determinação expressa no item 1.7.1 constante do referido Acórdão - emitido em razão
do julgamento do processo de Prestação de Contas do Banco referente ao exercício de
2014 – faz referência expressa às providências a serem adotadas “em relação aos ativos
classificados sob as rubricas contábeis ‘Títulos e Créditos a Receber – Tesouro
Nacional’ de suas demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2016 (...)”. Porquanto, os
resultados da presente ação de controle decorrem da verificação se durante o exercício de
2016 o Banco custeou programas governamentais com recursos próprios em razão de
atrasos de repasse da União, com infringência ao art. 36 da LRF, a qual está sendo
realizada no âmbito da Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2016.
A alteração promovida pelo Banco, em 27/04/2017, na “Seção II - Relações com a União”
(Art. 5º, § único, IV) do seu Estatuto Social com a inclusão do Inciso IV, no sentido de
que a contratação de que trata o art. 5º fica condicionada, conforme o caso, “à previa e
formal definição do prazo para o adimplemento das obrigações e das penalidades por
seu descumprimento” corrobora o posicionamento da equipe de auditoria sobre a
necessidade do Banco iniciar tratativas com as autoridades competentes do Poder
Executivo visando a edição de normativo no sentido de regular e orientar a atuação do
Banco como agente financeiro na execução de políticas públicas do governo federal,
estabelecendo direitos e obrigações decorrentes dessa relação, bem como a revisão das
Portarias editadas pelo Ministério da Fazenda que versam sobre os limites, condições e
critérios de concessão de subvenções econômicas, a exemplo da Portaria MF nº 315/2014,
em especial, no sentido de estabelecer prazo para o ressarcimento pelo Tesouro Nacional
dos créditos decorrentes das subvenções econômicas concedidas, pelas razões já expostas
no presente ponto de auditoria.
No caso concreto, a recomendação em comento é direcionada a essa instituição
financeira, em razão de ser a Unidade Examinada na presente Auditoria Anual de Contas,
devendo os seus gestores adotar as providências necessárias, no âmbito dessas relações
com os órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo Federal (sobretudo com o
Ministério da Fazenda), a fim de salvaguardar, principalmente, os interesses e os direitos
dos acionistas minoritários e da sociedade como um todo, aqui representada pela União
como acionista controlador, haja vista o disposto no art. 5º do Estatuto Social.
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Nesse contexto, o Banco Central, por ocasião da Inspeção “Acompanhamento Específico
– Relacionamento com Entes Governamentais”, realizada em 2015, registrou “Ponto de
Atenção” em seu Relatório, no sentido de que o Banco deveria avaliar a conveniência e
oportunidade de se alterar a forma de cobrança dos seus direitos contra a Secretaria do
Tesouro Nacional, entendendo, aquele órgão regulador, que a sistemática atual poderia
ensejar a algum tipo de interpretação por parte do Tribunal de Contas da União de que o
Banco não está adotando meios efetivos de cobrança desses créditos, gerando, inclusive,
riscos de responsabilização aos gestores da instituição financeira.
Por fim, do exposto, a equipe de auditoria entende pertinente o registro das citadas
recomendações, dilatando, contudo, de 30 (trinta) para 180 (cento e oitenta) dias o prazo
para o Banco submeter à Secretaria do Tesouro Nacional, a composição dos saldos dos
créditos acompanhada da memória de cálculo e da documentação suporte, visando a
validação e programação de pagamentos por aquele órgão devedor. Ressalta-se que,
restando frustrada a participação da STN no processo de validação e programação de
pagamentos, nos prazos estabelecidos nas recomendações, o Banco deverá adotar os
procedimentos inerentes (via extrajudicial ou judicial, conforme o caso) a fim de
preservar os seus direitos como instituição financeira credora.
Análise após Reunião de Busca Conjunta de Soluções:
Diante da manifestação do Banco, encaminhada posteriormente à Reunião de Busca
Conjunta de Soluções ocorrida em 06/09/2017 com o fito de esclarecer que o valor de R$
153 mil registrado na rubrica 28880-10-81 em dezembro/2016 corresponde às
amortizações que são devidas pelo Tesouro Nacional em janeiro/2017, confirmamos o
entendimento esposado pelo Banco que de fato o referido valor não configura infringência
ao art. 36 da LRF durante o exercício de 2016. Contudo, em que pese esse entendimento
especificamente em relação ao citado valor, não restou comprovado o pagamento do
mesmo pela STN a partir de janeiro/2017. Entretanto, em relação ao valor remanescente
da rubrica 28880-10-81 (R$ 220.798 mil) permanece o registro de que a situação em
comento pode vir a ser entendida como infringência ao art. 36 da LRF (quando
considerados os anos anteriores).
No que diz respeito à manifestação complementar apresentada pelo Banco relacionada às
rubricas 28880-10-66, 28880-10-68 e 28880-10-69, restou evidenciada, conforme
planilha disponibilizada, a realização de pagamentos pelo Tesouro Nacional a partir de
fevereiro/2017. Entretanto, quanto à movimentação referente ao exercício de 2016, em
razão dos fatos já apontados e da análise do controle interno arguidos na presente
Constatação, permanece o registro de que a situação em comento pode vir a ser entendida
como infringência ao art. 36 da LRF durante o exercício de 2016.
trI
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Recomendações:
Recomendação 1: Em relação aos créditos no montante de R$ 83.971 mil, registrados nas
rubricas 28880-10-71 (R$ 6.034 mil) e 28880-10-72 (R$ 77.937 mil), apresentar a esta
SFC/CGU os resultados do Procedimento Conciliatório requerido pelo Banco na AGU
para instauração perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal (CCAF), bem como as providências adotadas, no caso de restar frustrada a
pretendida conciliação dessa controvérsia contratual na esfera extrajudicial.
Recomendação 2: Em relação aos créditos no montante de R$ 220.952 mil, registrados
na rubrica 28880-10-81, submeter à Secretaria do Tesouro Nacional, no prazo de seis
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meses, a composição do saldo da mesma acompanhada da memória de cálculo e da
documentação suporte, solicitando sua validação e a programação de pagamentos a serem
realizados com as respectivas datas e valores.
Recomendação 3: Decorridos seis meses do recebimento pela Secretaria do Tesouro
Nacional do expediente encaminhado nos termos da recomendação anterior [2], adotar os
procedimentos contábeis necessários para eliminar completamente os efeitos patrimoniais
de todos os ativos que não tenham sido reconhecidos, dentro desse prazo, como líquidos
e certos por aquele órgão, ou, para aqueles que tenham sido reconhecidos, ajustar esses
ativos para que possam refletir seus valores de realização, ambas situações em
conformidade com os critérios de reconhecimento dos elementos das demonstrações
contábeis estabelecidos pelos itens 4.40 e 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Resolução CMN 4.144/2012.
Recomendação 4: Realizar tratativas com as autoridades competentes do Poder Executivo
visando a edição de normativo no sentido de regular e orientar a atuação do Banco como
agente financeiro na execução de políticas públicas do governo federal, estabelecendo
direitos e obrigações decorrentes dessa relação, bem como a revisão das Portarias editadas
pelo Ministério da Fazenda que versam sobre os limites, condições e critérios de
concessão de subvenções econômicas, a exemplo da Portaria MF nº 315/2014, em
especial, no sentido de estabelecer prazo para o ressarcimento pelo Tesouro Nacional dos
créditos decorrentes das subvenções econômicas concedidas.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Certificado: 201700158
Unidade Auditada: Banco do Brasil S.A.
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda
Município/UF: Brasília (DF)
Exercício: 2016
1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e
31/12/2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os
resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre
a gestão da unidade auditada.
3.
Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais,
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de
gestão de agentes do Rol de Responsáveis:
• O atual processo de monitoramento desestimula a tomada de decisão acerca da manutenção
ou do desinvestimento do ativo (item 1.1.1.1);
• Créditos perante o INCRA/MDA pendentes de comprovação de reconhecimento da
obrigação pelo devedor, mas reconhecidos nas demonstrações contábeis do Banco (item
3.1.2.2);
• Créditos perante o Tesouro Nacional pendentes de comprovação de reconhecimento da
obrigação pelo devedor, mas reconhecidos nas demonstrações contábeis do Banco (item
3.1.2.4); e
• Manutenção nas demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2016 de créditos
decorrentes de subvenções econômicas (item 3.1.2.7).

4.
Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram
recomendadas medidas saneadoras.
5.
Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado,
consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201700158, proponho
que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela
regularidade.
Brasília/DF, 26 de setembro de 2017.
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Parecer do Dirigente do
Controle Interno

Parecer: 201700158
Unidade Auditada: Banco do Brasil S.A.
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda
Município/UF: Brasília (DF)
Exercício: 2016
Autoridade Supervisora: Henrique de Campos Meirelles
1.

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do

exercício de 2016, do Banco do Brasil S.A. - BB, expresso a seguinte opinião acerca dos
atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe
de auditoria.
2.

O Banco do Brasil S.A é uma companhia aberta de direito privado, de

economia mista, regida pelo seu estatuto social e pelas disposições legais que lhe são
aplicáveis, sobretudo pela Lei de Sociedades por Ações e pelas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional. O Banco tem por objeto a prática de todas as operações
bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de
intermediação financeira sob suas múltiplas formas, inclusive nas operações de câmbio e
nas

atividades

complementares,

destacando-se

seguros,

previdência

privada,

capitalização, corretagem de títulos e valores mobiliários, administração de cartões de
crédito/débito, consórcios, fundos de investimentos e carteiras administradas, e o
exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional. Em termos de grandes números do exercício de 2016, cabe citar os
Ativos da ordem de R$ 1,4 trilhão, o Patrimônio Líquido consolidado de R$ 87 bilhões e
o Lucro Líquido consolidado de R$ 8,03 bilhões.
3.

A avaliação da gestão do Banco do Brasil referente ao exercício de 2016

abarcou, especialmente, o seguinte escopo acordado com o Tribunal de Contas da União:
(i) suficiência das garantias de operações de crédito envolvendo as empresas relacionadas
na denominada “Operação Lava Jato”; (ii) aspectos de governança dos processos de
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investimento e desinvestimento de participações societárias relevantes; (iii) existência e
regularidade do registro, em 2016, de eventuais ativos que constem das demonstrações
contábeis do Banco por mais de quinze anos, relacionados a créditos perante os entes das
três esferas da federação; e (iv) custeio de programas governamentais com recursos
próprios em razão de atrasos de repasse da União, em desconformidade com o art. 36 da
Lei de Responsabilidade Fiscal em 2016.
4.

Em relação às garantias de operações de crédito, concluiu-se que,

excetuando algumas falhas, os critérios de “adiantamento máximo” foram respeitados, as
principais regras relativas à vinculação de garantias foram cumpridas e as avaliações
aplicáveis aos bens recebidos foram realizadas. Nos casos em que houve dispensa ou
flexibilização de garantias, em virtude das condições das empresas financiadas e/ou das
fiadoras, o Banco adotou as devidas cautelas e as decisões tiveram amparo normativo.
5.

A análise do estágio atual das operações de crédito, contudo, resultou na

conclusão de que, em parcela relevante das operações analisadas, o quadro é de
fragilização das garantias vinculadas. Os exames realizados indicaram a limitação da
responsabilidade dos gestores do Banco nessa fragilização, uma vez que (i) suas causas
não eram previsíveis na ocasião da contratação das operações e (ii) não foram encontrados
elementos indicativos de que o Banco deixou de adotar os procedimentos recomendáveis
e as cautelas devidas.
6.

Quanto aos aspectos de governança dos processos de investimento e

desinvestimento, constatou-se que o atual processo de monitoramento desestimula a
tomada de decisão acerca da manutenção ou do desinvestimento do ativo, majorando o
risco de que um ativo que não esteja mais estratégica, operacional e/ou financeiramente
alinhado às expectativas do Banco seja mantido no seu portfólio de investimento, e, então,
perpetuando ineficiências e/ou prejuízos. Identificou-se que o Banco já está adotando
ações no sentido de sanear a deficiência apontada.
7.

No que diz respeito ao registro de ativos, identificou-se a existência de

haveres registrados nas demonstrações contábeis do Banco há mais de quinze anos, mas
pendentes de pagamento e sem comprovação de reconhecimento por parte do devedor,
no caso, especialmente, a União. Com o objetivo de garantir que esses ativos venham
conferir benefícios econômicos futuros ao Banco, foram propostas duas ações ao BB:
buscar o reconhecimento da dívida e refletir o resultado dessa busca em suas
demonstrações contábeis.
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8.

Quanto ao custeio de programas governamentais, identificaram-se três

elementos de gastos para os quais os pagamentos efetuados em 2016 não foram
suficientes frente aos valores executados no exercício. Tratam-se de rubricas (28880-1066, 28880-10-68 e 28880-10-69) referentes ao grupo ‘Títulos e Créditos a Receber –
Tesouro Nacional’, correspondente ao montante de R$ 18.177 mil em 31/12/2016,
representando 0,44% do montante existente ao final de 2016 (R$ 4.122.155 mil).
9.

Sobre as recomendações do Plano de Providências Permanente, verificou-

se a existência de cinco recomendações pendentes de atendimento por parte do gestor.
Entre elas, entretanto, não existem pendências que impactam negativamente a gestão da
Unidade.
10.

Quanto à qualidade dos controles internos, cabe destacar que foi realizado

trabalho de auditoria de avaliação da estrutura de governança da BB Seguridade, cujos
resultados foram consignados no Relatório de Auditoria nº 201505182. Nessa auditoria,
foram identificadas oportunidades de melhoria, entre as quais (i) aperfeiçoamento do
fluxo de informações relevantes a serem encaminhadas ao Comitê de Auditoria da BB
Seguridade, em especial sobre dados de gestão de riscos; (ii) melhoria na governança das
participadas, sobretudo no sentido de disponibilizar informações sobre os procedimentos
de supervisão adotados e o nível de autonomia; e (iii) estabelecimento de avaliação formal
do desempenho de suas subsidiárias e controladas, assim como dos agentes de governança
da BB Seguridade em suas coligadas. Também, no que concerne à qualidade dos controles
internos, verificou-se que, no que diz respeito aos produtos, serviços, processos e canais,
os gestores do BB utilizam a Ouvidoria da unidade como instrumento de melhoria da
gestão.
11.

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da

Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso
VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a
conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado
supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão
inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento
Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de
Contas da União por meio do mesmo sistema.

Brasília/DF, 26 de setembro de 2017.
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