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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 
Auditoria Anual de Contas 
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança 
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de 
contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para 
resultados e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas 
pelo Tribunal de Contas da União. 
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QUAL FOI O TRABALHO 
REALIZADO PELA CGU? 

 

A presente auditoria teve como 
tema central a avaliação do controle 
exercido pelo Banco Central do 
Brasil (BCB) em relação às 
operações de crédito imobiliário. 

Considerando essa atuação, a 
auditoria apresentou os seguintes 
objetivos em relação ao tema 
central da auditoria: 

• Avaliar os principais 
resultados alcançados pelo 
BCB; 

• Identificar e relatar boas 
práticas administrativas e 
seus impactos no 
desempenho do BCB; 

• Relatar falhas que 
impactaram o atingimento 
dos resultados; e 

• Recomendar providências 
corretivas e informar a 
situação daquelas que já 
estão em andamento ou 
previstas. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO? 

Em dezembro de 2017, o saldo das operações de crédito 
imobiliário importou em R$ 624,8 bilhões, de acordo 
com o BCB, o que representa 9,25% do produto interno 
bruto (PIB) brasileiro daquele ano, de acordo com as 
informações do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Ainda em relação àquele período, o 
crédito imobiliário representou 33,7% do total da 
carteira de operações de créditos das instituições 
financeiras sobre controle do BCB, demonstrando a sua 
relevância para essas instituições. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? 
QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER 
ADOTADAS? 

A equipe da CGU concluiu que: 

• Há lacunas normativas em relação às 
operações de crédito imobiliário; 

• Os indicadores utilizados para o controle das 
operações de crédito imobiliário são 
inadequados; 

• Há erros materialmente significativos na 
classificação do risco das carteiras de crédito e 
na mensuração das garantias e dos imóveis em 
bens não de uso próprio (BNDU); e 

• Os riscos relacionados às operações de crédito 
imobiliário não são devidamente monitorados. 

 

 

 

FONTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES (2018). 

Conjunto Habitacional em Bom Jesus – Piauí. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Banco Central do Brasil (BCB), autarquia federal criada pela Lei n° 4.595/1964, 
é responsável, entre outras funções, pela supervisão e regulação do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). Entre as operações realizadas no âmbito do SFN, encontram-se as 
operações de crédito imobiliário, as quais, consequentemente, devem ser controladas 
pelo BCB. 

O crédito imobiliário compreende as operações de crédito concedidas pelas 
instituições financeiras para a aquisição de imóveis residenciais ou comerciais. No Brasil, 
as operações de crédito imobiliário estão vinculadas a dois sistemas de financiamento: 

• O Sistema Financeiro de Habitação (SFH), regido pela Lei n° 4.839/1964, destina-
se a fomentar a construção ou a aquisição de imóveis habitacionais para a 
população das classes de menor renda, tendo como fonte de recursos aqueles 
oriundos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e 

• O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), regido pela Lei n° 9.514/1997, 
destina-se a fomentar o financiamento imobiliário de qualquer natureza e para 
qualquer classe populacional, tendo como fonte de recursos aqueles oriundos 
das captações feitas pelas instituições financeiras participantes. 

Em dezembro de 2017, o saldo das operações de crédito imobiliário importou 
em R$ 624,8 bilhões, de acordo com o BCB, o que representa 9,25% do produto interno 
bruto (PIB) brasileiro daquele ano, de acordo com as informações do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda em relação àquele período, o crédito imobiliário 
representou 33,7% do total da carteira de operações de créditos das instituições 
financeiras sobre controle do BCB, demonstrando a sua relevância para essas 
instituições. 

Ao longo dos últimos oito anos, houve um crescimento nominal de 466,1% da 
carteira de crédito imobiliário no mercado brasileiro (um crescimento real de 286,1%, 
ajustando-se os valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC). 

Desse modo, a presente auditoria teve como tema central a avaliação do 
controle exercido pelo BCB em relação às operações de crédito imobiliário. Justifica-se 
a escolha desse tema, pois: 

• As operações de crédito imobiliário possuem participação relevante no cenário 
econômico brasileiro, bem como, na carteira de crédito das instituições 
financeiras do SFN; 

• As duas principais instituições financeiras, em termos de volume monetário de 
operações de crédito imobiliário, são empresas estatais federais, representando 
77,9% do saldo das operações no exercício de 2017; e 

• O governo federal brasileiro é o gestor do FGTS, uma das principais fontes de 
recursos do SFH. 

A auditoria apresentou os seguintes objetivos em relação ao tema central: (i) 
avaliar os principais resultados alcançados pelo BCB; (ii) identificar e relatar boas 
práticas administrativas e seus impactos no desempenho do BCB; (iii) relatar falhas que 
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impactaram o atingimento dos resultados; e (iv) recomendar providências corretivas e 
informar a situação daquelas que já estão em andamento ou previstas. 

Considerando o tema central, foram formuladas as seguintes questões de 
auditoria: 

• Existem aspectos relevantes que não são tratados pelas normas aplicáveis às 
operações de crédito imobiliário? 

• Os indicadores utilizados são inadequados ou insuficientes para identificar 
possíveis inconformidades em tais operações? 

• Há possíveis erros materialmente significativos na apresentação das carteiras 
das operações de crédito imobiliário, de acordo com os normativos vigentes? 

• Há possíveis erros materialmente significativos na avaliação das garantias 
relacionadas com as operações de crédito imobiliário? 

• Há possíveis erros materialmente significativos na avaliação dos bens não de uso 
relacionados com as operações de crédito imobiliário? e 

• Há ausência de identificação ou monitoramento adequado dos riscos relevantes 
das instituições financeiras, relacionados com as operações de crédito 
imobiliário?  

Para auxiliar nas respostas, foram realizados os seguintes procedimentos, 
apresentados aqui de modo sintético: (i) análise do desenho e da implementação dos 
controles internos; (ii) análise dos normativos e outros documentos; (iii) avaliação da 
adequabilidade e da suficiência dos instrumentos mitigadores; (iv) inspeção dos saldos 
contábeis das instituições financeiras e dos registros auxiliares das operações; (v) 
observação das atividades desempenhadas pelas unidades do BCB e pelas instituições 
financeiras; (vi) avaliação dos riscos relacionados com as operações de crédito 
imobiliário; e (vii) entrevistas não estruturadas com servidores do BCB e com 
empregados de instituições financeiras. 

Os dados analisados foram obtidos juntos ao BCB e às instituições financeiras. 
Em relação à metodologia, destaca-se que quando necessário maior esclarecimento, foi 
incluído um item no apêndice deste relatório, apresentado maiores detalhes sobre 
alguns procedimentos específicos. 

Ressalta-se ainda que não há um macroprocesso específico para o 
acompanhamento do crédito imobiliário no BCB. Após questionamentos ao BCB, a 
equipe da CGU desenvolveu fluxograma teórico para nortear os trabalhos de auditoria, 
o qual foi validado pela equipe do BCB (ver apêndice I). 

O escopo da auditoria foi composto pela: (i) avaliação da atuação do BCB em 
relação ao controle exercido sobre o crédito imobiliário; (ii) análise do atendimento às 
recomendações realizadas pela CGU; e (iii) avaliação da conformidade das peças do 
relatório de gestão. 

Destaca-se ainda que o não escopo da auditoria compreende os seguintes atos: 

• Não foram analisadas as atividades desempenhadas pelo BCB relacionadas com 
a normatização, monitoramento, fiscalização e supervisão do SFN, com exceção 
daquelas que estão relacionadas com as operações de crédito imobiliário; 

• Não foi avaliada a qualidade dos controles internos das instituições financeiras, 
em especial, a qualidade das avaliações/reavaliações dos imóveis, cujas 
informações foram utilizadas na presente auditoria; 
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• Não foram avaliados os critérios utilizados pelas instituições financeiras para 
classificar suas operações de crédito de acordo como risco de inadimplência;  

• Não foram avaliados os controles sobre o direcionamento dos recursos oriundos 
das captações feitas pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE); 

• Não foram analisadas as reestruturações das operações de crédito imobiliário; 

• Não foi analisado o fluxo informacional entre as unidades do BCB responsáveis 
pelo controle das operações de crédito imobiliário; e 

• Não foram analisadas as informações enviadas ao Comitê de Estabilidade 
Financeira (COMEF), pois, apenas na manifestação final do BCB é que foi feita 
menção pela primeira vez dessas discussões, ou seja, quando os trabalhos da 
auditoria já haviam sido encerrados. 

Na continuação são apresentados os principais resultados dos exames.  
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2 RESULTADOS DOS EXAMES 

 

2.1 Lacunas normativas em relação às operações de crédito imobiliário 

 

Os normativos emitidos pelo BCB e/ou pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) 
(ver apêndice II) que se relacionam direta ou indiretamente com as operações de crédito 
imobiliário não abrangem aspectos relevantes em relação a tais operações. Há situações 
importantes que não possuem nenhum dispositivo regulamentar, bem como, há 
dispositivos que não estão claros ou não são suficientes na visão das instituições 
financeiras e da equipe da CGU. 

Entre as situações identificadas, destacaram-se: 

• Ausência de critério que diferencie, do ponto de vista temporal, as operações de 
crédito com os níveis de risco “AA” e “A”; 

• Ausência de critérios claros para a avaliação e a reavaliação das garantias 
utilizadas nas operações de crédito imobiliário; 

• Critérios imprecisos e inadequados para a avaliação e a reavaliação dos bens não 
de uso próprio (BNDU); e 

• Inconsistências em dispositivos relacionados com as operações de crédito 
imobiliário no Manual COSIF. 

Os critérios utilizados para a comparação com os normativos do BCB e do CMN 
que regem as operações de crédito imobiliário foram as seguintes normas do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC): 

• CPC 00 – Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-
financeiro, de acordo com as condições impostas pela Resolução n° 4.144/2012; 

• CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, de acordo com as condições 
impostas pela Resolução n° 3.566/2008; 

• CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, de acordo com 
as condições impostas pela Resolução n° 3.823/2009; 

• CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis (sem resolução de 
aprovação emitida pelo BCB ou pelo CMN); 

• CPC 31 – Ativo não circulante mantido para a venda e operação descontinuada 
(sem resolução de aprovação emitida pelo BCB ou pelo CMN); e 

• CPC 46 – Mensuração do valor justo (sem resolução de aprovação emitida pelo 
BCB ou pelo CMN). 

Entre as principais causas relacionadas com as situações encontradas estão as 
seguintes: 

• Incompletude dos normativos vigentes; 

• Incorreta adaptação e/ou interpretação das normas do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis; e 

• Não regulação de matérias importantes que se relacionam com as operações do 
crédito imobiliário. 

As principais consequências das situações encontradas são: 
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• Redução da comparabilidade e da confiabilidade das informações contábeis 
divulgadas pelas instituições financeiras; 

• Incorreta avaliação dos riscos de liquidez e de mercado, bem como, do 
patrimônio de referência das instituições financeiras que operam com o crédito 
imobiliário; e 

• Identificação intempestiva de formação de ativos ilíquidos ou com baixa liquidez, 
ativos esses capazes de afetar a estabilidade do SFN e, até mesmo, as finanças 
públicas federais. 

Na sequência as situações identificadas são aprofundadas, sendo apresentados 
mais detalhes. 

 

2.1.1 Ausência de critério que diferencie, do ponto de vista temporal, as operações de 
crédito com os níveis de risco “AA” e “A” 
 

A Resolução n° 2.682/1999 estabelece os critérios para a classificação do nível 
de risco das operações de crédito, entre elas as do crédito imobiliário, e as regras para 
apuração do valor mínimo do ajuste para perdas de tais operações (o ajuste para perdas 
é ainda denominado de provisão na linguagem utilizada nos normativos do BCB e do 
CMN, em sentido diverso do conceito de provisão adotado pelas normas gerais 
brasileiras de Contabilidade). 

A referida resolução não estabeleceu um critério temporal para os níveis de risco 
“AA” e “A”. Depreende-se do artigo 4° (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999) que os 
créditos com os níveis “AA” e “A” devem apresentar atraso não superior a 14 dias. Tal 
ausência não seria uma questão relevante se não houvesse diferença entre os pesos 
atribuídos para cada nível, no momento do cálculo do valor mínimo de ajuste para 
perdas da carteira de crédito de uma instituição financeira. 

No artigo 6° da referida resolução (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999) é 
determinado que o ajuste para perdas das operações classificadas como “AA” seja nulo, 
enquanto que para o nível “A” seja de 0,5%. Isso significa que uma operação classificada 
inicialmente com o nível “A”, ao ser reclassificada para o nível “AA” deixará de afetar o 
cálculo de ajuste para perda da carteira de crédito. 

A lacuna normativa sobre o critério de diferenciação entre os níveis “AA” e “A” 
tem como consequências: (i) adoção de procedimentos diferentes pelas instituições 
financeiras para a segregação entre tais níveis, reduzindo-se a comparabilidade de suas 
informações contábeis; (ii) melhora artificial do nível de risco de uma carteira, pela 
simples reclassificação de operações com o nível “A” para o “AA”; e (iii) melhora artificial 
do nível de ajuste para perdas pela simples reclassificação. 

Esta última consequência pode decorrer pelo fato de o ajuste para perdas ser 
considerado no cálculo de patrimônio de referência utilizado pelo BCB (BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, 2013a) com base em critérios estabelecidos pelo Acordo de Supervisão 
Bancária de Basileia (doravante Acordo de Basileia). Quanto menor for o ajuste, menor 
será o impacto para o aumento de capital de uma instituição financeira. 

Nas análises realizadas a partir das informações constantes no COSIF (Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional), foi identificado pela equipe 
da CGU que os Bancos  e  (inicialmente os nomes originais dos bancos foram 
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modificados para preservar o sigilo comercial das instituições, contudo a Unidade 
Auditada solicitou o sigilo inclusive dos nomes fictícios utilizados no relatório) realizaram 
reclassificações em volumes significativos de créditos entre os níveis “AA” e “A”, ao 
longo dos exercícios de 2010 a 2017. 

No Banco  os créditos com o nível de risco “AA” passaram de 6% do total da 
carteira, no primeiro trimestre de 2010, para 52% ao final do último trimestre de 2017. 
No Banco  a mudança foi de 24%, ao final do primeiro trimestre de 2010, para 58%, ao 
final do último trimestre de 2017. Em ambos os bancos, houve redução de créditos com 
o nível de classificação “A”, em sentido inverso ao crescimento daqueles com o nível 
“AA”.  

Quando questionada sobre tais reclassificações, a equipe do BCB as considerou 
normais e de acordo com a Resolução n° 2.682/1999. Além disso, ressaltou que tais 
mudanças decorreram da alteração dos modelos de avaliação do risco de crédito 
daqueles bancos e apresentou documentos comprovando a sua atuação junto aos 
bancos. 

Por sua vez, quando questionados, os Bancos  e  descreveram as mudanças 
realizadas em seus modelos de classificação do risco de crédito e afirmaram que estão 
aguardando as definições das mudanças que o BCB está propondo para o assunto, por 
meio da edição de resolução que alterará os dispositivos vigentes na Resolução nº 
2.682/1999 (Edital n° 60/2018). 

Nota-se que até a edição da nova resolução (sem data prevista até a data de 
elaboração deste relatório), a situação permanecerá inalterada, aumentando o risco de 
que as instituições financeiras, que apresentem problemas para atingir o limite mínimo 
de capital definido pela Resolução n° 4.192/2013, busquem meios artificiais para 
melhorar a classificação de riscos das suas operações de crédito, reduzindo o montante 
de ajuste para perdas de suas carteiras. A incorreta avaliação do risco de crédito das 
instituições financeiras pode afetar a estabilidade do SFN. 

 

2.1.2 Ausência de critérios claros para a avaliação e a reavaliação das garantias utilizadas 
nas operações de crédito imobiliário 
 

As operações de crédito imobiliário, em sua maioria, possuem uma característica 
especial: no caso de financiamento concedido a uma pessoa física, o imóvel que está 
sendo financiado é fornecido como garantia real da operação (na forma de hipoteca ou 
de alienação fiduciária). 

A Resolução n° 2.682/1999 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999) estabelece que 
sejam consideradas algumas características das garantias para a avaliação do risco da 
operação de crédito, em especial, a suficiência e a liquidez dessas garantias. Contudo, 
apenas esses dispositivos não são suficientes para assegurar a correta mensuração de 
tais garantias. 

A Resolução n° 4.271/2013 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013b) estabelece que, 
em relação à suficiência das garantias, na concessão de financiamentos imobiliários 
devem ser observadas: (i) a exposição do risco de crédito do pretendente; e (ii) a 
avaliação por profissional com grau de independência da área de concessão de crédito. 
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Para mitigar o risco moral de que um devedor desista facilmente de honrar os 
pagamentos de um financiamento imobiliário, o mercado costuma exigir que esse 
devedor forneça uma quantia (entrada), geralmente, proporcional ao valor de mercado 
do imóvel. Segundo a Resolução n° 4.271/2013 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013b), o 
valor de tal entrada é de no mínimo: (i) 10% do valor do imóvel para as operações no 
âmbito do SFH e que utilizem o Sistema de Amortizações Constantes (SAC); e (ii) 20% do 
valor do imóvel para as demais operações no âmbito do SFH. 

Como instrumento mitigador do risco de crédito, a entrada baseada em um 
percentual do imóvel possui certa eficácia. Porém, a avaliação do imóvel feita com essa 
finalidade não é uma adequada base de mensuração para uma garantia. 

Para o devedor, a avaliação do imóvel pelo valor justo1 parece adequada, 
considerando que o valor justo representa o montante que seria pago na aquisição de 
um ativo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de 
mensuração (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012). O valor da operação 
representa o encontro entre as expectativas do vendedor e do comprador (devedor da 
operação de crédito). Para o comprador, a utilidade do imóvel poderá ser para uso ou 
para investimento.  

Contudo, para uma instituição financeira não o será, pois, caso ela tenha que 
vender o imóvel recebido em função de inadimplemento de uma operação de crédito 
imobiliário, ela não terá as mesmas condições do que o devedor. Primeiro, a utilidade 
do imóvel para a instituição será, na maioria dos casos, a de recuperação da dívida e não 
para uso ou para investimento. Segundo, quando o futuro devedor vai financiar um 
imóvel, o mesmo, em geral, está ou será facilmente desocupado, não apresenta dívidas 
com outros credores (tributos, taxa condominiais etc.) e está em condições de uso, o 
que não é o caso de muitos imóveis retomados pelas instituições financeiras. 

Assim, a garantia deveria ser avaliada (ou reavaliada) tendo como base o seu 
valor realizável líquido (valor de liquidação)2 aqui entendido como o valor a ser obtido 
pela sua venda de forma ordenada (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 
2011a), nas condições que são impostas à instituição, até mesmo, de venda forçada. Do 
ponto de vista teórico, a garantia e o imóvel retomado (tecnicamente denominado de 
bem não de uso próprio – BNDU) representam o mesmo ativo em estágios distintos. 

A garantia é, portanto, um ativo contingente para uma instituição financeira. Um 
ativo contingente (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2009a) é um ativo 
possível (a garantia pode vir a se transformar em BNDU) que resulta de eventos 
passados (a concessão do financiamento) e cuja existência será confirmada apenas pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle 
da entidade (o inadimplemento da operação de crédito). A norma CPC 25 (COMITÊ DE 
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2009a) não define uma base de mensuração, pois os 
ativos contingentes não são reconhecidos pelas entidades. 

                                                      
1 “9. Este Pronunciamento define valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou 
que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do 
mercado na data de mensuração.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2012) 
2 “4.55 [...] Valor realizável (valor de realização ou de liquidação). Os ativos são mantidos pelos montantes 
em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. [...]” 
(COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011a) 
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Contudo, considerando a importância do valor das garantias para avaliar o risco 
das operações (desde a contratação até a execução do contrato), a mensuração deve 
ser feita na mesma base do BNDU, ou seja, pelo valor realizável líquido que é o montante 
que efetivamente será recuperado pela instituição financeira, em caso de 
inadimplemento da operação de crédito. 

Percebe-se que os atuais normativos não discutem a adequada base de 
mensuração para as garantias. Isto implica em uma incorreta mensuração do indicador 
LTV (loan-to-value, em português, relação entre o valor da dívida e o valor da garantia), 
o que conduz a incorreta análise do risco de liquidez das instituições financeiras, diante 
de um cenário de queda nos preços dos imóveis ou do aumento da inadimplência. 

Por exemplo, nos exercícios de 2013 a 2017, o Banco  recuperou, em média, 
dos imóveis que a instituição conseguiu vender, apenas 52% do valor de mercado desses 
imóveis. Tal deságio foi tamanho que, na maioria das operações, o Banco  não 
conseguiu recuperar nem o valor da dívida. A mesma situação ocorreu em relação ao 
Banco , que apresentou, dos imóveis vendidos, uma taxa média de recuperação de 
65% do valor de mercado. 

Além disso, esta ausência de critérios contribui para a redução da 
comparabilidade entre as informações fornecidas pelas instituições financeiras no 
Sistema de Informações de Crédito (SCR), ferramenta utilizada pela equipe do BCB, pois 
cada instituição financeira tem escolhido seus critérios para avaliar as garantias. O Banco 
 atualizou as garantias utilizando a taxa referencial (TR), enquanto que o Banco  usou 
uma taxa própria. 

 

2.1.3 Critérios imprecisos e inadequados para a avaliação e a reavaliação dos bens não de 
uso próprio 
 

Quando ocorre o inadimplemento de uma operação de crédito, a instituição 
financeira pode executar a garantia para tentar evitar ou minimizar o seu prejuízo. Ao 
executar a garantia, a instituição pode ter que incorporar o imóvel em seu patrimônio, 
mais precisamente, como um bem não de uso próprio (BNDU). 

Até o ano de 2017, a Lei n° 4.595/19643 (BRASIL, 1964) estabelecia que os 
imóveis em BNDU deveriam ser vendidos dentro do prazo de um ano, a contar da data 
de recebimento do imóvel, sendo que esse prazo poderia ser prorrogado pelo BCB em 
até duas oportunidades. Porém, com a edição da Lei n° 13.506/20174, foi revogado tal 
dispositivo. 

                                                      
3 “Art. 35. É vedado ainda às instituições financeiras: [...] 
II - Adquirir bens imóveis não destinados ao próprio uso, salvo os recebidos em liquidação de empréstimos 
de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverão vendê-los dentro do prazo de um (1) ano, a contar 
do recebimento, prorrogável até duas vezes, a critério do Banco Central da República do Brasil.” (BRASIL, 
1964) 
4 “Art. 3º Constitui infração punível com base neste Capítulo: [...] 
§ 2º É vedado às instituições financeiras: [...] 
II - adquirir bens imóveis não destinados ao próprio uso, exceto os recebidos em liquidação de 
empréstimos de difícil ou duvidosa solução ou quando expressamente autorizadas pelo Banco Central do 
Brasil, observada a norma editada pelo Conselho Monetário Nacional. [...]” (BRASIL, 2017) 
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A Lei n° 13.506/2017 (BRASIL, 2017) descreve que é vedado às instituições 
financeiras adquirir bens imóveis não destinados ao próprio uso, exceto os recebidos 
em garantia de operações de crédito ou quando expressamente autorizadas pelo BCB, 
de acordo com norma do CMN. 

Quando a equipe do BCB foi questionada sobre a edição da respectiva norma do 
CMN e do prazo máximo para a manutenção de um imóvel em BNDU, informou que a 
referida norma ainda não havia sido editada e que a Lei n° 13.506/2017 não atribuiu 
competência ao CMN para regular sobre o tempo máximo para permanência dos 
imóveis como BNDU. 

A equipe da CGU entende que a Lei nº 13.506/2017 não retirou a competência 
do CMN de estabelecer uma restrição temporal, nos moldes da redação original da Lei 
nº 4.595/1964; tão somente atribuiu ao CMN estabelecer as condições as quais o BCB 
pode autorizar a aquisição ou manutenção desses imóveis. Dentre as condições, por 
exemplo, pode ser reestabelecida a restrição temporal, se assim, o CMN julgar 
importante para a saúde financeira das instituições. 

A indefinição do tempo em que os imóveis em BNDU devem ser mantidos pelas 
instituições financeiras aumenta os riscos de liquidez e de mercado dessas entidades. O 
crescimento de estoques de imóveis em BNDU nas instituições financeiras 
(considerando os 4 maiores bancos, o estoque alcançou R$ 6,6 bilhões em dezembro de 
2017, com um crescimento nominal de 42,7% em relação à 2016) aumenta o grau de 
imobilização das entidades, reduzindo a sua liquidez. 

Em especial em um cenário econômico recessivo, o crescimento dos estoques 
pode contribuir para a piora ou não melhora dos preços dos imóveis (em razão do 
aumento da oferta de tais bens), o que, por sua vez, contribui para o aumento do risco 
de mercado das instituições (ver item 2.6.1). 

O aumento de estoques de imóveis pode levar a criação da figura já conhecida 
em outros mercados: os “bancos malos” (AYUSO e RÍO, 2012) ou “bad banks” (aqui 
entendido como as entidades que recepcionarão os ativos com baixa liquidez, após 
algumas tentativas mal sucedidas de alienações por parte dos bancos), o que é 
igualmente danoso para a estabilidade do SFN, quando esses “bancos malos” são 
instituições financeiras, ou para as contas públicas, quando são instituições não 
financeiras controladas ou suportadas financeiramente com recursos públicos. 

Outra imprecisão se refere aos critérios adotados para a mensuração dos BNDU. 
A equipe do BCB afirmou que não possui uma norma emanada pelo BCB ou pelo CMN, 
especificamente para tratar da avaliação ou reavaliação dos BNDU e que as instituições 
financeiras devem aplicar a norma CPC 31 – Ativo não circulante mantido para a venda 
e operação descontinuada em tais mensurações. 

A norma CPC 31 (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2009b) descreve 
que os ativos não circulantes disponíveis para a venda (no caso, os imóveis em BNDU) 
não podem permanecer nessa classificação por um prazo superior a um ano, quando a 
demora em vender decorrer de uma decisão da entidade5. Desse modo, avaliar um 

                                                      
5 “9. Acontecimentos ou circunstâncias podem estender o período de conclusão da venda para além de 
um ano. A extensão do período durante o qual se exige que a venda seja concluída não impede que o 
ativo seja classificado como mantido para venda se o atraso for causado por acontecimentos ou 
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imóvel em BNDU por meio do CPC 31 é desconsiderar que a não dilatação do prazo para 
venda não é uma escolha da entidade, mas sim uma exigência da norma. 

Em reuniões com as equipes do BCB e dos Bancos  e , foi apresentada a 
situação de que as instituições financeiras poderiam, por escolha própria, adiar o 
momento da venda de tais bens, visto que mercado imobiliário brasileiro não estava em 
um bom momento e que a venda não aconteceria em condições vantajosas. 

Ademais, os imóveis em BNDU avaliados com base no CPC 31 devem ser 
mensurados pelo valor líquido de venda, que compreende o valor bruto que a instituição 
receberá pela venda, deduzido dos custos de venda (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS, 2009b), e não pelo valor de mercado do imóvel deduzido de um ajuste para 
perdas, calculado conforme o CPC 01 (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 
2008). Conforme apresentado anteriormente, quando conseguem efetuar a venda de 
um imóvel em BNDU, os Bancos  e  recuperam em média apenas 52% e 65%, 
respectivamente, do valor de mercado daquele bem. 

A imprecisão e/ou inadequabilidade dos critérios utilizados para a avaliação ou 
reavaliação dos BNDU pode levar a incorreta mensuração desses ativos nas informações 
contábeis das instituições financeiras, gerando superavaliações desses bens. A própria 
equipe do BCB recomendou recentemente a determinada instituição financeira que 
revisasse os valores mensurados de BNDU por estarem superavaliados, conforme 
informações obtidas durante a auditoria. 

A incorreta mensuração dos BNDU contribui para o aumento do risco de liquidez 
e de mercado das instituições financeiras. 

 

2.1.4 Inconsistências em dispositivos relacionados com as operações de crédito imobiliário 
no Manual COSIF 
 

O COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional) é uma 
das principais fontes normativas das instituições financeiras, quando se trata de 
identificar uma metodologia para mensurar e/ou evidenciar suas informações 
contábeis. 

Durante a execução dos trabalhos de auditoria foram encontradas situações de 
inconsistências entre o conteúdo normativo do COSIF e outras normas vigentes e/ou as 
práticas das instituições financeiras. Destacam-se duas situações: (i) os BNDU devem 
estar classificado no ativo circulante; e (ii) os BNDU não alienados no prazo 
regulamentar devem ser reclassificados para o subtítulo de Bens em Regime Especial. 

De acordo com o CPC 26 (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011b), 
um ativo deve ser apresentado como circulante, quando a entidade esperar que ele seja 
realizado (consumido, liquidado, trocado ou vendido) em até 12 meses após a data a 
que se referem as demonstrações contábeis. No entanto, no COSIF consta que os BNDU 
devem ser classificados como ativos circulantes. 

Esse dispositivo possui pouca ou nenhuma aplicabilidade. Em primeiro lugar, o 
plano de contas do COSIF não possui uma clara diferenciação entre os ativos circulantes 

                                                      

circunstâncias fora do controle da entidade e se houver evidência suficiente de que a entidade continua 
comprometida com o seu plano de venda do ativo. [...]” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 
2009a) 
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e os não circulantes (com exceção dos ativos permanentes). Em segundo, tanto a regra 
anterior que limita a manutenção de um imóvel em BNDU a três anos, quanto a atual 
que permite a manutenção ilimitada, não são condizentes com o prazo de 12 meses dos 
princípios gerais de Contabilidade, em matéria de classificação no grupo circulante. Por 
último, na prática o tempo médio que um imóvel costuma ficar em BNDU nos Bancos  
e , por exemplo, é muito superior a 2 anos (2 anos, em média, é o tempo que os Bancos 
 e  gastam entre a incorporação dos imóveis em BNDU e a venda, daqueles bens que 
ele consegue vender). 

No COSIF é descrito que após o prazo regulamentar o bem em BNDU deverá ser 
reclassificado para o subtítulo de Bens em Regime Especial. Esse é outro dispositivo sem 
aplicabilidade para os imóveis em BNDU, após a mudança da restrição temporal, 
conforme relatado anteriormente. 

Não havendo mais a restrição temporal, desde o exercício de 2017, as 
instituições não deveriam mais reclassificar tais bens, porém é esse o tratamento 
descrito no COSIF. Essa situação gera dois tratamentos diversos para a mesma espécie 
de ativos. Os imóveis em BNDU reconhecidos antes de 2014 e não vendidos foram 
reclassificados até o final de 2016 para o subtítulo Bens em Regime Especial, enquanto 
que os demais podem ou não ter sido reclassificados. 

Em reunião com as equipes dos Bancos  e , foram relatados alguns exemplos 
de situações nas quais as inconsistências normativas do COSIF afetam o dia-a-dia das 
instituições. Em um desses descreveu-se que tais inconsistências aumentam a incerteza 
das instituições, pois essas não podem implementar mudanças em seus procedimentos 
(são caras de serem implementadas e mais caras ainda de serem desfeitas, quando é 
possível desfazê-las), pois não sabem como as equipes do BCB irão interpretar certas 
normas e/ou dispositivos. 

Tais situações reduzem a comparabilidade das informações prestadas pelas 
instituições financeiras e podem dificultar as atividades de fiscalização das instituições 
financeiras. 

 

2.2 Inadequabilidade dos indicadores utilizados para o controle das operações de 
crédito imobiliário 

 

Os indicadores utilizados pelo BCB para o controle das operações de crédito 
imobiliário não cobrem os principais aspectos relacionados com o crédito imobiliário. O 
único indicador específico é o LTV (loan-to-value) e os demais indicadores foram 
desenvolvidos para o controle de todas as operações de crédito, desconsiderando as 
especificidades do crédito imobiliário. 

Os achados da auditoria propiciaram a identificação das seguintes situações: 

• Aspectos importantes da carteira de crédito imobiliário não são acompanhados 
tempestivamente pelo BCB; 

• O critério de identificação de variações significativas nos indicadores utilizados 
pelo DESIG/BCB é inadequado; e 

• Os indicadores que acompanham a evolução da carteira oferecem uma visão 
muito agregada. 
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As análises tiveram como critérios de comparação a Estrutura Conceitual do 
Controle Interno do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) e normativos do Federal Reserve System dos Estados Unidos (FED) 
e do European Central Bank (Banco Central Europeu). 

Podem ser apontadas como causas das situações encontradas, as seguintes: 

• Não há procedimentos específicos para o controle das operações de crédito 
imobiliário, sendo o controle uma atividade subsidiária dos demais processos do 
BCB; 

• Foram utilizados critérios com grande grau de discricionariedade para definição 
dos limites de variações significativas nos indicadores do DESIG/BCB; e 

• Definição de um conjunto de indicadores únicos para o controle de operações 
de crédito, desconsiderando as especificidades dos diversos tipos de operações 
de crédito. 

Como consequências das situações relatadas, podem ser destacadas as 
seguintes: 

• Identificação intempestiva de problemas com operações de crédito imobiliário, 
não propiciando a adoção de medidas corretivas; e 

• Incorreta avaliação dos riscos de crédito e de redução da rentabilidade, bem 
como, do patrimônio de referência das instituições financeiras que operam com 
o crédito imobiliário. 

Na continuação, são apresentados maiores detalhes das situações identificadas. 

 

2.2.1 Aspectos importantes da carteira de crédito imobiliário não são acompanhados 
adequadamente pelo BCB 
 

De acordo com o que foi descrito na introdução deste relatório, o BCB não possui 
um macroprocesso específico para o controle das operações de crédito imobiliário. 
Recorrendo-se ao Relatório de Gestão de 2017 do BCB, foram identificados dois 
macroprocessos que abordariam, de modo secundário, o controle sobre o crédito 
imobiliário. São eles: (i) formulação de diretrizes para a estabilidade e eficiência e 
regulação do SFN; e (ii) organização, fiscalização e resolução no âmbito do SFN. 

Durante reuniões com a equipes do BCB, foram identificadas que três unidades 
do BCB, que atuavam nesses macroprocessos, possuíam indicadores que poderiam ser 
utilizados para o controle dos principais aspectos do controle sobre o crédito imobiliário. 
São elas: (i) DEBAN – Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de 
Pagamentos; (ii) DESIG – Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro; e (iii) 
DESUP – Departamento de Supervisão Bancária. 

Como os indicadores do DEBAN se relacionam apenas com a aplicação mínima 
de recursos captados pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), esses 
não foram considerados nas análises desta auditoria. Em relação aos indicadores do 
DESUP, como esses estão relacionados com o controle de risco das instituições 
financeiras, serão tratados em item especifico (ver item 2.6.1). O foco deste item foram 
os indicadores do DESIG. 
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O LTV é o único indicador diretamente relacionado com as operações de crédito 
imobiliário que é utilizado pelo BCB. No Relatório de Estabilidade Fiscal (REF), o BCB 
divulga o comportamento do LTV médio do mercado brasileiro, baseado em 
informações do Sistema de Informações de Crédito (SCR). Além disso, é apresentado 
teste de estresse considerando cenários de queda dos preços dos imóveis e a 
capacidade das instituições financeiras de suportar tais choques. 

Além do LTV, o BCB pretende implementar monitoramento relacionado com os 
sistemas de amortização utilizados nas operações de crédito imobiliário, ainda em 2018, 
conforme afirmado pela equipe do DESIG. 

Observou-se que o BCB utiliza o LTV em suas duas modalidades: (i) LTV na 
originação, que é aquele calculado no momento da contratação da operação de crédito 
imobiliário; e (ii) LTV corrente, que compara o saldo devedor com o valor atual do 
imóvel. O LTV na originação é regulado pela a Resolução n° 4.271/2013 (BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, 2013b), conforme foi apresentado no item 2.1.1. 

Para o cálculo do LTV corrente, que é apresentado no REF, os valores dos imóveis 
(garantias) são atualizados com a aplicação do Índice de Valores de Garantias de Imóveis 
Residenciais (IVG-R), calculado pelo próprio BCB. 

Conforme será melhor detalhado nos itens 2.4.1 e 2.4.2, o cálculo do LTV após 
os ajustes do valor do imóvel pela aplicação do IVG-R não se demonstrou adequado, 
uma vez que a aplicação do índice está superavaliando as garantias e, portanto, 
induzindo a uma percepção inadequada. 

O Banco Central Europeu (EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018), por exemplo, 
utiliza um conjunto de indicadores relacionados com o crédito imobiliário que abrange 
os seguintes temas: (i) evolução do saldo devedor; (ii) taxas de juros para imóveis novos 
e usados; (ii) LTV; (iv) preços dos imóveis (inclusive de forma regionalizada); (v) super ou 
subavaliação dos preços dos imóveis; (vi) valores dos aluguéis; (vii) relação entre preços 
dos imóveis e renda per capita; e (viii) relações de oferta e demanda de imóveis. 

Já o FED (FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2005) estabelece que para o cálculo do LTV 
corrente, deve ser utilizado o valor de mercado deduzido dos custos de manutenção e 
de negociação do imóvel. E sempre que ocorrer uma das seguintes situações (FEDERAL 
RESERVE SYSTEM, 2017), o valor do imóvel deverá ser reavaliado: (i) decurso de tempo, 
(ii) volatilidade do mercado local; (iii) mudanças nos termos originais do contrato; (iv) 
limitada ou excessiva oferta de imóveis; (v) melhorias na propriedade; (vi) mudanças 
nos pressupostos econômicos; (viii) mudanças na tecnologia; e (ix) desastres naturais ou 
contaminações ambientais. 

De acordo com o COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 
TREADWAY COMMISSION, 2012), a gestão precisa sempre avaliar se seu sistema de 
controle continua sendo hábil para identificar novos riscos. Assim, verifica-se que a 
atuação do BCB para tentar corrigir algum problema relacionado com as operações de 
crédito imobiliário irá ocorrer de forma intempestiva, pois a atual sistemática de 
controle não irá fornecer os insumos necessários (identificar os riscos) para a atuação 
adequada daquela autarquia. 

Dada a inadequabilidade do indicador atualmente utilizado e falta de utilização 
de outros critérios que possam capturar mudanças ou aspectos do mercado imobiliários, 
riscos relevantes podem estar sendo identificados com um atraso considerável ou 
mesmo não identificados), o que pode dificultar a adoção de medidas mitigatórias. 
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2.2.2 O critério de identificação de variações significativas nos indicadores utilizados pelo 
DESIG/BCB é inadequado 
 

Os demais indicadores utilizados pelo DESIG se relacionam com uma visão geral 
do SFN, sem segregação por tipo de crédito. Vários indicadores foram apresentados pela 
equipe do BCB e foi possível atestar que cobrem a maioria dos aspectos relacionados 
com o monitoramento geral do SFN. 

Contudo, muitas variações significativas, na visão adotada pela equipe da CGU, 
não o foram assim consideradas pela equipe do BCB. O motivo dessa divergência foi o 
critério utilizado pelo BCB para a identificação de variações significativas em seus 
indicadores. 

O critério utilizado possui parâmetros discricionários e somente admite como 
significativa uma grande variação do indicador. O limite 3, por exemplo, admite apenas 
valores entre 50% a 100% de variação relativa do indicador. Ademais, utiliza o ativo total 
ajustado (ATA) para o cálculo do porte das instituições financeiras sem excluir ou tratar 
as entidades fora do padrão (outliers, na linguagem estatística) (ver apêndice III). No 
SFN, a maioria das entidades possuem menos do que R$ 3 bilhões de ATA, enquanto 
que apenas 5 entidades possuem mais de R$ 800 bilhões de ATA, tendo como referência 
o mês de dezembro de 2017 (ver apêndice IV). 

Utilizando como exemplo o indicador A.03.01 (ver apêndice V), relacionado com 
a composição dos créditos com os níveis “AA” e “A” em relação ao total da carteira de 
operações de crédito de uma instituição financeira, foram calculados os limites para o 
período entre 2013 a 2017 para o Banco . O gráfico é apresentado na continuação. 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 1 - Distribuição normal do indicador A.03.01 para o Banco  com um intervalo 
de confiança de 90% - 2013 a 2017. 

No gráfico, a região em azul representa as variações que seriam consideradas 
como não normais (e, portanto, significativas) e que seriam investigadas para a 
identificação de possíveis situações anômalas, caso fosse adotado o nível de 
significância de 10% (um intervalo de confiança de 90%, por consequência). Em amarelo 
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está a região abrangida pelo atual critério utilizado pelo BCB. Mais precisamente, 
compreendendo um intervalo de confiança de 99,9% da distribuição teórica do 
indicador A.03.01 para o Banco  no período entre 2013 a 2017. 

O indicador A.03.01 se relaciona com o que foi destacado no item 2.1.1, ou seja, 
caso uma instituição financeira resolva reclassificar intencionalmente os créditos com a 
classificação de nível de risco “C” para a “AA”, por exemplo, ela diminuirá o percentual 
de ajuste para perda na proporção de 3% do total reclassificado, sem que isso seja 
considerado uma variação significativa e questionada pelo BCB, em certas condições. 

Na prática, o atual critério para identificação de variações significativas 
conduziria a um erro do tipo II nas escolhas da autarquia (falso negativo, isto é, deixar 
de identificar uma variação significativa). O erro do tipo II, para o caso anteriormente 
apresentado, seria de 9,9%, o que pode ser considerado muito alto. E como o critério 
leva a uma falta de calibração dos indicadores, a análise em conjunto de vários 
indicadores, conforme prática em uso pela equipe do BCB, pode minimizar essa falha, 
mas não saná-la. 

O critério utilizado também permite que situações não consideradas 
significativas (caso fosse utilizado o critério estatístico, tendo como base a distribuição 
do indicador e um intervalo de confiança) sejam apontadas como sendo significativas, o 
que se denomina de falso positivo. Passa-se ao exemplo do indicador A.03.03, calculado 
para o Banco , no período entre 2013 a 2017: 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 2 - Distribuição normal do indicador A.03.03 para o Banco  com um intervalo 
de confiança de 90% - 2013 a 2017. 

No exemplo apresentado, o erro do tipo I (falso positivo, isto é, uma variação não 
significativa ser considerada como sendo significativa) seria de 39,1%. Logo, haveria 
emprego da força de trabalho do BCB, em situações pouco ou nada relevantes, em razão 
do critério atualmente em uso. 

Como o BCB utiliza um número razoável de indicadores, a análise em conjunto 
desses apontou que houve variações significativas em um número menor de períodos 
do que os destacados pela equipe da CGU. A falta de calibração causada pelo critério 
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afeta a análise do BCB, aumentando o risco de não detecção de variações importantes 
de forma tempestiva. 

Segundo o COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 
TREADWAY COMMISSION, 2012), dados inapropriados ou incompletos e as informações 
derivadas desses dados podem resultar em potenciais erros de julgamento, estimativas 
ou decisões gerenciais. 

 

2.2.3 Os indicadores que acompanham a evolução da carteira oferecem uma visão muito 
agregada 
 

Além de não utilizar indicadores por tipo de crédito, há uma visão agregada de 
alguns aspectos importantes das operações de crédito. O indicador que trata das perdas 
efetivas (Créditos baixados/Média da carteira), por exemplo, fornece dados sobre as 
perdas das operações de crédito em uma visão geral, indiferente dos prazos das 
respectivas operações que podem ser de alguns dias (como o crédito do “cheque 
especial”), meses (como o crédito direto ao consumidor – CDC) ou de anos (como o 
financiamento imobiliário). 

Outra situação relacionada com essa visão agregada, que não permite um olhar 
mais detalhado sobre certos aspectos, relaciona-se com os indicadores A.03.01 ao 
A.03.03, que mensuram a proporção de certos níveis de risco em relação à carteira total, 
da seguinte forma: (i) o A.03.01 abrange os níveis “AA” e “A”; (ii) o A.03.02 abrange os 
níveis “B”, “C” e “D”; e (iii) o A.03.03 abrange os níveis “E”, “F” e “G”. 

De acordo com o que o já foi descrito nos itens 2.1.1 e 2.2.2, existe o risco de que 
uma instituição financeira com problemas para cumprir os limites de capital, segundo o 
Acordo de Basileia (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013b), busque reduzir os ajustes para 
perdas. A instituição poderia reclassificar os níveis de riscos das operações, melhorando-
os (passando uma operação com o nível de risco “D” para o nível “B”, por exemplo) ou 
adiando o reconhecimento da piora do crédito, por meio de renegociações ou de 
reconhecimento direto para o prejuízo, sem a constituição do ajuste para perdas 
(conforme o decurso de prazo, de acordo com a Resolução n° 2.682/1999). 

Problemas com renegociações e reconhecimento direto para prejuízo foram 
práticas de algumas instituições financeiras já identificadas pelo BCB, conforme relato 
da equipe da autarquia. 

Uma reclassificação do nível “D” para o nível “B”, por exemplo, pode causar uma 
redução do ajuste para perdas de 9% (10% do nível “D” – 1% do nível “B”). Situação pior 
ocorre com uma reclassificação do nível “G” para o nível “E”, a qual implica em uma 
redução de 40%. Em ambos os casos os indicadores A.03.02 e A.03.03, respectivamente, 
não conseguiriam detectar tais reclassificações, pois apresentam uma visão agregada. 

O COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 
COMMISSION, 2012) descreve que, quando apropriadas, as atividades de 
monitoramento (em lato sensu) devem identificar e examinar comportamentos 
anormais. A visão agregada de alguns dos indicadores utilizados para o controle do 
crédito imobiliário não propicia identificar comportamentos anormais de algumas 
instituições financeiras. 
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Essa situação, aliada aos problemas nos critérios de avaliação das variações 
significativas e à ausência de indicadores específicos para as operações de crédito 
imobiliário, pode levar o BCB a não identificar comportamentos praticados pelas 
instituições financeiras que sejam danosos ou de alto risco para a estabilidade do 
sistema financeiro. 

 

2.3 Erros materiais na classificação do nível de risco das operações de crédito 
imobiliário de algumas instituições financeiras 

 

A análise da classificação do nível de risco das operações de crédito imobiliário 
contém erros materiais, ou seja, ela não representa o real risco de crédito das 
instituições financeiras analisadas. Apesar da piora do cenário econômico brasileiro, 
durante o período entre 2013 a 2017, do aumento do estoque de imóveis em BNDU e 
da piora no indicador de perda efetiva, contrariamente ao esperado ocorreu melhora 
no nível de risco da carteira de crédito das instituições analisadas. 

Foram identificadas as seguintes situações: 

• Houve melhora no nível de risco da carteira de operações de crédito, apesar de 
muitos indicadores demonstrarem um cenário de aumento de risco; e 

• Os critérios da Resolução n° 2.682/1999 não estão sendo observados por 
algumas instituições financeiras. 

Os critérios utilizados para a análise foram: (i) Resolução n° 2.682/1999; e (ii) 
Estrutura Conceitual do Controle Interno do COSO. 

Como possíveis causas das situações relatadas estão: 

• A pressão por capital pode induzir as instituições financeiras a fazer uma melhora 
artificial na classificação do risco de crédito, para diminuir o montante de ajuste 
para perdas; 

• Os atuais critérios podem conduzir a uma superavaliação do ajuste para perdas, 
induzindo às instituições financeiras a interpretações mais favoráveis da 
Resolução nº 2.682/1999; e 

• O critério temporal pode ser inadequado quando se trata de operações de 
crédito de longo prazo. 

Como possíveis consequências, podem ser citadas: 

• O valor da carteira de operações de crédito imobiliário de algumas instituições 
pode estar superestimado, em razão da melhora artificial do nível de risco; e 

• O patrimônio de referência de algumas instituições financeiras pode estar 
subestimado, pois o valor do ajuste para perdas das operações de crédito 
também o foi. 

A seguir, passa-se a apresentação de mais detalhes sobre as situações 
anteriormente relatadas. 

 

2.3.1 Houve melhora no nível de risco da carteira de operações de crédito, apesar de 
muitos indicadores demonstrarem um cenário de aumento de risco 
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No item 2.1.1 já foi apresentada a melhora do nível de risco das operações de 
crédito que ocorreu nas carteiras dos Bancos  e  (ver apêndice VI). Essa melhora não 
se restringiu apenas aos níveis “AA” e “A”, cuja situação normativa foi discutida naquele 
item. 

Em especial a partir de 2013, foi observado um crescimento da participação das 
classificações com os menores níveis de risco, em detrimento à redução das 
classificações com os maiores níveis. A classificação do nível de risco é o principal critério 
para o cálculo do ajuste para perdas, de acordo com a Resolução n° 2.682/1999. Quanto 
maior o nível de risco, maior será o percentual a ser considerado como provável perda 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999). 

Quando questionada sobre essas alterações, a equipe do BCB comprovou que 
atuou (e ainda está atuando) junto aos Bancos  e  e que as alterações foram 
decorrentes da adoção de novas metodologias para a avaliação do nível de risco de 
crédito. 

As equipes dos Bancos  e  apresentaram à equipe da CGU, um maior 
detalhamento dessas mudanças de metodologia e alguns argumentos que justificariam 
as mudanças: (i) o excesso de ajuste para perdas ocasionado pela aplicação dos critérios 
da Resolução n° 2.682/1999 para a carteira de crédito imobiliário; (ii) criação de 
subníveis (por exemplo os subníveis do nível “AA” permitiriam uma apropriação de um 
ajuste para perda acima de 0% e abaixo de 0,5%, dentro dos limites da Resolução n° 
2.682/1999), para uma melhor representação do risco das operações de crédito; e (iii) a 
evolução da práticas contábeis das instituições financeiras internacionais que já adotam 
a norma IFRS 9 (International Financial Reporting Standard 9, adotado no Brasil como 
CPC 48 – Instrumentos Financeiros). 

Contudo, apesar de ter admitido que houve reclassificação dos níveis de riscos 
das carteiras dos Bancos  e , a equipe do BCB alegou que não houve redução do 
ajuste para perda de tais bancos, pois alterações de outras carteiras, que não a 
imobiliária, compensaram as alterações oriundas dos novos modelos adotados pelos 
bancos. 

O teste realizado pela equipe da CGU demonstra o contrário (ver apêndice VII). 
A relação entre o ajuste para perdas e o valor total da carteira após o terceiro trimestre 
de 2014 divulgado pelo Banco , por exemplo, foi estatisticamente menor do que a 
relação em período anterior, conforme pode ser observado no gráfico apresentado a 
seguir, em bases mensais: 
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Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 3 - Gráfico da relação entre o ajuste para perdas e o total da carteira – Banco 
 – base trimestral. 

Enquanto que o nível de riscos dos Bancos  e  melhoraram, outros fatores 
apontaram em sentido inverso: (i) os níveis de riscos dos Bancos ,  e , pioraram no 
mesmo período; (ii) as perdas incorridas dos Bancos  e  aumentaram; (iii) os imóveis 
em BNDU de todos os maiores bancos cresceram em uma tendência quase exponencial; 
e (iv) piora do cenário econômico brasileiro, com aumento do desemprego. 

Tal inconsistência não foi plenamente explicada nem pela equipe do BCB, nem 
pelas equipes dos Bancos. Essa situação aumenta a probabilidade de que a avaliação do 
nível do risco de crédito das operações de crédito imobiliário esteja incorreta. Por 
exemplo, no caso do Banco , pode ter havido uma subavaliação de até R$ 3,5 bilhões 
do ajuste para perdas das operações de crédito imobiliário somente no exercício de 
2017 (dados obtidos na análise das perdas incorridas na respectiva carteira, a ser melhor 
tratada no item a seguir) (ver apêndice XIII). Por consequência, as carteiras de crédito 
de alguns bancos podem ter sido superestimadas. 

O COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 
COMMISSION, 2012) descreve que a avaliação de riscos se relaciona com a identificação 
de fatores internos e externos que contribuem para tais riscos. A gestão necessita 
considerar a relevância e significância de cada fator para vinculá-lo a riscos e atividades 
específicas (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 
COMMISSION, 2012). No caso em tela, nota-se que diversos fatores apontam para uma 
inconsistência das classificações do risco de crédito, porém tais fatores não têm sido 
levados em consideração na avaliação do BCB. 

 

2.3.2 Os critérios da Resolução n° 2.682/1999 não estão sendo observados por algumas 
instituições financeiras 
 

A Resolução n° 2.682/1999 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999) estabelece os 
critérios para a classificação do risco de crédito e, consequentemente, para o cálculo do 
ajuste para perdas da carteira de crédito. Além de outros critérios, a questão temporal 
é um fator importante de acordo com a referida resolução. 

Por exemplo, uma operação de crédito que esteja em atraso a 120 dias, não 
poderá ter um nível de risco melhor do que o nível “E” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 
1999). Destaca-se que, no caso das operações de crédito com prazo superior a 36 meses 
(que é o caso da maioria das operações de crédito imobiliário), os prazos estabelecidos 
na resolução são contados em dobro (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999). 

Seguindo a lógica da resolução, quando uma operação de crédito se tornar 
inadimplente, ela deveria ir sofrer reclassificação do nível de risco de crédito (não 
necessariamente nível a nível), observada a classificação mínima por tempo de atraso, 
até atingir o nível “H”. Nesse nível, o ajuste para perdas corresponde a 100% do saldo 
devedor, o que significa que a instituição financeira teria concluído o reconhecimento 
da perda (efetivação da perda). 

Esta lógica é ratificada com o disposto no art. 7º da referida resolução (BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, 1999): 
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Art. 7º A operação classificada como de risco nível H deve ser transferida para 
conta de compensação, com o correspondente débito em provisão, após 
decorridos seis meses da sua classificação nesse nível de risco, não sendo 
admitido o registro em período inferior. 

Percebe-se que o atendimento dessa lógica é muito importante, tanto para a 
aferição do nível de risco de crédito das instituições financeiras, quanto para os 
requisitos mínimos de capital, uma vez que essas instituições emitem demonstrações 
contábeis semestrais. 

Em documentação enviada pela equipe do BCB, foi relatado que, em janeiro de 
2017 e em 2.261 operações de crédito, o Banco  teria reconhecido diretamente no 
resultado a perda da operação, sem seguir na apropriação do ajuste para perdas, nos 
moldes descritos na Resolução n° 2.682/1999. Na análise efetuada pela equipe da CGU, 
a partir de informações repassadas pelo Banco , essa situação ocorreu em volume 
muito maior, em cerca de 88,6% das operações que foram consideradas como perda no 
exercício de 2017. 

Nas operações de crédito do Banco  que foram consideradas como perdas no 
exercício de 2017, a classificação do nível de risco no momento de efetivação da perda 
era inferior ao “H”. Apenas 11,4% do valor da perda estava devidamente registrado no 
ajuste para perdas das operações de crédito imobiliário. 

Nos cinco anos analisados, de 2013 a 2017, essa prática se repetiu, não podendo 
ser considerado um evento isolado. Ao longo desse período, em média, as operações de 
crédito podem ter sido superavaliadas em cerca de R$ 2,7 bilhões ao ano (ver apêndice 
XIII). 

Destaca-se que essa prática não afeta o resultado do Banco , porém pode ter 
afetado diretamente o valor do ajuste para perdas, subavaliando-o, e, 
consequentemente, os limites de capital segundo o Acordo de Basileia. Esta situação 
está diretamente relacionada com aquela relatada no item 2.3.1. 

Quando questionada sobre as mudanças das metodologias utilizadas pelos 
Bancos  e , a equipe do BCB descreveu que: (i) quanto ao Banco , depois de 
alterações solicitadas pelo BCB e implementadas por aquela instituição financeira, o 
modelo lhe parecia adequado; e (ii) quanto ao Banco , as alterações solicitadas pelo 
BCB ainda estavam em implementação e que somente no próximo ciclo de supervisão 
será possível apresentar alguma avaliação sobre tal metodologia. 

De acordo com o COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 
TREADWAY COMMISSION, 2012), a gestão precisa desenvolver abordagens capazes de 
identificar mudanças significativas ou condição material que tenha ocorrido ou ocorra 
em breve. Ademais, as abordagens devem ser capazes de identificar informações que 
possam ter um impacto significativo para os objetivos da entidade. 

Nota-se que o BCB precisa aperfeiçoar seus mecanismos para certificar o pleno 
atendimento à Resolução n° 2.682/1999 ou a sua resolução substituta. O não 
atendimento à resolução, poderá fornecer uma incorreta avaliação do risco de crédito 
das instituições financeiras que operam com o crédito imobiliário. 

 

2.4 As garantias relacionadas às operações de crédito imobiliário não estão 
corretamente avaliadas 
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Os imóveis dados como garantia nas operações de crédito imobiliário não estão 
corretamente avaliados. Conforme foi apresentado no item 2.1.2, os normativos 
existentes não possuem critérios claros que tratem da avaliação/reavaliação desses 
imóveis. Ademais, as práticas adotadas pelos Bancos  e  (critérios próprios, em razão 
da lacuna normativa), não foram capazes de mensurar confiavelmente o valor dos 
imóveis. 

A equipe da CGU identificou as seguintes situações: 

• As garantias são atualizadas de forma intempestiva por parte das instituições 
financeiras; 

• A atualização das garantias utiliza mecanismos inadequados ou insuficientes 
para assegurar o valor real dos imóveis às instituições financeiras; e 

• Não há confirmação dos valores das garantias declarados pelas instituições 
financeiras por parte do BCB. 

Os critérios utilizados para a análise foram: (i) Estrutural Conceitual do Controle 
Interno do COSO; e (ii) normativos do FED. 

Relaciona-se os seguintes eventos, como possíveis causas das situações 
relatadas: 

• Há uma lacuna normativa em matéria de base e critérios de 
avaliação/reavaliação para os imóveis utilizados como garantias das operações 
de crédito imobiliário; e 

• Ausência de um processo formalizado para a confirmação e/ou validação de 
dados contidos no Sistema de Informações de Crédito (SCR). 

As principais consequências são: 

• O cálculo do LTV corrente resultará em valores inadequados, o que dificultará a 
análise sobre a sustentabilidade da operação; 

• A análise dos riscos por parte do BCB está prejudicada, pois utiliza um montante 
superavaliado dos imóveis com a aplicação do IVG-R; e 

• A imprecisão dos dados contidos no SCR pode afetar as análises realizadas pelo 
BCB. 

Na continuação são apresentados maiores detalhes sobre as situações 
anteriormente relatadas. 

 

2.4.1 As garantias são atualizadas de forma intempestiva por parte das instituições 
financeiras 
 

Além de não haver dispositivos claros que regulam a avaliação e a reavaliação 
dos imóveis, a prática de reavaliação das garantias não é comum entre as instituições 
financeiras nacionais. De acordo com os dados do Sistema de Informações de Crédito 
(SCR), somente 12% dos registros apresentaram o valor atualizado das garantias (na 
data-base de dezembro de 2017, por exemplo). 

Na maioria dos casos, o valor do imóvel que está registrado no SCR é o da 
primeira avaliação, aquela que foi feita no momento da contratação da operação de 
crédito imobiliário. Destaca-se que hoje, a avaliação é feita com a ótica de valor do 
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mercado para o comprador (valor justo, conforme descrito no item 2.1.2), o que não 
reflete o valor realizável do imóvel para as instituições financeiras. 

Em reunião com as equipes dos Bancos  e , foi informado que após a avaliação 
inicial do imóvel, geralmente, somente irá ocorrer outra avaliação (reavaliação) se 
houver inadimplemento da operação e a instituição financeira iniciar a execução da 
garantia. No caso do Banco , foi dito que em casos de reestruturação da operação, 
raramente, ocorre um pedido de reavaliação. 

Em reunião com a equipe do BCB, foi discutido esse tema, sendo destacado que 
a exigência de reavaliação deixaria mais onerosa a operação de crédito imobiliário. 
Mesmo diante dos custos, a análise não pode ser nesse sentido, mas sim na relação 
custo-benefício frente aos riscos derivados da incorreta avaliação desses imóveis. 

No item 2.2.1 foram apresentadas as situações na qual o FED considera que o 
imóvel precisa ser reavaliado (FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2017). Essas medidas foram 
implementadas para permitir o cálculo do LTV corrente, em especial, depois da crise 
iniciada no mercado imobiliário norte-americano e que afetou outros setores da 
economia daquele país, ganhando, na sequência, contornos mundiais. 

Em relação ao cálculo do LTV corrente após o ajuste do valor do imóvel pela 
aplicação do IVG-R, esse não se demonstrou adequado. 

Quando comparada com as avaliações feitas pelo Banco , no momento da 
incorporação de um imóvel em BNDU, a avaliação média para imóveis que valem até R$ 
96 mil, indicou uma valorização média de 72% pela aplicação do IVG-R e de apenas 7% 
pelos laudos de reavaliação. Para os imóveis acima de R$ 225 mil, a aplicação do IVG-R 
indicou uma valorização de 27% contra uma valorização de apenas 3%, segundo os 
laudos de reavaliação. 

No caso do Banco , destaca-se que, para os imóveis acima de R$ 225 mil, o IVG-
R apontou para uma valorização de 30,8%, enquanto que os laudos de reavaliação 
apontaram para uma desvalorização de 2,2%. 

A incorreta avaliação/reavaliação dos imóveis pode afetar a percepção do BCB 
sobre os riscos de liquidez e de rentabilidade, as quais as instituições financeiras estão 
expostas. Utilizando-se as informações repassadas pelo Banco , apresenta-se a seguir 
a relação entre os LTV correntes de dois momentos: (i) o da incorporação do imóvel em 
BNDU (execução da garantia); e (ii) o da alienação do imóvel. Para aprofundar a análise, 
os imóveis foram segregados em faixas de preço, de acordo com a avaliação inicial (ver 
apêndice VIII). 

Tabela 1 - Comparação entre os LTVs correntes – Banco  – 2013 a 2017 – valores médios. 

Faixa Quantidade de imóveis 
LTV no momento de 

incorporação (1) 
LTV no momento de 

alienação (2) 

N1 59,5% 0,67 1,77 
N2 19,6% 0,72 1,48 
N3 12,6% 0,72 1,28 
N4 8,3% 0,68 1,42 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: (1) compreende a relação entre o valor da dívida e o valor de avaliação inicial do imóvel 
incorporado ao BNDU; (2) compreende a relação entre o valor da dívida atualizada (atualização da dívida 
foi realizada pela aplicação da taxa de 3,57% a.a., que corresponde a remuneração do FGTS: TR de 2017 
+ 3% a.a.) e o valor líquido de alienação (valor bruto de alienação menos os gastos com manutenção do 
imóvel). 
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Considerando o momento de incorporação do imóvel em BNDU, os LTV 
calculados evidenciam que o valor da garantia será, na média, suficiente para honrar a 
dívida e, portanto, a instituição financeira, assim que alienar o imóvel, recuperará o valor 
da dívida. 

Contudo, ao dirigir a análise para o momento de alienação do imóvel em BNDU, 
percebe-se que, na média, para qualquer faixa de preço dos imóveis, o valor da dívida 
ultrapassará o valor líquido obtido na alienação do imóvel. Destaca-se que para os 
imóveis que valem até R$ 96 mil (faixa N1), o deságio da operação é muito mais elevado 
do que para as demais faixas (este assunto será retomado no item 2.5.1, adiante). 

Assim, sem uma medida que garanta uma adequada aproximação do valor 
líquido de venda de imóvel, o BCB não consegue utilizar o LTV corrente para monitorar 
a evolução dos riscos de liquidez e de rentabilidade das instituições financeiras que 
operam no mercado imobiliário. Diante de um cenário de forte contração dos preços 
dos imóveis, o prejuízo obtido com alienação (supondo que a instituição financeira 
conseguirá vender o imóvel, ao invés desse permanecer ilíquido e gerando despesas 
continuamente), poderá afetar as instituições mesmo em um cenário administrável da 
inadimplência. 

Por exemplo, no caso do Banco , o tempo entre a concessão do crédito e a 
alienação do imóvel incorporado pela execução da garantia foi de 6,2 anos para os 
imóveis da faixa N1. Para esta faixa, a inadimplência média ocorreu em 4 anos. No caso 
do Banco , o tempo entre a concessão do crédito e alienação, para a mesma faixa foi 
de 5,7 anos, sendo que a inadimplência média ocorreu em 4,5 anos. 

Estes dados informam que o saldo devedor médio dessas operações ainda é 
elevado (o LTV corrente é próximo ao LTV de originação) quando do inadimplemento, 
portanto, com poder de impactar a liquidez e a rentabilidade da instituição financeira. 

Novamente, recorrendo-se ao COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION, 2012), esse destaca que quando 
apropriadas, as atividades de controle devem identificar e examinar os comportamentos 
anormais, para tentar mitigar os riscos envolvidos. Observa-se que a incorreta 
avaliação/reavaliação das garantias afeta o principal instrumento de monitoramento do 
BCB, o LTV, e que isso dificulta a análise sobre a sustentabilidade das operações de 
crédito imobiliário. 

 

2.4.2 A atualização das garantias utiliza mecanismos inadequados ou insuficientes para 
assegurar o valor real dos imóveis às instituições financeiras 
 

Uma alternativa menos onerosa do que a reavaliação dos imóveis é a atualização 
monetária da avaliação inicial (doravante, atualização), utilizando-se um índice de 
variação de preços. Essa medida permitiria a atualização de todas as garantias de uma 
instituição financeira, de forma tempestiva e padronizada. 

Relembrando mais uma vez o que foi descrito no item 2.1.2, não há critérios nos 
normativos do BCB ou do CMN que guiem a aplicação desta técnica. As equipes do BCB 
e dos Bancos  e  relataram utilizar a técnica, porém apresentaram parâmetros e 
procedimentos distintos. 
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No caso do BCB, a atualização dos valores dos imóveis é realizada com a aplicação 
do IVG-R (Índice de Valores de Garantias de Imóveis Residenciais). A atualização é 
realizada no momento de cálculo do LTV corrente, visando comparar a evolução do 
saldo devedor e a dos preços dos imóveis. 

A partir dos dados fornecidos pelo Banco , buscou-se verificar a capacidade do 
IVG-R em representar a variação acontecida no preço dos imóveis. O período de análise 
se refere aos anos de 2013 a 2017 e são apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 2 - Comparação da avaliação dos imóveis e das atualizações dos valores – Banco  – 2013 a 2017 
– valores médios. 

Faixa 
Avalição 

inicial em T0 
Correção pelo 
IVG-R em T1 

Avaliação do 
BNDU em T1 

Correção pelo 
IVG-R em T2 

Valor Bruto 
de Alienação 

em T2 

N1 64.131,62 103.734,75 67.479,22 117.856,39 62.000,18 

N2 112.919,36 152.445,38 115.886,02 156.085,94 92.742,84 

N3 169.621,51 224.328,69 174.275,87 231.810,92 139.818,98 

N4 432.009,24 538.183,62 442.650,63 549.023,74 327.916,41 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: T0 refere-se ao momento de concessão do crédito; T1 refere-se ao momento de incorporação do 
imóvel como BNDU; e T2 refere-se ao momento de alienação do BNDU. 

Observa-se que para todas as faixas, a atualização com base no IVG-R no 
momento T1 superou o valor de reavaliação dos imóveis (coluna “Avaliação do BNDU 
em T1”). A valorização calculada de acordo com o IVG-R seria de 62%, 35%, 32% e 25%, 
respectivamente, para as faixas N1, N2, N3 e N4. Na reavaliação feita pelo Banco , a 
valorização foi de 5,2%, 2,6%, 2,7% e 2,5%, respectivamente. 

Quando comparado com o valor bruto de alienação, em T2, a atualização pelo 
IVG-R gera valores maiores em cerca de 84%, 38%, 37% e 27%, respectivamente, para 
as faixas N1, N2, N3 e N4. 

No caso do Banco , a equipe do BCB o notificou por estar utilizando a TR (taxa 
referencial) para atualizar os imóveis. Em reunião, a equipe do Banco  declarou que 
está estudando um critério próprio para tentar atualizar o valor dos imóveis. 

Quando questionada sobre essa situação, a equipe do BCB descreveu que esse 
procedimento poderia ser considerado conservador, pois “[...] a variação da TR no 
período compreendido entre janeiro de 2010 e abril de 2018 foi de 7,09%. No mesmo 
período, o IVG-R do Banco Central variou 66,83%.” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018a). 

Além do erro elevado que o IVG-R demonstrou para a avaliação dos imóveis, 
conforme demonstrado nos parágrafos anteriores, o uso da TR, ao contrário do 
afirmado pela equipe do BCB, não é conservador, podendo levar igualmente a erros na 
avaliação da garantia. 

Primeiro, porque a TR não é um indexador relacionado com a variação dos preços 
de imóveis. Segundo, a TR não pode assumir valores negativos, o que não permitiria 
captar a variação negativa ocorrida nos preços dos imóveis no mercado brasileiro. Por 
último, a TR costuma ser utilizada para a atualização monetária da dívida oriunda de 
uma operação de crédito imobiliário e, assim, o LTV corrente tenderia a não representar 
a flutuação dos preços dos imóveis. 
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Na continuação, apresenta-se gráfico contendo a TR e as variações do IVG-R e o 
do FipeZap (índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE): 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB e da FIPE (2018). 

Figura 4 - TR e variações do IVG-R e do FipeZap – janeiro de 2015 a julho de 2017 – 
bases mensais. 

Percebe-se que durante o período analisado no gráfico, a TR foi sempre superior 
à variação do IVG-R. Em comparação com o FipeZap, a TR só foi inferior até o mês de 
maio de 2015, permanecendo acima desse índice durante o restante do período 
analisado. 

Fica evidente que a TR também não demonstrou ser um indicador adequado 
para a atualização dos valores da garantia. 

De modo igual ao uso de uma base de mensuração inadequada, relatado nos 
itens 2.1.2 e 2.4.1, o uso de mecanismos inadequados para a atualização reduz a 
percepção do BCB sobre os riscos de liquidez e de rentabilidade das instituições 
financeiras que possuem operações de crédito imobiliário. A crença de que os imóveis 
sempre vão valorizar não é verdadeira. “La vivienda nunca baja”, era a frase mais 
utilizada no mercado imobiliário espanhol antes da queda abrupta de preços dos 
imóveis naquele mercado (MENDOZA, 2011). 

A situação do Banco  foi semelhante àquela do Banco , conforme pode ser 
observado na tabela a seguir: 

Tabela 3 - Comparação da avaliação dos imóveis e das atualizações dos valores – Banco  – 2013 a 2017 
– valores médios. 

Faixa 
Avalição 

inicial em T0 
Correção pelo 
IVG-R em T1 

Avaliação do 
BNDU em T1 

Correção pelo 
IVG-R em T2 

Valor Bruto 
de Alienação 

em T2 

N1 78.500,00 110.720,27 95.676,00 108.313,18 61.733,33 

N2 116.660,71 132.833,47 103.670,36 129.886,75 62.857,14 

N3 154.426,67 265.442,28 184.000,00 265.014,76 147.333,33 

N4 573.328,82 706.430,75 528.272,73 684.055,86 392.636,36 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: T0 refere-se ao momento de concessão do crédito; T1 refere-se ao momento de incorporação do 
imóvel como BNDU; e T2 refere-se ao momento de alienação do BNDU. 
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Considerando uma média geral, a atualização pelo IVG-R gerou uma valorização 
de 30,8%, enquanto que a reavaliação indicou uma valorização de apenas 2,2%. 

O COSO descreve que a obtenção de informações relevantes exige que a gestão 
defina corretamente os requisitos das informações ao nível de relevância e 
especificidade, sendo esse um processo contínuo. Nota-se que para a definição de uma 
proxy confiável das variações dos imóveis é necessário que se analise o que é relevante 
no mercado imobiliário e que se conheça as especificidades desse mercado. 

 

2.4.3 Não há confirmação dos valores das garantias declarados pelas instituições 
financeiras por parte do BCB 
 

A principal fonte de informações que é utilizada pela equipe do BCB com dados 
sobre as operações de crédito imobiliário é o SCR (Sistema de Informações de Crédito). 
Nesse sistema, as informações são autodeclaratórias, ou seja, as instituições financeiras 
enviam as informações para o BCB. Entretanto, não há um processo de validação da 
maioria dessas informações, em especial, dos valores relacionados com as garantias. 

Segundo a equipe do BCB, o processo de envio e recepção das informações 
funciona da seguinte forma: (i) as instituições financeiras geram os arquivos em 
formatos pré-definidos pelo BCB; (ii) as instituições verificam os arquivos gerados por 
meio de uma aplicação desenvolvida pelo BCB; (iii) não havendo erros, é permitido o 
envio dos arquivos; (iv) depois de algum tempo, após a recepção dos arquivos, o BCB 
realiza alguns testes para verificar algumas inconsistências. 

Quando questionada se eram realizados testes para confirmar os valores das 
garantias, a equipe do BCB relatou que não há uma rotina específica para a confirmação 
dessas informações. Afirmou, ainda, que pode ocorrer algum teste, quando o tema é 
tratado nas atividades de supervisão das instituições financeiras. 

A equipe da CGU solicitou informações oriundas do SCR e realizou alguns testes 
de qualidade das informações disponibilizadas. Em resumo, destacaram-se as seguintes 
situações: 

• Mais de 10% dos registros não possuem informações sobre garantias (11,1% 
para o conjunto de dados relativo ao ano de 2017); 

• Há registros (volume não significativo, de forma isolada) que não possuem valor 
do contrato ou o valor é nulo; 

• Há registros (volume não significativo, de forma isolada) cuja data de vencimento 
da dívida é inferior à data de concessão; 

• Há registros (volume não significativo, de forma isolada) nos quais, o cálculo do 
LTV de originação é superior a 1; 

• Há registros (volume não significativo, de forma isolada) nos quais, o cálculo do 
LTV de originação é inferior a 0,01; e 

• Há registros (volume não significativo, de forma isolada), com a moeda original 
de contratação, que não o Real (e sim, outras moedas brasileiras). 

Algumas operações realizadas entre pessoas jurídicas classificadas no ramo de 
crédito imobiliário podem realmente não ter nenhuma garantia, em função dos acordos 
entre tais entidades. Contudo, nas operações de crédito imobiliário envolvendo pessoas 
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físicas tal situação é quase impossível, pois, a prática do mercado é que o imóvel 
financiado seja ofertado em garantia da concessão do crédito imobiliário. 

Em relação às demais inconsistências, apesar não serem significativas 
isoladamente, as são de forma conjunta (representa quase 1% dos dados referentes ao 
ano de 2017). Ademais, são validações que poderiam ser facilmente implementadas no 
aplicativo que verifica erros antes do envio ao BCB. 

Conforme foi descrito no início deste item, o SCR é a principal fonte 
informacional sobre o crédito imobiliário. Se há erros nos registros ou se o processo de 
extração de dados é inconsistente, consequentemente, as informações geradas para a 
análise do mercado de crédito imobiliário também serão inconsistentes, podendo, os 
usuários dessas informações incorrerem em grandes erros. 

O teste de estresse realizado no REF, que utiliza o LTV corrente conforme 
apresentado no item 2.2.1, tem como base as informações oriundas do SCR. Percebe-se 
que os valores utilizados para controlar as operações de crédito imobiliário podem estar 
inadequados para apurar os riscos relacionados com as operações de crédito imobiliário. 
O LTV apresentado nos últimos REF pode apresentar uma subavaliação de até 9 p.p. 
(pontos percentuais) (ver apêndice XV). 

Relembrando o que foi exposto pelo COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION, 2012), dados inapropriados ou 
incompletos (e as informações derivadas desses dados) podem resultar em potenciais 
erros de julgamento, estimativas ou decisões gerenciais. 

Sem garantir uma validação mínima de dados importantes para as atividades de 
controle das operações de crédito imobiliário, aumenta o risco assumido pelo BCB de 
cometer erros de julgamentos, estimativas ou decisões gerenciais. De igual modo, sem 
a confirmação, mesmo que de modo amostral, não é possível aferir qual o grau de 
confiabilidade dos valores das garantias das operações de crédito imobiliário. 

 

2.5 Os imóveis em BNDU não estão corretamente avaliados 

 

Os bens não de uso próprio (BNDU) oriundos das operações de crédito 
imobiliário não estão corretamente avaliados. Os imóveis são a grande maioria dos 
BNDU que resultam da execução da garantia das operações de crédito inadimplentes. A 
lacuna normativa existente tem levado as instituições financeiras a reconhecer os 
imóveis em BNDU pelo valor de mercado, em uma transação que ocorreria em 
condições normais de um mercado ativo. 

Destaca-se que as instituições financeiras vêm realizando a reavaliação dos 
imóveis em BNDU, conforme está previsto nos normativos do BCB (BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, 1987). 

As seguintes situações foram identificadas: 

• O deságio entre o valor de avaliação em condições normais de mercado e o valor 
de venda é muito significativo; e 

• As despesas relacionadas com os imóveis em BNDU não têm sido corretamente 
estimadas/apropriadas pelas instituições financeiras. 
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Os critérios utilizados para a análise foram: (i) as normas CPC 00 – Estrutura 
conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro e CPC 31 – Ativo 
não circulante mantido para a venda e operação descontinuada; e (ii) normativos do 
FED. 

Podem ser indicadas como possíveis causas das situações relatadas, as seguintes: 

• Há uma lacuna normativa em matéria de base e critérios de avaliação para os 
imóveis utilizados como garantias das operações de crédito imobiliário; 

• Há uma forte crença de que os preços dos imóveis sempre continuarão a crescer 
e que a crise é uma situação temporária de curto prazo; 

• Não há instrumentos mitigadores para evitar o surgimento de “bancos malos”; e 

• Não há normativo que discipline o controle de despesas relacionadas com 
imóveis em BNDU. 

Destacam-se como consequências das situações encontradas, as seguintes: 

• Os valores dos imóveis em BNDU podem estar superavaliados, pois o atual e 
incorreto uso do ajuste para perdas não garante que o valor realizável esteja 
corretamente mensurado; e 

• O surgimento de “bancos malos” que pode afetar a estabilidade do sistema 
financeiro ou, até mesmo, impactar os recursos públicos no momento do 
saneamento desses ativos ilíquidos. 

Maiores detalhes sobre as situações anteriormente relatadas são exibidos na 
sequência deste relatório. 

 

2.5.1 O deságio entre a avaliação em condições normais de mercado e o valor de venda é 
muito significativo 
 

No item 2.1.3, foi apresentado que na atualidade, os critérios são imprecisos e 
inadequados para a avaliação e a reavaliação dos imóveis em BNDU. Tais imóveis têm 
sido avaliados, como se fossem ser vendidos em condições normais de mercado. 

As instituições financeiras, dificilmente, terão as mesmas condições que possui 
uma pessoa física que busca adquirir um imóvel por meio de um financiamento 
imobiliário. Quando executam a garantia, as instituições financeiras nem sempre 
receberão um imóvel: (i) conservado, desocupado e em condições de uso; (ii) sem 
dívidas condominiais e/ou tributárias; e (iii) que possa ser alugado, gerando algum 
retorno, enquanto o mercado estiver em condições desfavoráveis para o vendedor. 

Em reuniões com as equipes dos Bancos  e , foi relatado que em muitos casos, 
os avaliadores das instituições não conseguem nem ter acesso ao imóvel, pois os 
inadimplentes não costumam tratar de modo amistoso os representantes dos bancos. 

Mesmo com tantos impedimentos, os Bancos  e  fazem uma avaliação do 
imóvel antes de incorporá-los como BNDU. Contudo, tais avaliações são feitas 
considerando condições normais de mercado, o que não parece adequado para as 
instituições financeiras. 

Tendo como o exemplo o Banco , na tabela seguinte é apresentada a relação 
entre o valor de avaliação do BNDU e o valor líquido de venda. Novamente, foi adotada 
a segregação por faixas de preço dos imóveis (ver apêndice VIII). 
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Tabela 4 - Comparação entre os valores médios de avaliação dos imóveis – Banco  – 2013 a 2017. 

Faixa 
Avaliação 

Inicial em T0 
Avaliação do 
BNDU em T1 

T1 – T0 
Valor Bruto de 

Alienação em T2 
Valor Líquido de 
Alienação em T2 

T2 – T1 

N1 64.131,62 67.479,22 4,0 62.000,18 51.607,59 2,2 
N2 112.919,36 115.886,02 3,2 92.742,84 88.825,42 1,6 
N3 169.621,51 174.275,87 3,1 139.818,98 134.270,25 1,7 
N4 432.009,24 442.650,63 3,1 327.916,41 308.761,45 1,8 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: T0 refere-se ao momento de concessão do crédito; T1 refere-se ao momento de incorporação do 
imóvel como BNDU; T2 refere-se ao momento de alienação do BNDU; Valor líquido de alienação 
compreende a diferença entre o valor bruto de alienação e os gastos com manutenção do BNDU; (T2 – 
T0) e (T2 – T1) estão medidos em anos. 

Na tabela anteriormente, nota-se que o atual critério de avaliação com base no 
valor de mercado se demonstra inadequado. Por exemplo, para os imóveis da faixa 1 
(valor menor e igual a R$ 96 mil) ocorre uma desvalorização de 8,1% e 23,5%, 
respectivamente, em relação aos valores bruto e líquido de alienação. Para a faixa 2 
(imóvel que valem mais que R$ 96 mil e no máximo R$ 135 mil), ocorre uma 
desvalorização de 20% e 23,4%, respectivamente, em relação aos valores bruto e líquido 
de alienação. 

De acordo com o CPC 31 (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2008), 
um ativo não circulante disponível para venda deve ser mensurado pelo valor justo 
diminuído dos custos de venda. Transpondo para a realidade da alienação de um imóvel 
em BNDU: (i) o valor justo compreenderia o valor bruto de alienação; e (ii) os custos de 
venda iriam englobar além daqueles relacionados com a venda (tributos, taxas de leilão 
etc.) e as dívidas relacionadas ao imóvel e não pagas pelas instituições financeiras (taxas 
condominiais, tributos, honorários advocatícios). 

Na atualidade, de acordo com a estrutura de contas do COSIF, os imóveis em 
BNDU têm sido reconhecidos pelo valor de mercado e, depois, esse valor é reduzido por 
meio do reconhecimento do ajuste para perdas. Esse não é o procedimento descrito 
pelo CPC 31. 

Considerando os dados do Banco , verificou-se que o deságio médio foi de 48% 
(a instituição consegue recuperar, em média 52% do valor de mercado do imóvel). A 
título de exemplo, o ajuste para perdas dos imóveis em BNDU referente a este banco foi 
subavaliada. Isso decorre de diversos fatores: (i) o imóvel está ocupado; (ii) o grau de 
conservação do imóvel; (iii) as dívidas relacionadas com o imóvel; (iv) as condições do 
mercado (emprego, renda, preços etc.); (v) a concorrência com outros imóveis novos e 
usados; (vi) tempo de construção do imóvel; e (vii) localização do imóvel. 

Conforme foi apresentado no item 2.2.1, o FED lista algumas outras situações 
capazes de afetar os preços dos imóveis. 

Sendo significativo o deságio, as principais consequências são: (i) erro 
significativo no cálculo do LTV corrente, conforme descrito nos itens 2.4.1 e 2.4.2; (ii) 
superavaliação dos imóveis em BNDU por parte das instituições financeiras; (iii) 
intempestivo acompanhamento do risco de liquidez e de rentabilidade das instituições 
financeiras. 

Para ilustrar o crescimento dos imóveis em BNDU é apresentado gráfico baseado 
no estoque de imóveis habitacionais em BNDU no apêndice IX.É justamente o estoque 
de imóveis que podem resultar nos chamados “bancos malos” (AYUSO e RÍO, 2012). 
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Em dezembro de 2017, o valor de imóveis habitacionais dos Bancos , ,  e  
importaram em R$ 6,6 bilhões. De acordo com as informações analisadas dos Bancos  
e , os imóveis em BNDU, no mesmo período, podem estar superavaliados em cerca de 
86,7% e 34,7% respectivamente. 

Os “bancos malos” não surgem apenas de instituições financeira insolventes; é 
possível que os ativos problemáticos de uma instituição solvente sejam transferidos (os 
imóveis em BNDU, por exemplo, por possuírem baixa liquidez) para uma subsidiária, 
para outra entidade privada ou até mesmo para o setor público (ZURIAGA, 2015). 

Pode-se citar alguns exemplos internacionais nos quais o setor público teve que 
capitalizar instituições privadas ou assumir o prejuízo dos “bancos malos”: (i) Estados 
Unidos: Fannie Mae e Freddie Mac; (ii) Suécia: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB); e 
(iii) Espanha: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (SAREB). 

No Brasil, a EMGEA (Empresa Gestora de Ativos) é um exemplo de “banco malo” 
criado pelo Decreto nº 3.848/2001 (autorização concedida pela Medida Provisória nº 
2.196-3/2001) para receber ativos com baixa liquidez no âmbito do Programa de 
Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais – PROEF. Os recursos foram 
oriundos do erário federal. 

 

2.5.2 As despesas relacionadas com imóveis em BNDU não têm sido corretamente 
estimadas/apropriadas pelas instituições financeiras 
 

Em reunião com a equipe do Banco  foi informado que a instituição controla as 
despesas relacionadas com imóveis em BNDU quando efetivamente pagas, não havendo 
ainda controle das despesas sobre a ótica do regime de competência, ou seja, quando 
ocorrem independentemente de serem pagas pela instituição financeira ou transferidas 
para o arrematante. 

A consequência dessa decisão é o aumento da dívida relacionada com o imóvel 
e que, conforme descrito no item 2.5.1, afetará o lance de oferta que será realizado por 
possíveis compradores. Este assunto não está claramente disciplinado pelas normas do 
BCB ou do CMN, de acordo com o que foi explicitado no item 2.1.3. 

Na ausência de uma regulamentação clara, a princípio, a decisão de pagar ou não 
a despesa é gerencial e decorre do apetite de risco de cada instituição. Porém o controle 
das despesas não pode ser uma escolha das instituições, pois, aumenta o risco de 
superavaliação dos imóveis em BNDU, visto que os possíveis compradores, em uma ótica 
econômica-racional, tentarão apreçar o valor das dívidas relacionadas com os imóveis, 
antes de fazerem suas ofertas. 

Na tabela a seguir, apresenta-se os resultados médios obtidos pelo Banco , com 
os imóveis em BNDU que ele conseguiu vender durante os anos de 2013 a 2017. 
Novamente os dados foram segregados por faixas de preço dos imóveis: 

Tabela 5 - Resultados obtidos na alienação de imóveis em BNDU – valores médios – Banco  – 2013 a 
2017. 

Faixa 
Proporção Resultado Líquido da Alienação 

Lucro (a) Prejuízo (b) 
Total 

(a + b) 
Lucro (a) Prejuízo (b) 

Total 
(a + b) 

N1 58,0% 42,0% 100,0% 17.434,38 (11.385,36) 6.049,02 
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N2 44,1% 55,9% 100,0% 15.813,06 (20.524,86) (4.711,80) 
N3 45,3% 54,7% 100,0% 23.063,23 (28.622,93) (5.559,69) 
N4 44,1% 55,9% 100,0% 57.680,64 (62.831,43) (5.150,79) 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: O resultado líquido da alienação compreende o valor bruto de alienação, deduzido dos gastos 
relacionados com os imóveis em BNDU (taxas condominiais, tributos etc.) e o valor atualizado da dívida; 
O valor atualizado da dívida compreende o valor da dívida no momento de incorporação do imóvel em 
BNDU atualizado pela taxa 3,57% a.a. (TR de 2017 + 3% a.a). 

A única faixa, na qual a média das alienações resultou em algum lucro para o 
Banco , foi a N1 (imóveis que valem até R$ 96 mil). Nas demais faixas, as alienações 
resultaram em prejuízo em mais de 54% dos casos. Destaca-se que no caso da faixa N1, 
há imóveis cujos financiamentos são anteriores a 2006, o que permitiu à instituição 
financeira realizar algum ganho oriundo da valorização de tais imóveis. Contudo, para 
os imóveis financiados a partir de 2011, as alienações vêm resultando mais em prejuízo 
do que em lucro (ver apêndice X). 

Na sequência, apresenta-se os resultados médios obtidos pelo Banco , com os 
imóveis em BNDU que ele conseguiu vender durante os anos de 2013 a 2017: 

Tabela 6 - Resultados obtidos na alienação de imóveis em BNDU – valores médios – Banco  – 2013 a 
2017. 

Faixa 

Proporção Resultado Líquido da Alienação 

Lucro (a) Prejuízo (b) 
Total 

(a + b) 
Lucro (a) Prejuízo (b) 

Total 
(a + b) 

N1 50,0% 50,0% 100,0% 9.161,83 (17.376,39) (8.214,56) 
N2 7,7% 92,3% 100,0% 1.311,77 (41.668,59) (40.356,82) 
N3 33,3% 66,7% 100,0% 12.389,35 (22.712,86) (10.323,51) 
N4 54,5% 45,5% 100,0% 33.480,21 (64.476,10) (30.995,88) 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: O resultado líquido da alienação compreende o valor bruto de alienação, deduzido dos gastos 
relacionados com os imóveis em BNDU (taxas condominiais, tributos etc.) e o valor atualizado da dívida; 
O valor atualizado da dívida compreende o valor da dívida no momento de incorporação do imóvel em 
BNDU atualizado pela taxa 3,57% a.a. (TR de 2017 + 3% a.a). 

No caso do Banco , em nenhuma faixa, a média das alienações resultou em 
lucro para a entidade. Mesmo na faixa N4 (imóveis que valem acima de R$ 225 mil), no 
qual houve mais operações que geraram lucro, o prejuízo médio por operação é superior 
ao lucro obtido por operação. Para os imóveis financiados a partir de 2012, as alienações 
vêm resultando mais em prejuízo do que em lucro (ver apêndice X). 

Além dos fatores descritos no item 2.5.1, as despesas relacionadas com os 
imóveis e não pagas também afetam o resultado da operação. Por exemplo, em 
condições normais, um imóvel que vale R$ 300 mil e possui uma dívida de R$ 20 mil, 
dificilmente receberá uma oferta que supere R$ 280 mil (R$ 300 mil – R$ 20 mil). 

Conforme foi descrito no item 2.5.1, segundo o CPC 31 (COMITÊ DE 
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2009b), um imóvel em BNDU deveria ser avaliado 
pela expectativa de valor bruto de alienação (considerando as condições do imóvel), 
deduzido dos custos de venda, que incluiriam as dívidas a serem transferidas para o 
arrematante. O não controle aumenta as incertezas do futuro comprador, o que pode 
levar que o comprador superestime o valor das dívidas a pagar. 
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2.6 Os riscos relacionados às operações de crédito imobiliário não são devidamente 
monitorados pelo BCB 

 

As atividades relacionadas com o controle das operações de crédito imobiliário 
não têm sido eficientes e eficazes para monitorar os principais riscos relacionados com 
o crédito imobiliário. Os principais riscos não foram corretamente identificados. 
Ademais, o BCB acompanha os riscos de liquidez, de crédito e de mercado de modo 
agregado, sem o acompanhamento de riscos específicos que se relacionam com as 
operações de crédito imobiliário. 

Conforme foi descrito no item 2.2.1, o DESUP (Departamento de Supervisão 
Bancária) é a unidade do BCB que possui indicadores (denominados de escores pela 
equipe do BCB) que estão relacionados com o controle de riscos das instituições 
financeiras. Desse modo, o foco do item 2.6.1 foi direcionado para os indicadores do 
DESUP. 

Foram identificadas as seguintes situações: 

• Ausência de identificação dos principais riscos relativos às operações de crédito 
imobiliário; e 

• Ausência/incompletude do desenho ou não funcionamento dos controles 
internos voltados ao controle das operações de crédito imobiliário. 

As análises tiveram como critérios de comparação: (i) a Estrutura Conceitual do 
Controle Interno do COSO; e (ii) normativos do European Central Bank (Banco Central 
Europeu). 

As possíveis causas das situações relatadas são: 

• Ausência de um processo específico para o acompanhamento das operações de 
crédito imobiliário; e 

• Ausência de revisão dos controles internos do BCB, em especial, em relação ao 
acionamento de alertas quando da ocorrência do evento de interesse. 

Como consequências, citam-se as seguintes: 

• O controle das instituições financeiras em uma visão agregada não permite a 
identificação de riscos específicos relacionados com as operações de crédito 
imobiliário; e 

• Alguns instrumentos mitigadores, relacionados com o controle das operações de 
crédito, não foram desenhados e/ou implementados pela equipe do BCB. 

Na continuação do relatório, são apresentados mais detalhes sobre as situações 
anteriormente relatadas. 

 

2.6.1 Ausência de identificação dos principais riscos relativos às operações de crédito 
imobiliário 
 

O Banco Central Europeu (ECB) (EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018) identificou 
quais seriam os principais riscos das instituições financeiras se os preços dos imóveis 
experimentassem uma queda. Foram identificadas cinco fontes de risco: (i) risco de 
crédito; (ii) risco de mercado; (iii) redução da lucratividade; (iv) recapitalização de 
subsidiárias; e (v) riscos macroeconômicos (efeitos de “segunda rodada”). 
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O risco de crédito, segundo o ECB (EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018) está 
associado, no caso do crédito imobiliário, a uma redução nos valores da garantia e a um 
aumento da inadimplência. Quanto maior a redução no preço dos imóveis, maior a 
probabilidade do devedor se tornar inadimplente, em um modelo endógeno. 

Os principais aspectos que se relacionam com os impactos da queda dos preços 
dos imóveis são (EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018): (i) taxa de crescimento no volume 
de crédito; (ii) fragilidade dos clientes; (iii) distribuição dos tomadores de empréstimos; 
(iv) práticas relativas à garantia; (v) práticas relativas às operações de crédito; e (vi) 
concentração do risco de crédito. 

Quando questionada sobre a forma de avaliação dos riscos das operações de 
crédito imobiliário, a equipe do DESUP/BCB descreveu que o monitoramento dos riscos 
é feito de modo agregado por instituição financeira, não havendo indicadores 
específicos para as operações de crédito imobiliário. Em relação risco de crédito, a 
avalição envolve os seguintes aspectos: (i) risco de inadimplência; (ii) risco de 
concentração; (iii) risco de ineficácia dos mitigadores; e (iv) riscos específicos (risco de 
liquidação, retenção do risco em operações de venda ou transferência e risco de crédito 
da contraparte). 

Observa-se que em relação ao ECB, o BCB considera os aspectos relacionados à 
fragilidade do cliente (risco de inadimplência) e concentração do risco de crédito (risco 
de concentração). Contudo, conforme foi relatado nos itens 2.2.1, 2.4.1 e 2.4.2, as 
garantias não estão sendo corretamente mensuradas, o que leva a erro na avaliação do 
item relacionado ao risco de ineficácia dos mitigadores. 

Quando questionada sobre os valores dos indicadores de risco de crédito dos 
Bancos  e , o principal fator que causou piora no risco dessas instituições foi o risco 
de inadimplência, no período entre 2013 a 2017. Nota-se que as práticas relativas às 
garantias não foram consideradas nessa avaliação, pois houve uma queda real no preço 
dos imóveis, conforme demonstraram os indicadores IVG-R ou FipeZap, o que poderia 
resultar em uma piora no respectivo indicador. Destaca-se que as operações de crédito 
imobiliário representam 33,7% do total da carteira de crédito dos bancos brasileiros. 

Ademais outros fatores destacados pelo ECB, não são considerados na avaliação 
do risco de crédito efetuado pela equipe do BCB. Por exemplo, nos últimos anos, o 
crédito imobiliário experimentou uma taxa de crescimento acelerado, 466,1% em 
valores nominais, para o período de 2010 a 2017. O ECB (EUROPEAN CENTRAL BANK, 
2018) afirma que o aumento do volume de crédito imobiliário pode pressionar o preço 
dos imóveis, artificializando-os. Assim, a taxa de crescimento do volume de crédito afeta 
diretamente o risco de crédito das instituições financeiras, pois a elevação artificial dos 
preços dos imóveis contribui para que as garantias a valor de mercado não representem 
o valor que será recuperado em caso de inadimplência, alguns anos mais tarde. 

Também não foram avaliadas as práticas das instituições financeiras relativas às 
operações de crédito. Por exemplo, no crédito imobiliário é comum que as instituições 
financeiras brasileiras ofereçam ‘pausas’ (ou seja, o devedor pode deixar de pagar uma 
prestação a cada período definido e respeitada condições específicas), contudo se o 
volume dessa prática tem sido acentuado ou não, não é considerado na avaliação do 
risco de crédito pelo BCB. 

O risco de mercado para as operações de crédito imobiliário se relaciona 
diretamente com os imóveis em posse das instituições financeiras (EUROPEAN CENTRAL 
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BANK, 2018). Em relação aos imóveis operacionais das instituições, o risco é baixo, pois 
esses imóveis foram adquiridos para serem utilizados nas operações comerciais da 
entidade. Todavia, em relação aos demais imóveis (como aqueles oriundos da execução 
das garantias), a manutenção de volume expressivo pode dar origem aos “bancos 
malos” e expor diretamente as instituições financeiras em caso de queda no preço dos 
imóveis. 

Quando questionada sobre o risco de mercado, a equipe do BCB informou que o 
preço dos imóveis não é considerado na avaliação de tal risco. Conforme foi descrito no 
item 2.5.1 e apresentado no apêndice IX, o volume de imóveis em BNDU tem crescido 
muito ultimamente. Apesar de ainda não representarem um volume significativo dos 
ativos das instituições financeiras, na atualidade, mantida atual taxa de crescimento, 
tais bens não tardarão a representar uma parcela significativa daqui a alguns anos. 

Além da taxa de crescimento, a eficiência das instituições financeiras para alienar 
os imóveis não tem sido muito boa. No apêndice XI é demonstrado que os Bancos  e 
, por exemplo, têm conseguido alienar cada vez menos imóveis nos últimos anos. Nas 
reuniões com as equipes de tais bancos foi relatado que, além de questões legais que 
atrasam a alienação (não padronização dos documentos e das atividades cartorárias, 
demora nos processos judiciais, leilões desertos etc.), o mercado não está favorável, na 
atualidade. 

Outra situação que não tem sido adequadamente acompanhada se refere ao 
surgimento dos “bancos malos”, o que pode afetar a liquidez e a rentabilidade das 
instituições financeiras, além de possíveis prejuízos para as finanças públicas federais. 
Segundo o que foi apresentado no item 2.5.1, o crescimento dos imóveis em BNDU tem 
adquirido proporções exponenciais em algumas instituições financeiras. 

Além disso, a formação de um estoque de imóveis em BNDU pode agravar mais 
ainda o prejuízo das instituições financeiras. Considerando os dados obtidos com o 
Banco , verificou-se utilizando um modelo regressivo simples, sem considerar a 
endogenia na formação dos preços dos imóveis que o aumento de estoques acarreta 
(ver apêndice XII), que o efeito tempo causa uma redução média de R$ 2,8 mil no valor 
líquido de venda do imóvel para cada ano que permanece em estoque. 

No gráfico a seguir, é apresentada a simulação do impacto no preço de um 
imóvel em BNDU, que incialmente foi avaliado em R$ 135 mil, em comparação com uma 
dívida de R$ 94,5 mil (representando um LTV corrente de 0,7). 
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Fonte: Elaborado pela equipe da CGU (2018). 

Figura 5 - Simulação do impacto do fator tempo no preço de um imóvel em BNDU. 

Observa-se que após 3 anos, o valor da dívida superará o valor líquido obtido na 
venda, causando mais prejuízo para as instituições financeiras. O efeito temporal para 
as demais faixas é apresentado no apêndice XII. 

Segundo o COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 
TREADWAY COMMISSION, 2012) uma entidade, na identificação dos riscos, deve 
considerar fatores internos e externos, bem como, os seus impactos no atingimento dos 
objetivos da entidade. O BCB considera que o monitoramento de forma agregada das 
instituições financeira seria adequado e suficiente para identificar os riscos dessas 
instituições. Contudo, existem riscos importantes relacionados com o crédito imobiliário 
que não são acompanhados ou quando o são, fornecem uma visão limitada dos riscos 
das instituições financeiras que operam com o crédito imobiliário. 

 

2.6.2 Ausência/incompletude do desenho ou não funcionamento dos controles internos 
voltados ao controle das operações de crédito imobiliário 
 

O COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 
COMMISSION, 2012) descreve que uma entidade deve considerar os riscos em todos os 
seus níveis, adotando as ações necessárias para responder a esses riscos. Para isso, a 
entidade necessitaria ter informações tempestivas para a tomada de decisão 
(COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION, 
2012). 

O BCB é responsável pelo controle das operações de crédito, entre elas as do 
ramo imobiliário. Para executar esse controle, o BCB deve ser eficaz e eficiente na 
identificação de situações anormais, para que possa analisá-las e, quando necessário, 
solicitar que as instituições financeiras corrijam as disfunções e/ou mitiguem os riscos 
associados a tais anormalidades. 

Para isso, caberá ao BCB identificar os riscos associados a sua atuação, 
desenhando e implementando controles internos de modo a responder a esses riscos. 
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A eliminação ou mitigação dos riscos, propiciará uma atuação eficiente e eficaz, por 
parte do BCB. 

Em relação ao controle das operações de crédito imobiliário, não há um 
macroprocesso específico no BCB. O controle é exercido, de forma indireta, por meio 
dos macroprocessos relacionados com a regulação e o acompanhamento do SFN. Desse 
modo, foram analisados os riscos identificados pelo BCB que estão relacionados aos 
macroprocessos anteriormente citados. 

Foram identificados três padrões de comportamento disfuncionais para alguns 
controles internos propostos pelo BCB para os riscos identificados: (i) controles internos 
com possível mau funcionamento; (ii) controles internos com desenho incompleto; e (iii) 
controles internos com deficiência no desenho e/ou na implementação. 

Os controles internos com possível mau funcionamento são aqueles que foram, 
na teoria, corretamente desenhados, contudo há problemas na implementação desses 
controles. São exemplos desta situação, os controles relacionados com os riscos 
indicados nas fichas de autoavaliação de números 698 (DESIG) e 848 (DESUP). 

Em relação ao risco 648 – “Falha ou ausência de sinalização decorrente de 
informação prestada incorretamente pelas IFs” (instituições financeiras), verificou-se 
que apesar das ocorrências do evento, tais situações, aparentemente, não geraram a 
atuação necessária por parte da equipe do BCB. Destaca-se as seguintes situações: 

• Falhas na validação das informações enviadas pelas instituições financeiras ao 
SCR, conforme descrito no item 2.4.3; e 

• Identificação intempestiva de variações significativas na reclassificação do risco 
de crédito das operações concedidas pelas instituições financeiras, de acordo 
com o exposto no item 2.2.3. 

Em relação ao risco 836 – “Não detecção de fragilidades ou irregularidades em 
banco sistemicamente importante (SIFI) ou de alta prioridade, durante um 
Acompanhamento Específico”, destaca-se que em acompanhamento apresentado pela 
equipe do BCB, houve questionamentos sobre a mudança, porém, em relação ao tema 
central, não houve questionamentos ao banco avaliado sobre as possíveis reduções dos 
ajustes para perdas (ver item 2.3.1). 

Os controles internos com desenho incompleto são aqueles que a equipe do BCB 
iniciou, em tese, as discussões sobre determinados mecanismos mitigadores, todavia, 
ainda não se chegou a definição da melhor forma de funcionamento e com que 
frequência ele deve operar. Como exemplos desta situação, cita-se os riscos 604 (DESIG), 
720 (DESIG), 2217 (DENOR) E 2240 (DENOR). 

O risco 604 – “Possibilidade de divulgar informações incorretas no REF (resultado 
do teste de estresse” foi materializado com a divulgação do LTV corrente atualizado pelo 
IVG-R (de acordo como item 2.4.1), contudo devido à fase de desenho que esse se 
encontra (“Controle parcialmente implementado e com deficiências”, segundo a 
avaliação do BCB) não foi acionada nenhuma medida de tratamento. 

Outro exemplo que se encontra em estágio semelhante, é o risco 2217 – 
“Ineficiência do SFN, em decorrência de desatualização normativa, e risco de 
insegurança jurídica em caso de perda de prazo legal para edição e atos normativos”. 
No item 2.1 foram apresentados alguns exemplos de como a não regulamentação das 
condições para a manutenção de imóveis em BNDU (mudança ocasionada com a edição 
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da Lei nº 13.506/2017) pode afetar a divulgação de informações contábeis das 
instituições financeiras e prejudicar a análise dos riscos a que estão sujeitas essas 
instituições. 

Os controles internos com deficiência no desenho e/ou na implementação são 
aqueles que apresentam mau funcionamento, todavia, não é possível atribuir 
claramente que a causa do mau funcionamento seja oriunda de um desenho com má 
especificação ou de uma incorreta implementação. 

Como exemplo desta situação, cita-se o risco 845 (DESUP). O risco 845 se 
relaciona com a emissão de uma avaliação incorreta das ações implementadas, pelo 
banco, decorrentes do apontamento de inspeção anterior. Nos itens 2.4.2 e 2.5.2 foram 
apresentadas situações cuja recomendação feita pela equipe do BCB foram 
implementadas incorretamente, contudo sem acionamento de um instrumento 
mitigador. 

Observa-se que, além de haver riscos importantes relacionados com as 
operações de crédito imobiliário que não são controlados pelo BCB, alguns controles 
internos não estão funcionando adequadamente. 
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3 RECOMENDAÇÕES 

 

1 – Considerando os impactos nos níveis de ajuste para perdas e no capital regulatório, 

retificar a Resolução n° 2.682/1999, definindo critério temporal razoável de 

diferenciação entre os níveis AA e A, até que esta seja revogada. 

Achado nº 2.1.1. 

 

2 – Instituir normativo que defina critérios para (i) avaliação, (ii) reavaliação e (iii) 

atualização de valores por meio de indicadores dos imóveis recebidos como garantias 

nos contratos de financiamento imobiliário, considerando: (a) o valor realizável líquido 

para as instituições financeiras; (b) a periodicidade; e (c) as situações excepcionais que 

exigirão a reavaliação dos imóveis (por exemplo, ingresso como bem não de uso 

próprio). 

Achados nº 2.1.2 e 2.1.3. 

 

3 – Avaliar a conveniência e a oportunidade para ajustar inconsistências do COSIF, 

identificadas neste relatório, considerando: (i) os princípios geralmente aceitos de 

Contabilidade, no Brasil; e (ii) a utilidade das informações geradas. 

Achado nº 2.1.4. 

 

4 – Avaliar com base em estudo/análise, a implementação de situações monitoradas 

específicas para o controle do crédito imobiliário, considerando: (i) a experiência 

internacional; (ii) o risco de concentração do mercado brasileiro; (iii) a origem dos 

recursos; e (iv) as características regionais do mercado. 

Achado nº 2.2.1. 

 

5 – Revisar os critérios, definidos pelo DESIG, de identificação de variações significativas, 

considerando: (i) o controle dos erros tipos I e II; (ii) o tratamento de outliers; e (iii) evitar 

critérios discricionários. 

Achado nº 2.2.2. 

 

6 – Aperfeiçoar os indicadores utilizados pelo DESIG, de modo a possibilitar: (i) avaliação 

específica da carteira imobiliária; e (ii) visão desagregada dos indicadores que 

mensuram os níveis de risco em relação à carteira total. 

Achado nº 2.2.3. 

 

7 – Criar procedimentos para avaliar o erro de previsão dos modelos de classificação de 

risco de crédito, desenvolvidos pelas instituições financeiras, considerando: (i) as perdas 

incorridas; (ii) o tipo de crédito; e (iii) os possíveis impactos no capital regulatório. Caso 
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as diferenças encontradas sejam materialmente relevantes, determinar os ajustes nas 

Demonstrações Contábeis das instituições financeiras e, se for o caso, a republicação. 

Achado nº 2.3.1. 

 

8 – Instaurar apuração para identificar o descumprimento de dispositivos da Resolução 

n° 2.682/1999, no que tange o critério temporal de permanência mínima nos níveis de 

riscos. Caso sejam encontrados descumprimentos materialmente relevantes, em 

especial com impactos no capital regulatório, determinar os ajustes nas Demonstrações 

Contábeis das instituições financeiras e, se for o caso, a republicação. 

Achado nº 2.3.2. 

 

9 – Criar procedimentos para avaliar: (i) os controles das instituições financeiras 

relacionados com avaliação/reavaliação/atualização de valor dos imóveis; (ii) 

razoabilidade e tempestividade das informações fornecidas pelas instituições 

financeiras, relacionadas com o crédito imobiliário; e (iii) confiabilidade do cálculo do 

LTV corrente, divulgado no REF. 

Achados nº 2.4.1 e 2.4.2. 

 

10 – Implementar no sistema SCR ou outro que o substitua, mecanismos de validação 

de dados quanto a regras básicas do negócio, tais como: (i) impedir valores nulos nos 

campos em que isso for pertinente; (ii) coerências nas datas; (iii) LTV de originação de 

valor irrisório ou superior a 1; e (iv) campos obrigatórios. 

Achado nº 2.4.3. 

 

11 – Normatizar procedimentos para que as instituições financeiras realizem o controle 

das despesas relacionadas com imóveis em BNDU, com base no regime de competência. 

Achado nº 2.5.2. 

 

12 – Normatizar as condições para a aquisição e a manutenção de bens imóveis não 

destinados ao próprio uso, por parte das instituições financeiras, conforme previsão da 

Lei n° 13.506/2017, observando em especial a fixação de limites temporais. 

Achados nº 2.5.1 e 2.5.2. 

 

13 – Criar procedimentos para avaliar a mensuração dos imóveis em BNDU, 

considerando: (i) a estimativa do valor realizável líquido; (ii) as despesas relacionadas 

com os mesmos; e (iii) a ocorrência de impairment. 

Achados nº 2.5.1 e 2.5.2. 
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14 – Implementar procedimentos e indicadores visando medir os principais riscos 

relacionados às operações de crédito imobiliário, considerando: (i) a experiência 

internacional; (ii) características regionais do mercado; (iii) necessidades de capital; (iv) 

condições de oferta e demanda de imóveis e de crédito; e (v) riscos macroeconômicos. 

Achado nº 2.6.1. 

 

15 – Reavaliar o modelo utilizado no teste de estresse, apresentado no REF, 

considerando: (i) as possíveis relações endógenas entre preço dos imóveis, nível de 

inadimplência e oferta do crédito; (ii) o valor realizável líquido dos imóveis; e (iii) o 

impacto do estoque de imóveis em BNDU. 

Achado nº 2.6.1. 

 

16 – Identificar e corrigir os controles internos, relacionados à gestão de risco das 

atividades de acompanhamento do crédito imobiliário, devido a: (i) possível mau 

funcionamento; (ii) desenho incompleto; e (iii) deficiência no desenho e/ou na 

implementação. 

Achado nº 2.6.2. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Nos últimos anos, as operações de crédito imobiliário cresceram em ritmo 
acelerado e tornaram-se um mercado relevante, em termos econômicos e sociais, para 
o país. O crédito imobiliário possui algumas especificidades que o destaca das demais 
operações de crédito. Além do uso dos imóveis como garantias, são operações de longo 
prazo, o que as tornam mais suscetíveis a riscos. 

O BCB não possui um macroprocesso específico para o controle das operações 
de crédito imobiliário. A partir das informações obtidas com a equipe do BCB, a equipe 
da CGU elaborou um fluxograma teórico (ver apêndice I) que foi validado pelo BCB e 
norteou as análises realizadas. 

Um ponto que se destacou, foi que existem aspectos relevantes que as normas 
aplicáveis às operações de crédito imobiliário não tratam, surgindo lacunas normativas 
relevantes. Não há normas ou os critérios existentes não são claros e suficientes em 
matéria de mensuração de garantais e de imóveis em BNDU e de diferenciação temporal 
entre os níveis de risco “AA” e “A”. 

Os indicadores, utilizados pelo BCB no monitoramento das operações de crédito 
imobiliário, demonstraram-se inadequados ou insuficientes para identificar possíveis 
inconformidades nessas operações. Somente há um único indicador que se relaciona 
com o ramo imobiliário: o LTV. O FED e o ECB possuem um bom número de indicadores 
e áreas temáticas que são acompanhadas em relação aos financiamentos imobiliários. 

Além disso, o critério utilizado para identificar variações significativas é 
discricionário e está descalibrado. Apesar de existir um número razoável de indicadores, 
muitas variações significativas não são corretamente identificadas em razão da má 
especificação desse critério. 

O BCB utiliza um conjunto de indicadores que fornecem uma visão agregada das 
instituições financeiras, sem segregar seus ramos específicos de atuação. Por exemplo, 
as operações de crédito de curto prazo, são tratadas da mesma forma, que as operações 
de longo prazo, como é o caso da maioria das operações de crédito imobiliário. 

Outro ponto a ser destacado, é que pode haver erros materiais na classificação 
do nível de risco das operações de crédito imobiliário de algumas instituições 
financeiras. Foi identificado que, apesar da piora do cenário macroeconômico 
vivenciado pelo país nos últimos anos, os Bancos  e  conseguiram uma melhora 
significativa nos níveis de risco de suas carteiras de crédito, o que, por consequência, 
impactou o montante de perdas esperadas. 

Dadas as fragilidades no controle sobre a classificação dos riscos das operações, 
além do descumprimento da Resolução nº 2.682/1999, o Banco  pode ter reduzido o 
montante das perdas estimadas em cerca de R$ . 

De igual modo, é possível afirmar que há erros materialmente significativos na 
avaliação das garantias e dos imóveis em BNDU. A prática de utilizar as avaliações de 
imóveis, considerando as condições normais de mercado, não se mostra adequada. Por 
exemplo, os Bancos  e  somente conseguiram alienar os imóveis por cerca de 52% e 
65%, respectivamente, dos valores de mercado. 
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Também foi constatado que a lacuna normativa existente permite que as 
instituições financeiras adotem critérios próprios para avaliação e reavaliação dos 
imóveis e não há controle efetivo das despesas realizadas com os imóveis em BNDU. 

Em relação à identificação ou monitoramento (em lato sensu) dos riscos 
relevantes para as instituições financeiras, que se relacionam com as operações de 
crédito imobiliário, foi observado que é inadequado. Riscos importantes não são 
monitorados ou os são de forma intempestiva por parte da equipe do BCB. Análises 
efetuadas pelo ECB, como por exemplo, o impacto do preço dos imóveis no risco de 
mercado, não são executadas pelo BCB. Ademais, há controles internos que não foram 
implementados ou quando implementados não estão funcionando corretamente, 
como, por exemplo, a validação das informações enviadas pelas instituições financeiras 
para o SCR. 

No apêndice XIV é apresentado resumo da situação das recomendações 
efetuadas pela CGU. Destacam-se aquelas relacionadas ao Fundo de Compensação de 
Variações Salariais – FCVS, haja vista se tratarem de obrigações estabelecidas na Lei nº 
10.150/2000 para o BCB. Registra-se que essa questão expõe a União a riscos relevantes, 
que podem ocasionar expressivos prejuízos ao Fundo, uma vez que afetos ao cálculo de 
uma dívida estimada em mais de R$ 120 bilhões. 

Por fim, informa-se que em relação à conformidade de peças, a equipe do BCB 
relatou que havia, previamente, combinado em reunião com a equipe do Tribunal de 
Contas da União (TCU) que o conteúdo que seria exigido, estaria representado pelos 
campos disponíveis para aquela instituição no sistema E-Contas. Em relação ao 
conteúdo exigido no referido sistema, as informações prestadas pela autarquia estavam 
adequadas. 
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6 APÊNDICES 

I – Fluxograma do controle sobre as operações de crédito imobiliário 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU (2018). 

Figura 6 - Fluxograma teórico do controle exercido pelo BCB nas operações de 
crédito imobiliário. 

Legendas: COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional; 

  DEBAN – Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamento; 

  DENOR – Departamento de Regulação do Sistema Financeiro; 

  DESIG – Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro; 

  DESUP – Departamento de Supervisão Bancária; 

  RCO – Sistema de Recolhimentos Compulsórios; 

  SCR – Sistema de Informações de Crédito; e 

  SRC – Sistema de Avaliação de Riscos e Controles. 
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II – Lista de normas que se relacionam com as operações de crédito imobiliário 

 

Norma Descrição 

Carta Circular nº 3.492/2011 
Esclarece sobre procedimentos para a prestação de informações 
relativas ao direcionamento dos recursos captados em depósitos de 
poupança. 

Circular n° 1.273/1987 
Consolida as principais normas aplicáveis que orientam o registro de 
operações no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF. 

Circular nº 3.747/2015 
Dispõe sobre as condições para registro das informações a respeito 
das garantias constituídas sobre imóveis. 

Circular nº 3.870/2017 
Dispõe sobre o fornecimento de informações relativas a operações 
de crédito ao Sistema de Informações de Créditos (SCR). 

Resolução nº 1.559/1988 
Dispõe sobre os limites para diversificação para mitigar o risco de 
concentração. 

Resolução nº 1.980/1993 
Aprova regulamento que disciplina direcionamento dos recursos 
captados pelas entidades integrantes do SBPE e as operações de 
financiamento efetuadas no âmbito do SFH. 

Resolução n° 2.682/1999 
Regulamenta a classificação do nível de risco das operações de 
crédito e as regras para o cálculo do ajuste para perdas. 

Resolução nº 3.694/2009 

Dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na 
prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo BCB. 

Resolução n° 3.823/2009 
Aprova a adoção parcial da norma CPC 25 – Provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes 

Resolução nº 3.932/2010 
Altera e consolida as normas sobre direcionamento dos recursos 
captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do 
SBPE. 

Resolução n° 4.144/2012 
Aprova a adoção parcial da norma CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. 

Resolução n° 4.192/2013 Define metodologia para apuração do Patrimônio de Referência (PR). 

Resolução n° 4.271/2013 
Dispõe sobre os critérios de concessão de financiamento imobiliário 
e dá outras providências. 

Resolução nº 4.557/2017 
Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de 
gerenciamento de capital. 

Resolução nº 4.606/2017 

Dispõe sobre a metodologia facultativa simplificada para apuração do 
requerimento mínimo de Patrimônio de Referência Simplificado 
(PRS), os requisitos para opção por essa metodologia e os requisitos 
adicionais para a estrutura simplificada de gerenciamento contínuo 
de riscos. 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU (2018). 

Quadro 1 - Relação de normas analisadas. 
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III -  Proxy de porte utilizado pelo DESIG/BCB 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑀𝐴𝑋𝑡−1 =
𝑚𝑎𝑥(

𝑛
𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1
𝑏−1

)

∑ 𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1
𝑛
𝑏−1

 (1) 
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𝑚𝑖𝑛(

𝑛
𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1
𝑏−1

)

∑ 𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1
𝑛
𝑏−1

 (2) 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑏,𝑡−1 = 1 + (

(𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1)

∑ 𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1
𝑛
𝑏−1

−𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑀𝐼𝑁𝑡−1

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑀𝐴𝑋𝑡−1− 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑀𝐼𝑁𝑡−1
× 3) (3) 

Substituindo as equações (1) e (2) na equação (3) obtém-se: 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑏,𝑡−1 = 1 +

(
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 (4a) 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑏,𝑡−1 = 1 + (
𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1−𝑚𝑖𝑛(

𝑛
𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1
𝑏−1

)

𝑚𝑎𝑥(
𝑛
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)−𝑚𝑖𝑛(
𝑛

𝐴𝑇𝐴𝑏,𝑡−1
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× 3) (4b) 

Quando a instituição financeira possui o menor ativo total ajustado (ATA), o porte será 

igual a 1. Quando a instituição financeira possui o maior ATA, o porte será igual a 4. 
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IV - Histograma de distribuição do ativo total ajustado das instituições financeiras 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 7 - Histograma do ativo total ajustado das instituições financeiras – dez/2017 
– Valores em bilhões de reais. 
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V -  Análise de variações significativas dos indicadores do DESIG/BCB 

  
A.03.01 A.03.2 

  
A.03.03 A.03.04 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 8 - Indicadores A.03.01 ao A03.04 – Banco  – 2013 a 2017. 
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A.03.01 A.03.02 

  
A.03.03 A.03.04 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 9 - Indicadores A.03.01 ao A03.04 – Banco  – 2013 a 2017. 
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VI - Variação da composição das carteiras de crédito 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 11 - Gráfico da evolução da classificação do nível de risco do Banco  – dados 
trimestrais. 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Figura 12 - Gráfico da evolução da classificação do nível de risco do Banco  – dados 
trimestrais. 
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VII - Teste de média para avaliar a relação do ajuste para perdas e o total da carteira 
do Banco  

 

A hipótese nula do teste foi avaliar se havia diferença estatisticamente 
significativa entre a relação do ajuste para perdas e o total da carteira para avaliar se a 
mudança da metodologia alterou ou não aquela relação. 

Inicialmente, foi realizado o teste Shapiro-Wilk, para identificar qual o teste de 
comparação de médias seria mais adequado: (i) teste t de Student, se a variável 
possuísse distribuição normal; ou (ii) teste de Wilcoxon. 

De acordo com os resultados do teste, a série do indicador antes de março de 
2014 (de março de 2011 a fevereiro de 2014) e a depois daquele mês (de abril de 2014 
a março de 2017) possui uma diferença estatisticamente significativa. 

Conclui-se que a alteração da metodologia de avaliação do risco de crédito, 
alterou o comportamento da série, produzindo uma redução na relação entre o ajuste 
para perdas e o total da carteira. 

Os resultados foram obtidos com o apoio do aplicativo R. 
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VIII – Faixas de preço dos imóveis 

 

Faixa Valor Mínimo Valor Máximo 

N1 0,01 96.000,00 

N2 96.000,01 135.000,00 

N3 135.000,01 225.000,00 

N4 225.000,01 - 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Ministério das Cidades (2018). 

Nota: Os valores foram definidos considerando as faixas utilizadas pelo programa Minha Casa Minha Vida 
– 3 ª fase. 

Quadro 2 - Faixas de preços dos imóveis – valores em reais. 
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IX – Estoque de imóveis habitacionais de alguns bancos brasileiros 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do BCB (2018). 

Nota: Os valores em reais foram transformados em números-índices para preservar o sigilo comercial 
das instituições financeiras. O ano de 2013 é sempre representado por 100. Os demais anos representam 
a variação em relação ao ano anterior. 

Figura 13 - Gráfico com um número-índice baseado na evolução dos estoques de 
imóveis habitacionais dos bancos , ,  e  – 2013 a 2017 – base anual. 
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X – Resultados obtidos na alienação de imóveis em BNDU por ano de financiamento 

 

Tabela 7 - Resultados obtidos na alienação de imóveis em BNDU – valores médios – Banco  – 2013 a 
2017. 

Ano 
Quantidade Resultado Líquido da Alienação 

Lucro Prejuízo Total Lucro Prejuízo Total 

2001 87,3% 12,7% 100,0% 55.299,21 1.597,26 53.701,95 

2002 91,8% 8,2% 100,0% 53.347,36 1.116,35 52.231,00 

2003 84,7% 15,3% 100,0% 43.953,01 1.833,10 42.119,91 

2004 85,8% 14,2% 100,0% 40.575,97 1.575,81 39.000,16 

2005 91,1% 8,9% 100,0% 52.774,98 1.142,04 51.632,95 

2006 89,1% 10,9% 100,0% 52.492,50 1.619,50 50.873,01 

2007 90,0% 10,0% 100,0% 47.793,66 2.011,45 45.782,21 

2008 84,6% 15,4% 100,0% 38.848,43 2.580,47 36.267,96 

2009 79,4% 20,6% 100,0% 28.760,86 4.327,33 24.433,52 

2010 61,8% 38,2% 100,0% 19.522,60 9.474,30 10.048,30 

2011 43,0% 57,0% 100,0% 14.046,73 21.074,11 (7.027,38) 

2012 31,1% 68,9% 100,0% 11.625,34 29.526,21 (17.900,86) 

2013 18,3% 81,7% 100,0% 5.741,36 45.645,96 (39.904,60) 

2014 14,3% 85,7% 100,0% 5.874,00 60.006,66 (54.132,66) 

2015 20,8% 79,2% 100,0% 7.604,57 52.116,56 (44.511,99) 

2016 - 100,0% 100,0% - 27.864,92 (27.864,92) 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: O resultado líquido da alienação compreende o valor bruto de alienação, deduzido dos gastos 
relacionados com os imóveis em BNDU (taxas condominiais, tributos etc.) e o valor atualizado da dívida; 
O valor atualizado da dívida compreende o valor da dívida no momento de incorporação do imóvel em 
BNDU atualizado pela taxa 3,57% a.a. (TR de 2017 + 3% a.a). 

 

Tabela 8 - Resultados obtidos na alienação de imóveis em BNDU – valores médios – Banco  – 2013 a 
2017. 

Ano 
Quantidade Resultado Líquido da Alienação 

Lucro Prejuízo Total Lucro Prejuízo Total 

2007 100,0% 0,0% 100,0% 32.242,82 - 32.242,82 

2008 100,0% 0,0% 100,0% 50.815,16 - 50.815,16 

2009 0,0% 100,0% 100,0% - 8.027,87 (8.027,87) 

2010 0,0% 100,0% 100,0% - 23.307,48 (23.307,48) 

2011 100,0% 0,0% 100,0% 17.334,28 - 17.334,28 

2012 50,0% 50,0% 100,0% 31.987,66 35.252,37 (3.264,71) 

2013 7,7% 92,3% 100,0% 170,48 69.808,99 (69.638,51) 

2014 0,0% 100,0% 100,0% - 53.853,28 (53.853,28) 

2015 0,0% 100,0% 100,0% - 40.894,66 (40.894,66) 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Notas: O resultado líquido da alienação compreende o valor bruto de alienação, deduzido dos gastos 
relacionados com os imóveis em BNDU (taxas condominiais, tributos etc.) e o valor atualizado da dívida; 
O valor atualizado da dívida compreende o valor da dívida no momento de incorporação do imóvel em 
BNDU atualizado pela taxa 3,57% a.a. (TR de 2017 + 3% a.a).  
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XI – Ingresso de novos imóveis em BNDU 

 

Tabela 9 - Ingressos de novos imóveis em BNDU – Banco  – 2013 a 2017. 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

(a) Imóveis ofertados pelo valor de avaliação inicial 100,00 129,87 201,03 237,78 421,93 
(b) Imóveis arrematados pelo valor de avaliação inicial 31,62 33,32 38,95 23,82 19,84 

(c)  = (a) - (b) 68,38 96,54 162,08 213,96 402,09 

(d) Imóveis ofertados pelo valor da dívida 65,25 82,98 155,70 210,50 376,57 
(e) Imóveis arrematados pelo valor da dívida 10,87 10,84 19,34 16,77 19,59 

(f) = (d) - (e) 54,39 72,14 136,36 193,73 356,98 

(g) Imóveis que ingressaram em BNDU no ano = (c) - 
(e) 

57,51 85,71 142,74 197,19 382,50 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Nota: As quantidades de imóveis foram transformadas em números-índices para preservar o sigilo 
comercial da instituição financeira. O item (a) no ano de 2013 é representado por 100. As demais 
quantidades foram calculadas em relação ao item (a) no ano de 2013. 

 

Tabela 10 - Ingressos de novos imóveis em BNDU – Banco  – 2013 a 2017. 

Ano 2014 2015 2016 2017 

(a) Imóveis ofertados pelo valor de avaliação inicial 100,00 230,00 676,67 1.696,67 
(b) Imóveis arrematados pelo valor de avaliação inicial 26,67 - - 3,33 

(c)  = (a) - (b) 73,33 230,00 676,67 1.693,33 

(d) Imóveis ofertados pelo valor da dívida 73,33 230,00 676,67 1.693,33 
(e) Imóveis arrematados pelo valor da dívida 6,67 33,33 16,67 10,00 

(f) = (d) - (e) 66,67 196,67 660,00 1.683,33 

(g) Imóveis que ingressaram em BNDU no ano = (c) - (e) 66,67 196,67 660,00 1.683,33 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Nota: As quantidades de imóveis foram transformadas em números-índices para preservar o sigilo 
comercial da instituição financeira. O item (a) no ano de 2014 é representado por 100. As demais 
quantidades foram calculadas em relação ao item (a) no ano de 2014. 
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XII – Análise do efeito temporal no valor de venda dos imóveis em BNDU 

 

Inicialmente foram estimados os parâmetros sobre o efeito temporal utilizando-
se o seguinte modelo regressivo: 

𝑉𝐿𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐵𝑖 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝛿𝐹2 + 𝛽4𝛿𝐹3 + 𝛽5𝛿𝐹4 (5) 

Onde: 

𝑉𝐿𝑖 = Valor líquido de alienação do imóvel i; 

𝑉𝐵𝑖 = Valor de avaliação inicial do imóvel i; 

𝑡 = Tempo até alienação do imóvel i; 

𝛿𝐹2, 𝛿𝐹3 𝑒 𝛿𝐹4 = Dummies que representam se o imóvel i está em uma das faixas 2, 3, e 
4, respectivamente; 

 

Tabela 11 - Resultados obtidos na regressão linear 

Variável Coeficiente 

𝑉𝐵 0,171** 
𝑡 -2.771,71*** 
𝛿𝐹2 -20.220,40*** 
𝛿𝐹3 -30.847,55*** 
𝛿𝐹4 -75.634,71*** 

Constante 247,12 
F 65,77*** 

R² 0,0986 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU (2018). 

Nota: Nível de significância: *** - 0,01 e ** -  0,05. 

 

Depois, foram definidas as seguintes condições da simulação: 

• Valor da dívida igual a 70% do valor inicial do BNDU (LTV corrente de 0,7); 

• Atualização da dívida mediante a aplicação da taxa de 3,57% a.a. (TR de 2017 + 
3% a.a.); 

• Não foram consideradas as despesas associadas aos BNDU; 

• Coeficientes do tempo e das faixas obtidas no modelo regressivo; 

• Para as faixas N1 a N3, o valor do imóvel foi o limite máximo da faixa de acordo 
com o apêndice VIII; e 

• Para a faixa N4 foi considerado um valor de R$ 400.000,00. 

 

Foram obtidos os seguintes gráficos: 
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Faixa N1 Faixa N2 

  
Faixa N3 Faixa N4 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU (2018). 

Figura 14 - Comparação entre o valor líquido e o valor da dívida de um imóvel em 

BNDU. 
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XIII – Evolução das perdas efetivas da carteira imobiliária 

 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do Banco  (2018). 

Figura 15 - Evolução das perdas efetivas da carteira imobiliária do Banco  – 2013 a 

2017. 
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XIV – Análise do cumprimento das recomendações efetuadas pela CGU 

 

Há um total de 22 recomendações em monitoramento, que tratam 
principalmente dos seguintes temas: (i) Fundo de Compensação de Variações Salariais – 
FCVS; (ii) Meio Circulante – MECIR; e (iii) Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária – Proagro. 

Em relação ao Proagro foi recomendada a elaboração de estudo conclusivo sobre 
os pedidos de cobertura do fundo de forma a possibilitar o reconhecimento de eventuais 
provisões ou passivos contingentes. 

Em relação ao MECIR as recomendações foram no sentido de se aprimorar a 
gestão do Meio Circulante. Nesse sentido, recomendou-se, por exemplo, a realização de 
estudo para identificar a melhor alternativa possível de classificação das cédulas, 
formação de estoques mínimos, bem como, o estabelecimento de um plano de 
contingências e o reconhecimento do estoque de moedas e cédulas que ainda não 
estejam em circulação. 

Na maioria das recomendações, o gestor apresentou as atividades 
desempenhadas, buscando a implementação dessas, e solicitou ou lhe fora concedido 
dilatação do prazo para o atendimento das recomendações. 

Na tabela abaixo é demonstrada a evolução das recomendações feitas por esta 
CGU e a situação das mesmas: 

Tabela 12 - Evolução das recomendações feitas pela CGU – Banco Central do Brasil - 2017 e 2018*. 

 2017 2018 

Áreas SI I A C SF SI I A C SF 

MECIR - 16 - - 16 16 - 1 - 15 
FCVS - 3 - 1 2 2 - - - 2 
Outras 18 1 4 1 14 14 - 6 3 5 

Total 18 20 4 2 32 32 - 7 3 22 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU (2018). 

Notas: SI – Saldo Inicial; I – Incluída; A – Atendida; C – Cancelada; e SF – Saldo Final. (*) No exercício de 
2018, refere-se à posição apurada em 30/09/2018. 

 

Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS 

Especificamente acerca do tema FCVS, foi recomendado ao BCB, por meio da 

Nota de Auditoria nº 51/2017, de 09/06/2017, a elaboração de procedimentos 

institucionais com vistas ao atendimento das disposições da Lei 10.150/2000, que 

estabelece a instituição a obrigação de aferir a veracidade da declaração prestada pelos 

credores no âmbito do processo de novação de dívidas do FCVS. Além disso, foi 

recomendado o aperfeiçoamento do processo de amostragem e inferências estatísticas 

a serem utilizados nos processos de trabalho do Banco, no âmbito dessa atuação. 

Essas recomendações foram oriundas de avaliação realizada pela CGU sobre os 

controles internos constituídos pela Unidade voltados à aferição da veracidade das 

informações apresentadas no âmbito do processo de novação de dívidas do Fundo de 

Compensação de Variações Salariais - FCVS, foram analisados documentos e 
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informações disponibilizados pelo Banco em atendimento as disposições estabelecidas, 

notadamente no § 5º do Art. 3º da Lei nº 10.150/2000. 

Restou identificado que a atuação do BCB carece de aprimoramento, 

especialmente no que se refere a extensão e profundidade dos escopos de sua atuação, 

de forma a assegurar a consecução plena das obrigações que lhes foram conferidas com 

o objetivo de mitigar riscos envolvidos no processo de novação de dívidas do FCVS. 

A despeito das diligências e encaminhamentos apresentados pela instituição, 

ambas as recomendações se encontram pendentes de atendimento, uma vez que os 

procedimentos apresentados pela instituição, na avaliação desta CGU, não são 

suficientes para garantir o cumprimento do mandamento da Lei 10.150/2000. 

Nesta seara, as seguintes questões exemplificam pontos que carecem de melhor 

detalhamento e são imprescindíveis para cumprimento do disposto na Lei: (i) validação 

do efetivo recolhimento das contribuições devidas ao Fundo; (ii) validação das 

informações referentes ao funding dos contratos habitacionais; (iii) validação das 

informações referentes ao encerramento da obrigação dos contratos habitacionais 

(data, forma de quitação etc.). 

Outra questão relevante é a necessidade de que o plano de auditoria sobre o 

tema permita a emissão de opinião sobre os supracitados pontos de forma 

suficientemente tempestiva para que seja possível a prévia compensação de eventuais 

débitos dos credores, na forma do art. 3º da Lei 10.150, tendo em vista o horizonte de 

quitação das obrigações da União até 2027. 

Importa registrar que o FCVS possui mais de 200 instituições credoras, das quais 

aproximadamente 90 seriam passíveis de fiscalização pelo BCB, perfazendo um total de 

mais de R$ 120 bilhões em valores de responsabilidade do Fundo. 

O não atendimento das recomendações, expõe a União a riscos relevantes, na 
eventualidade da emissão de informações inverídicas, imprecisas ou incompletas pelos 
credores do FCVS, o que pode ocasionar expressivos prejuízos ao Fundo. Isso posto, 
cumpre ressaltar que nos moldes da Lei 10.150/2000, compete ao Banco Central aferir 
a veracidade das informações prestadas pelos credores do Fundo, o que tem por 
objetivo mitigar a ocorrência dos riscos evidenciados. Ademais, essa atuação não pode 
ser suprida por outros atores da cadeia do reconhecimento de dívidas. 
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XV – Comparação do LTV corrente 

 

Tabela 13 - Comparação do LTV Corrente – IVG-R x Taxa de Atualização do Banco  – 2016. 

Faixa 
Saldo 

Devedor 
Médio (a) 

Valor da 
Garantia – 
IVG-R (b) 

LTV 1 
(a/b) 

Valor da 
Garantia – 

Reavaliação 
(c) 

LTV 2 
(a/c) 

A 44.149,37 65.789,47 0,67 47.075,49 0,94 

B 82.515,69 114.294,55 0,72 95.572,95 0,86 

C 115.764,79 166.113,79 0,70 141.955,04 0,81 

D 272.781,35 477.988,9 0,57 432.463,77 0,63 

Geral 103.499,77 161.270,89 0,64 141.948,39 0,73 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir das informações do Banco Central do Brasil (2018) e do 

Banco . 

Notas: (b) Valor da garantia atualizada pela aplicação do IVG-R; (c) Valor da garantia atualizada pela taxa 

calculada a partir das reavaliações feitas pelo Banco . 
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XVI – Análise da Equipe de Auditoria sobre a Manifestação da Unidade Auditada 

 

Nesta parte do relatório são apresentadas as principais manifestações realizadas 

pela Unidade Auditoria, por meio do Ofício nº 20.851/2018-BCB/Audit/Corex, de 17 de 

outubro de 2018, enviado e recebido na data de 19 dos mesmos mês e ano, bem como, 

as análises feitas pela equipe desta CGU. 

Inicialmente, o BCB ressalta a sua competência normativa para a expedição de 

normas contábeis a serem observadas pelas instituições financeiras e ressalta que o CPC 

não é um órgão regulador. 

Em lato sensu, compreende-se a preocupação do BCB em reafirmar seu papel 

normativo, ponto que será discutido mais adiante. Contudo, em stricto sensu, tal 

manifestação não parece necessária, visto que em nenhum momento foi declarado ou 

exigido neste relatório, que as normas do CPC fossem de observância obrigatória pelo 

BCB ou pelas instituições do SFN. 

As normas do CPC foram utilizadas como exemplos de boas práticas contábeis a 

serem consideradas pelo BCB, quando este exerce o papel de regulador contábil do SFN. 

Inclusive, o próprio BCB já incorporou algumas normas do CPC (que no Brasil 

compreendem a tradução com adaptações à legislação nacional das International 

Financial Reporting Standards – IFRS e International Accounting Standards – IAS, 

emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB). 

As normas do CPC representam, na atualidade, o conjunto de práticas contábeis 

mais avançado em âmbito nacional e de igual modo ao papel desempenhado pelas 

normas do IASB, em âmbito internacional. Decorre desse papel, a escolha dessas normas 

como conjunto de boas práticas e critério de comparação utilizado pela equipe desta 

CGU, para análise dos normativos editados pelo BCB ou pelo CMN. 

Em relação ao item 2.1 deste relatório, o BCB manifestou-se da seguinte forma: 

• A diferenciação entre os níveis de risco “AA” e “A” “deve ser feita pela instituição 

em observância ao disposto no art. 2º da Resolução nº 2.682, de 1999” (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2018d); 

• Não há norma que regule a avaliação das garantias, pois estas “não são ativos 

das instituições financeiras, sequer contingentes” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2018d); 

• Não pode estabelecer restrição temporal para a permanência de um imóvel em 

BNDU, visto que tal competência não lhe fora facultada pela Lei nº 13.506/2017 

e que os imóveis em BNDU devem ser avaliados conforme as Resoluções nº 

4.534 e 4.535, ambas de 2016; 

• Os normativos que regem a mensuração de imóveis são aqueles disciplinados 

pela regulação profissional emitida pelo Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
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• O BCB fez opção regulatória pelo valor de mercado dos imóveis, de acordo com 

recomendações internacionais e que a reavaliação “em períodos de expansão 

exagerada e sem fundamento de preços redundaria em menores exigências de 

capital, fragilizando a solidez do sistema financeiro” (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2013b); 

• A reavaliação de “todos os imóveis que servem de garantia a operações de 

crédito, de forma periódica, representaria custo capaz de inviabilizar o negócio 

imobiliário, notadamente os financiamentos de imóveis de menor valor” 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d); 

• O “plano de contas do COSIF possui uma definição cristalina de ativo circulante” 

e que está em análise uma regulação, “com enfoque prudencial”, das “condições 

de permanência” dos BNDU “no balanço das instituições financeiras” (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2018d)￼. 

Em relação ao item 2.1, a primeira situação, constatada pela equipe de auditoria, 

remete à ausência de critério temporal que diferencie as operações de crédito com os 

níveis de risco “AA” e “A”. A manifestação do BCB não trouxe nenhuma nova 

argumentação que justificasse a ausência desse critério temporal, apesar de haver 

diferenciação em relação ao montante mínimo a ser registrado como ajuste para perdas. 

Conforme demonstrado no item 2.1.1, a ausência desse critério, permite que 

uma instituição financeira melhore artificialmente o montante de ajuste para perdas, 

para obter menor pressão de capital regulatório, levando a uma incorreta avaliação do 

seu risco de crédito, por parte do BCB. Ademais, se tal diferenciação não fosse 

necessária, o Edital nº 60/2018 tenderia a repetir a prática atual, o que não foi o caso. 

Caso ocorra a substituição da atual Resolução nº 2.682/1999, nos moldes 

propostos no Edital nº 60/2018, os critérios de diferenciação permitirão, em tese, a 

mitigação da situação relatada, visto que esse apresenta critérios mais claros que 

diferenciam o nível “AA” do “A” e não utiliza uma estrutura temporal. Contudo, até o 

fechamento deste relatório, a referida norma substituta não foi aprovada, constituindo-

se em uma expectativa e não a realidade do SFN. 

A segunda situação se refere a ausência de critérios claros para a avaliação e a 

reavaliação das garantias utilizadas nas operações de crédito imobiliário. O BCB alega 

que essas não são ativos contingentes das instituições financeiras e, portanto, não lhe 

caberia regular sobre a matéria. 

Na sua manifestação a equipe do BCB utiliza o conceito de ativo, para justificar 

que as garantias não seriam ativos contingentes. Nota-se que a escolha teórica foi 

inadequada, pois, nesse relatório foi destacado que as garantias seriam ativos 

contingentes e, quando da ocorrência do inadimplemento, é que essas se tornariam 

ativos da instituição financeira. 

Ademais, a natureza contingente das garantias foi detalhada no item 2.1.2. 

Quando a norma CPC (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2009a) descreve 

que um ativo contingente é um ativo possível, cuja existência será confirmada por 
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eventos futuros incertos e independentes da vontade de uma entidade, é um trecho 

claro o suficiente para descrever o que ocorre com os imóveis recebidos em garantia 

nas operações de crédito imobiliário. Quando do inadimplemento, ocorrerá o evento 

futuro que fará com que o imóvel deixe de ser uma possibilidade e represente um ativo 

real para uma instituição financeira. 

Outro reforço dessa situação, decorre do modus operandi de algumas 

instituições financeiras. Se o inadimplemento ocorrer em um período curtíssimo 

(geralmente um ano), considerando a data de concessão do crédito, o valor de 

incorporação do imóvel em BNDU (ativo real) será aquele da avaliação da garantia (ativo 

contingente), pois a avaliação feita no período de análise para a concessão do crédito é, 

ainda, considerada válida por tais instituições. 

Excetuando-se a atual base de mensuração empregada pela maioria das 

entidades do SFN, ou seja, o valor de mercado, o procedimento realizado é adequado, 

pois se trata do mesmo ativo, cuja qualidade contingente foi quebrada em decorrência 

do inadimplemento, evento independente da vontade da instituição financeira. 

Mais um reforço da situação relatada pela CGU, decorre da proposta de 

alteração da Resolução nº 2.682/1999, de acordo com o Edital nº 60/2018 e relatada na 

manifestação da Unidade Auditada. Nela é descrito que “as garantias ou colaterais” 

devem ser mensuradas considerando: “modalidade, liquidez e valor presente provável 

de realização” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d). 

Observa-se que a nova norma proposta pelo BCB e inspirada nas normas 

CPC/IFRS, traz uma base de mensuração para as garantias que é a mesma defendida 

pela equipe da CGU: valor realizável líquido. Não sendo ativos contingentes das 

instituições financeiras, faria sentido que a regulação trouxesse uma base de 

mensuração, seguindo-se a argumentação do BCB? A resposta é não. 

Contudo, seguindo a lógica apresentada neste relatório, foi feita a apresentação 

de tal base, pois essas garantias representam ativos possíveis das instituições e, 

portanto, ativos contingentes segundo as acepções das normas contábeis geralmente 

aceitas no Brasil. Ademais, o valor realizável líquido permite uma melhor compreensão 

do que ocorrerá com os ativos da entidade, no caso de inadimplência de uma operação 

de crédito, pois esse será o valor recebido quando da venda do referido bem. 

Conclui-se que a não discussão de modo claro e direito, conduz com que as 

instituições financeiras mensurem incorretamente suas garantias e não acompanhem 

tempestivamente o seu risco de liquidez, no caso do aumento da inadimplência. A 

ausência de critérios de avaliação e reavaliação faz com que as instituições sejam 

induzidas ao uso do valor de mercado, sendo que, na prática, dificilmente, esse será o 

valor obtido na venda de um imóvel recebido em decorrência da inadimplência de uma 

operação de crédito imobiliário. 
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A existência de critérios imprecisos e inadequados para a avaliação/reavaliação 

dos BNDU, foi a terceira situação constatada pela equipe da CGU. Em relação a essa 

situação, o BCB destacou três pontos, abordados na sequência. 

No primeiro deles, o BCB alega que não pode sugerir uma restrição temporal na 

norma a ser editada pelo CMN, pois o entendimento da equipe é que a legislação 

infralegal não pode estabelecer condição diferente da imposta pela Lei nº 13.506/2017. 

Sem adentrar em aspectos das ciências jurídicas, que fogem da competência da 

equipe de auditoria, destaca-se que a interpretação dada pelo BCB é bastante restritiva 

e levaria a questionamentos legais, inclusive, sobre seus normativos emitidos de acordo 

com a legislação anterior. 

Do ponto de vista da gramática da língua portuguesa, quando uma vírgula 

precede um período, a sua relação se refere a todo o período precedido e não apenas a 

uma ou outra sentença que forma tal período. 

Na redação do inciso II da Lei nº 13.506/2017, ficou estabelecida a restrição de 

que as instituições financeiras não adquirissem bens imóveis. Esse é o mandamento 

principal. Entretanto, a redação estabelece duas exceções: (i) imóveis recebidos em 

razão do inadimplemento de uma operação de crédito; e (ii) quando houver autorização 

por parte do BCB. Ao final das exceções, a lei estabeleceu, precedido por uma vírgula, 

que as exceções deveriam observar uma norma a ser editada pelo CMN. 

A leitura feita pela equipe da CGU é de que o legislador atribuiu ao CMN a 

competência para, infralegalmente, editar norma que discipline as duas exceções e não 

apenas àquela exceção relacionada com a autorização a ser dada pelo BCB às 

instituições financeiras. 

Em relação à redação da Lei nº 4.595/1964, a Lei nº 13.506/2017 não foi incisiva, 

como fora a anterior, em fixar um prazo. Entretanto, não houve também vedação 

expressa para que o CMN assim o faça, caso entenda necessário. É importante ressaltar 

que, seguindo a lógica da equipe do BCB, não caberia aos seus normativos ou aos do 

CMN estabelecer outros critérios que não os definidos pela legislação. Desse modo, a 

Circular nº 1.273/1986 seria um normativo que conteria dispositivos além do 

estabelecido pela Lei nº 4.595/1964, em relação aos BNDU. 

No entendimento da equipe desta CGU, a lógica anterior está equivocada. 

Considerando a restrição temporal fixada pela Lei nº 4.595/1964, os normativos do BCB 

ou do CMN não poderiam estabelecer prazos diferentes da referida lei. Assim, 

considerando que a Lei nº 13.506/2017 não fixou o prazo e, mais, que essa atribuiu 

competência ao CMN para disciplinar as exceções não há óbice para a fixação de um 

critério temporal. 

Ademais, as Resoluções nº 4.534 e 4.535, ambas de 2016, induzem a utilização 

do valor de mercado deduzido dos custos de venda, o que não se mostrou como sendo 

uma adequada base de mensuração para os imóveis oriundos da execução de garantia 
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das operações de crédito imobiliário. Esse assunto foi apresentado nos itens 2.1.3, 2.5.1 

e 2.5.2, e será retomado mais adiante. 

O segundo ponto da manifestação do BCB, descreve que “não há que se falar em 

lacuna normativa relacionada” com o processo de avaliação de imóveis (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2018d). De acordo com a manifestação da Unidade Auditada, o 

processo de avaliação de imóvel já está disciplinado por normativos da CONFEA e da 

ABNT. Apenas para relembrar, a constatação da equipe desta CGU se relaciona com a 

indefinição de bases de mensuração para as garantias e os BNDU, e não abrange 

aspectos técnicos de avaliação física de um imóvel. 

Os atuais normativos do BCB ou do CMN possuem uma lacuna normativa ao não 

fixarem as possíveis bases de mensuração para esses itens patrimoniais e as condições 

de aplicabilidade de cada uma delas, caso escolha mais de uma base de mensuração. 

Essa é uma questão de regulação contábil e não uma questão de regulação de 

procedimentos de engenharia, a qual foge das competências do BCB. 

A escolha de bases de mensuração permitirá identificar o correto potencial de 

serviço ou de benefícios econômicos que um imóvel possui, para cada uma das 

necessidades relacionadas com uma operação de crédito imobiliário. Inclusive como se 

depreende deste relatório, pode haver mais uma base de mensuração. 

Por exemplo, o valor de mercado para o cálculo do LTV de contratação se 

demonstrou adequado, conforme descrito no item 2.1.2, pois a utilidade do imóvel para 

o comprador será a de uso (potencial de serviços do bem) ou de investimento (fluxo de 

benefícios econômicos futuros). Ademais, o valor de entrada como instrumento 

mitigador do risco de desistência por parte do devedor da operação de crédito, somente 

faz sentido com uma base de mensuração adequada a sua utilidade, que é o valor de 

mercado. 

Contudo, para as instituições financeiras, o valor de mercado se mostrou 

inadequado, pois não corresponde ao fluxo de benefícios futuros que essa irá receber 

na venda desse bem. O valor realizável líquido se mostrou uma base de mensuração 

mais adequada, pois a instituição financeira, dificilmente, irá ocupar o imóvel ou mantê-

los em sua carteira como investimento, além do mesmo, ter seu valor reduzido devido 

às suas condições: (i) estar sendo ocupado; (ii) possuir dívidas atreladas; (iii) apresentar 

pouca ou nenhuma manutenção física etc. 

O terceiro ponto se relaciona com a opção regulatória feita pelo BCB de utilização 

apenas do valor de mercado para a avaliação dos imóveis, sob o argumento de que as 

reavaliações trariam fragilidades a solidez do sistema financeiro, de acordo com as 

recomendações do Financial Stability Board (FSB). 

Os achados relatados nos itens 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 e 2.5.2, demonstram o 

contrário. Com deságios superiores a 30%, entre o valor de mercado e o valor realizável 

líquido dos imóveis vendidos pelas instituições financeiras nacionais, a não reavaliação 

ou a incorreta atualização dos valores dos imóveis utilizados como garantia é que pode 
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fragilizar a estabilidade do SFN. O FED e o ECB, que também são membros do FSB, 

adotaram a estratégia de reavaliação obrigatória, em certas situações, pois perceberam, 

um pouco tarde, que o valor de mercado do imóvel não representa o valor que será 

recebido por uma instituição financeira, em caso de inadimplência. 

Destaca-se que nos casos do FED e do ECB, o fato das operações de crédito, sobre 

seus controles, estarem estruturadas com maior risco do que as realizadas no mercado 

brasileiro não reduz a ineficiência do uso do valor de mercado para avaliação dos 

imóveis, enquanto instrumentos mitigadores de risco para as instituições financeiras. 

O uso do valor realizável líquido, como advogado pela experiência internacional 

e apresentado neste relatório, demonstra-se mais fidedigno ao que acontecerá em caso 

de inadimplência. Essa base de mensuração poderá, até mesmo, ser utilizada como uma 

nova medida de exigência de mais capital, caso assim entenda o BCB ou o CMN, 

propiciando que em momentos de queda nos preços dos imóveis, as instituições 

financeiras que apresentarem maiores riscos, devam realizar mais aportes de capital. 

O maior risco para a estabilidade financeira é a superavaliação das garantias, pois 

isso afetará a maioria dos testes de estresse sobre a solidez do SFN. O LTV corrente 

calculado com o valor de mercado conterá um viés de otimismo, o que é ruim para o 

acompanhamento das perdas que ocorrerão no caso de aumento da inadimplência. O 

FED e o ECB somente identificaram isso, após grandes quedas dos preços dos imóveis 

em suas respectivas jurisdições. 

O quarto e último ponto se refere aos impactos que as reavaliações periódicas 

trariam ao SFN, inclusive indicando que os custos de tais reavaliações seriam capazes de 

inviabilizar os financiamentos para a população de menor renda. 

A preocupação com os custos das operações de crédito imobiliário é válida e 

ganha grande relevância, quando se trata do acesso ao financiamento imobiliário para 

a população de baixa renda. Entretanto, a análise apenas do custo não parece ser 

adequada, quando há riscos envolvidos. O mais adequado é uma análise da relação 

custo-benefício. 

Em primeiro lugar, há que se destacar que no relatório não foi apregoada a 

realização de uma reavaliação periódica para todas as operações de crédito imobiliário. 

O que foi citado nos itens 2.4.1 e 2.4.2, foi a experiência internacional de se exigir tal 

prática, em determinadas condições, nas quais haveria aumento dos riscos para as 

instituições financeiras. 

Em segundo, as técnicas estatísticas permitem a utilização de amostras. Sendo 

tais amostras significativas, é possível a extrapolação das reavaliações realizadas para 

toda a população, com margens de erro controláveis. 

Por exemplo, para um lote de 1.000 imóveis de um conjunto habitacional 

popular ou de imóveis que tivessem características semelhantes (região geográfica, 

área, número de dependências etc.), com a aplicação da técnica correta, seria realizada 

a reavaliação em apenas 30 unidades, o que faria com o que o custo total fosse de R$ 
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90 mil (R$ 3 mil x 30 unidades), considerando o valor médio apresentado na 

manifestação do BCB (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d), representando um custo por 

imóvel de R$ 90. 

Se tais reavaliações ocorressem a cada 5 anos e se os contratos tivessem um 

prazo médio de 25 anos, teríamos um total de 4 reavaliações (a primeira ocorreria no 

quinto ano e assim sucessivamente, a cada 5 anos, com exceção do 25º ano, pois não 

faria mais sentido reavaliar o imóvel na conclusão do contrato). Desconsiderando os 

efeitos inflacionários, o custo por imóvel seria de R$ 360 (R$ 90 x 4 avaliações) e não de 

R$ 72 mil (R$ 3 mil x 24 avaliações), de acordo com a visão apresentada pela equipe do 

BCB. 

Em uma análise da relação de custo-benefício é preferível um aumento de R$ 

360 nos custos de uma operação de crédito imobiliário, do que o desconhecimento 

sobre o real valor desses imóveis. Ressalta-se que no mundo real, as situações sempre 

serão mais complexas do que aquelas apresentadas nos exemplos, cabendo ao 

regulador encontrar um ponto ótimo na relação custo-benefício de adoção da 

reavaliação. 

Outra alternativa à reavaliação seria a atualização monetária dos valores dos 

imóveis, contudo, considerando o valor realizável líquido e não o valor de mercado. 

Novamente, caberia ao regulador encontrar um ponto ótimo, para que as idiossincrasias 

das instituições financeiras fossem consideradas. 

Não se imagina, diante de um ambiente complexo, que o regulador será capaz 

de apresentar procedimentos exaustivos ou um único indicador aos seus regulados. 

Todavia, deve ser o regulador capaz de entender os comportamentos disfuncionais e 

direcionar a atuação de seus regulados para evitar tais comportamentos, apresentando 

normativos claros, diretos e concisos. 

Por último, destaca-se que para a população de baixa renda é muito mais caro 

não ter acesso ao financiamento do que um pequeno aumento nos custos da operação, 

desde que esse aumento traga mais segurança e estabilidade para o mercado. O 

incorreto monitoramento dos riscos destacado neste relatório, podem conduzir a 

atuação intempestiva do BCB, causando uma forte restrição na oferta do crédito 

imobiliário, o que será muito ruim para a população de baixa renda. Tais restrições já 

foram sentidas em outros países, conforme exemplos apresentados ao longo deste 

relatório. 

A quarta situação, detalhada no item 2.1.4, refere-se a inconsistências 

encontradas no Manual COSIF, relacionados com itens que tratam das operações de 

crédito imobiliário. 

Na argumentação descrita pelo BCB, o COSIF apresenta uma definição cristalina 

de ativo circulante (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d). Nesse ponto, a equipe desta 

CGU concorda. Contudo, o que está descrito neste relatório é que o plano de contas do 

COSIF não faz uma distinção clara entre circulante e não circulante. 
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O grupo de contas 1 do COSIF é denominado de “Circulante e Realizável a Longo 

Prazo”. Logo, se no mesmo grupo há ativos circulantes e não circulantes (aqueles 

classificados como realizáveis a longo prazo), não é possível afirmar que há uma 

segregação clara entre tais grupos. 

Além disso, a questão apontada neste relatório não foi essa, mas que os imóveis 

em BNDU, que costumam permanecer na prática mais de doze meses até a sua 

alienação, são considerados no Manual COSIF como sendo circulante. Isso contraria a 

própria definição contida no Manual COSIF. 

Outro aspecto destacado foi a perda de utilidade da conta “Bens em Regime 

Especial”, para os imóveis oriundos da execução das garantias das operações de crédito, 

desde a queda da restrição temporal de permanência dos imóveis em BNDU. Na regra 

vigente, não haveria mais a obrigação de reclassificação ao final do prazo de até 3 anos, 

conforme fora estabelecido em consonância com a regra anterior. 

Por último, destaca-se que a equipe do BCB afirmou que existem questões sobre 

o BNDU que estão em análise pelo BCB e pelo CMN, contudo sem descrever maiores 

detalhes. 

Em relação ao item 2.2 deste relatório, a equipe do BCB apresentou as seguintes 

manifestações: 

• O “BCB não utiliza unicamente o LTV como indicador para acompanhar o crédito 

imobiliário” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d); 

• Diversas análises sobre o crédito imobiliário foram apresentadas nas reuniões do 

Comitê de Estabilidade Financeira (COMEF), desde a sua criação em 2011; 

• Como o Ativo Total Ajustado (ATA) “não apresenta erro estatístico ou imprecisão 

de medida (no conceito estatístico)” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d), o BCB 

entende que não deve tratar valores extremos; 

• A CGU, ao comparar o critério de identificação de variações significativas nos 

indicadores utilizados pelo DESIG/BCB, não apresentou justificativa que 

demonstrasse a sua superioridade; 

• O critério utilizado pelo BCB “avalia o comportamento de todas as instituições 

em uma mesma data-base”, enquanto que o critério da CGU avalia a mesma 

instituição ao longo do tempo sem comparação entre seus pares; e 

• A “reclassificação de créditos do rating D para B não é capturada pelo indicador 

A.03.02” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d), mas seria pelos indicadores 

A.04.08 e R.03.17.a. 

As duas primeiras manifestações se relacionam com o que foi descrito no item 

2.1.2, ou seja, há aspectos importantes da carteira de crédito imobiliário que não são 

acompanhados tempestivamente pelo BCB. 

Inicialmente, a equipe do BCB afirma que existem outros indicadores, que não o 

LTV, que são utilizados para o acompanhamento das operações de crédito imobiliário. 
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Contudo, essas não foram as respostas recebidas ao longo dos procedimentos realizados 

com base nas Ordens de Serviço (OS) 2017/02520 e 2018/01037. 

Em 16 de janeiro de 2018, a equipe do BCB foi questionada sobre a existência de 

indicadores utilizados para o acompanhamento do crédito imobiliário. Em resposta, não 

foi informado nenhum indicador que fosse específico para o mercado imobiliário. 

Em reuniões com a equipe do BCB, foram feitas citações do LTV que é 

apresentado no Relatório de Estabilidade Fiscal (REF), o único indicador calculado 

especificamente para o mercado imobiliário e apresentado em diversas edições do REF. 

Ao longo dos trabalhos das OS 2017/02520 e 2018/01037, não houve relato de 

nenhum outro indicador. Em 16 de julho de 2018, foi perguntada em quais as situações 

monitoradas pelo BCB estariam relacionadas com as operações de crédito imobiliário. 

Faz-se necessária uma interrupção para explicar o que seria uma situação 

monitorada. Ela compreende um processo que faz a aplicação combinada dos seguintes 

conceitos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018b): 

[...] (i) variações nominais dos indicadores; (ii) variações relativas dos 

indicadores; (iii) prioridade de monitoramento das instituições, apurada em 

função do porte e do escore de cada uma delas; (iv) características inerentes 

a cada indicador, relativamente à sua dispersão e volatilidade, mediante a 

aplicação dos parâmetros da distância interquartílica; e (v) definição de tetos 

de variação admitida para cada indicador, conforme descrito no manual para 

apuração de variações significativas de indicadores. 

Voltando à resposta do questionamento de 16/07/2018, a equipe do BCB 

afirmou o seguinte: 

A maioria das situações monitoradas que fazem parte do processo de 

monitoramento microprudencial de risco de crédito são aplicadas a todas as 

modalidades de crédito, incluindo as de crédito imobiliário. Podemos citar, 

por exemplo, as situações monitoradas sobre pré-inadimplência, 

inadimplência, reestruturação, ativos problemáticos e provisionamento. 

Atualmente não há situações monitoradas específicas para a carteira de 

crédito imobiliário. Está programado para 2018 o desenvolvimento de 

algumas situações monitoradas específicas para o crédito imobiliário, que 

avaliarão questões como o LTV – Loan to Value das operações e o uso de 

sistemas de amortização SAC e Price. (grifo nosso) 

Nota-se que durante toda a execução da auditoria, o BCB afirmou não possuir 

indicadores específicos para o monitoramento das operações de crédito imobiliário, 

além do LTV. O próprio BCB admitiu que ainda está desenvolvendo algumas situações 

monitoradas específicas para o acompanhamento do crédito imobiliário. 

Somente na reunião de busca conjunta, após a disponibilização da versão 

preliminar deste relatório, é que houve a citação de informações apresentadas ao 

COMEF, em 11 de outubro de 2018. Na manifestação da Unidade Auditada, depois da 

reunião anteriormente citada, foram apresentados alguns gráficos e tabelas que teriam 

sido discutidos em 17 das 33 reuniões do COMEF. 
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Conforme foi descrito na introdução deste relatório, as informações enviadas ao 

COMEF não foram analisadas por esta CGU, pois foram recebidas após o encerramento 

da fase de execução dos trabalhos de auditoria. As análises implicariam em novos 

questionamentos à equipe do BCB que foram não seriam esclarecidos apenas com o 

envio de uma coletânea de gráficos e tabelas. Tal situação não permite a formação de 

opinião por parte da equipe desta CGU sobre tais informações e sobre o fluxo 

informacional das mesmas. 

Ademais, apenas o envio de informações não propicia a asseguração de que se 

trata de um procedimento rotineiro de acompanhamento com o uso de indicadores, 

conforme questionado pela equipe da CGU. Ora, se a própria equipe do BCB considerou 

durante 10 meses de que não havia uma rotina estruturada, é de se estranhar que 

somente haja menção dessas possíveis rotinas apenas na reunião final da presente 

auditoria, quando se apresentou a constatação de ausência de indicadores específicos. 

As três manifestações seguintes estão relacionadas com o critério de 

identificação de variações significativas nos indicadores utilizados pelo DESIG/BCB ser 

considerado inadequado, conforme descrito no item 2.2.1. 

No primeiro ponto, o BCB descreve que não vê a necessidade de se tratar a 

presença de outliers em seu cálculo de porte, pois o Ativo Total Ajustado (ATA), o 

principal insumo para o cálculo, não possui erro estatístico ou imprecisão de medida. 

Destaca-se que um outlier não compreende um erro ou uma imprecisão, mas sim 

uma observação inabitual ou atípica, que é muito diferente em relação às demais 

observações de uma amostra (GUJARATI, 2004). 

No caso em tela, conforme foi discutido no item 2.2.2 e visualmente apresentado 

no histograma no apêndice IV, a diferença entre as instituições financeiras, menores e 

maiores, é muito grande, sendo essa uma forte evidência da presença de outliers. A 

distância entre a menor e a maior instituição financeira não é de 0,38%, como descrito 

na manifestação da Unidade Auditada (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d), mas sim de 

0,0013%, considerando-se os ATA de dezembro de 2017. 

Ou seja, a redução de uma relação dessa magnitude para uma relação de 25% 

causa muito mais distorção na distribuição, não podendo ser considerada uma 

representação fidedigna da realidade. A equipe do BCB (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2018d) afirma que modelos são simplificações da realidade. Não há dúvidas de que esta 

assertiva está correta. Contudo, modelos que apresentam fortes distorções das 

situações encontradas no mundo real não podem ser considerados adequados, pois o 

viés oriundo de tais modelos prejudicará qualquer análise a partir de tais resultados. 

Na sequência, a manifestação da Unidade Auditada se direciona a questionar a 

justificativa utilizada por esta CGU que demonstrasse a superioridade de seu critério em 

relação àquele utilizado pela Unidade. 

Inicialmente se faz necessário confrontar outra afirmação feita pela equipe do 

BCB. Na manifestação, a equipe do BCB (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d) afirma 
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que: “O limite 3 é um limite adicional, uma salvaguarda [...]”. Contudo isso não condiz 

com o que foi apresentado na metodologia, que de forma resumida é apresentada na 

seguinte equação lógica: 

{|∆𝐼𝑖,𝑏,𝑡| > 𝐿𝑖𝑚1𝑖,𝑏,𝑡 𝐸 |∆%𝐼𝑖,𝑏,𝑡| > 𝐿𝑖𝑚2𝑖,𝑏,𝑡} 𝑂𝑈 |∆%𝐼𝑖,𝑏,𝑡| > 𝐿𝑖𝑚3𝑖,𝑏,𝑡 (5) 

Onde: ∆𝐼𝑖,𝑏,𝑡: variação nominal do indicador i, do banco b, no período t; 

 ∆%𝐼𝑖,𝑏,𝑡: variação relativa do indicador i, do banco b, no período t; 

 𝐿𝑖𝑚𝑋𝑖,𝑏,𝑡: Limite X do indicador i, do banco b, no período t. 

Nota-se da equação lógica acima, que ou a variação é capturada por atender aos 

limites 1 e 2, conjuntamente, ou apenas ao limite 3. Assim sendo, o limite 3 não pode 

ser considerado um limite acessório, um adicional, pois tem um papel importante no 

resultado da equação. Mesmo que a variação não atenda aos critérios 1 e 2, mas atenda 

ao 3, a mesma será considerada significativa. Entretanto, o limite 3 não é utilizado para 

todas as instituições financeiras, sendo aplicável a somente a 7 instituições. 

Além da capacidade de influenciar no resultado da equação, o limite 3 possui as 

seguintes particularidades: (i) assume o valor de 50% para a maioria dos indicadores; (ii) 

para alguns indicadores o seu valor é de 100%. Em uma situação hipotética, se uma 

instituição b possuir o indicador i com o valor 10 no tempo t, no próximo período, caso 

a variação não seja alcançada conjuntamente pelos limites 1 e 2, a variação relativa 

somente será válida se o indicador alcançar valor superior a 15, no tempo t+1. 

Em algumas situações uma variação de 50% ou 100% pode significar um caminho 

de difícil retorno. Utilizando o exemplo apresentado pela Unidade Auditada (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2018d), o limite 3 foi o mais acionado, entre janeiro de 2015 e 

junho de 2018, em relação às variações ocorridas no indicador A.03.02 (que monitora a 

relação entre os créditos com os níveis de risco “B”, “C” e “D” e a carteira total), e isso, 

apesar do limite 3 ser aplicável a apenas 7 instituições. 

Destaca-se que o critério escolhido por esta CGU para testar a efetividade do 

critério em uso pelo DESIG/BCB, foi o critério do teste de hipóteses a partir de uma 

distribuição de probabilidades. A normalidade assintótica foi assumida em razão do 

tamanho da amostra. A dimensão temporal foi escolhida, primeiro, pois a variação 

analisada pelo critério em uso também considera a variação temporal e, segundo, pela 

simplicidade. 

Ressalta-se, também, que em nenhum momento este relatório advogou pela 

superioridade do critério escolhido. Entretanto, faz-se necessário destacar a 

objetividade do critério desta CGU em relação ao utilizado pelo BCB: (i) é possível 

controlar a margem de erro do tipo I, único parâmetro discricionário do critério, e 

mensurar o erro do tipo II; (ii) permite a escolha de múltiplas dimensões (nos exemplos, 

foi escolhida apenas a temporal) e a combinação de diversas funções densidades de 

probabilidades (foi escolhida uma função densidade normal); e (iii) trata-se de critério 

universalmente aceito em trabalhos acadêmicos, técnicos etc. 
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Além disso, as falhas do atual critério foram detectadas em algumas situações 

apontadas como variações significativas durante os trabalhos de auditoria, que somente 

foram detectadas com um certo atraso pelo critério do DESIG/BCB. Em outros casos, 

quando foram consideradas significativas pelo critério do DESIG/BCB, já haviam sido 

detectadas por outras atividades desempenhada pelo BCB, demonstrando, novamente, 

a sua intempestividade. 

O critério atual possui muitas escolhas discricionárias, o que exige sua 

recalibração de tempos em tempos. O próprio limite 3 transmite a ideia de que foi 

instituído para algumas instituições financeiras, porque os limites 1 e 2 podem falhar em 

detectar variações significativas. 

Em relação à afirmação de que o critério atual “avalia o comportamento de todas 

as instituições em uma mesma data-base”, não afeta a comparação feita por esta CGU. 

Primeiro, o comportamento temporal também é considerado pelo critério atual que 

trabalho com a variação nominal e variação relativa, que só podem ser calculadas se 

haver duas medidas do mesmo indicador em tempos distintos. Segundo, na avaliação 

feita por esta CGU, optou-se pela simplicidade de atribuição de parâmetros 

discricionários, no caso apenas o nível de significância. Isso não impede que, caso queira 

validar seu critério, a equipe do BCB adicione novas dimensões (comparação entre 

pares, tais como, distância interquartílica), trabalhe com grupos multidimensionais e 

com distribuições das mais variadas possíveis. 

A última manifestação se relaciona com o item 2.2.3, que detalhou o uso de uma 

visão muito agregada dos indicadores utilizados para análise da evolução da carteira de 

crédito. 

A manifestação do BCB começa confirmando a constatação desta CGU. O 

indicador A.03.02, utilizado como exemplo, não seria capaz de identificar a 

reclassificação entre os níveis de risco “D” para o “B”. Esse é apenas um exemplo da 

visão agregada dos indicadores que foi descrito neste relatório. 

A agregação destacada não se limita apenas ao exemplo anterior. Não foram 

apresentados indicadores específicos de uma modalidade de crédito, mas, tão somente, 

indicadores que tratam a carteira em uma visão agregada. 

Voltando ao exemplo do indicador A.03.02, o BCB ponderou que outros 

indicadores seriam capazes de identificar tais mudanças. Contudo, isto só seria possível 

se ocorresse uma grande variação em um espaço pequeno de tempo, considerando o 

atual critério adotado. Ademais, se uma instituição financeira realizasse a reclassificação 

em uma carteira específica, e essa não fosse grande o suficiente, dificilmente seria 

captado por outros indicadores, mesmo com o uso de outro critério que não o atual, em 

razão da visão agregada. 

Em relação aos demais itens deste relatório, o BCB apresentou as seguintes 

manifestações: 



 

75 
 

• A melhora no nível de risco dos Bancos  e , decorreu de uma aproximação 

das práticas adotadas por outros bancos; 

• Não é possível afirmar que o IVG-R não é adequado para o cálculo do LTV 

corrente, pois, na realidade, o erro pode estar na base de mensuração dos 

imóveis; 

• O cálculo do LTV corrente ajustado pela “correção dos imóveis da carteira de 

BNDU” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d) não é adequado; 

• A CGU infere “a existência de fragilidade no processo de gerenciamento de risco 

com base em um único elemento” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d); e 

• “É importante esclarecer que não existe essa conexão direta entre LTV e a 

mensuração do risco de liquidez” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018d). 

O BCB alega que a melhora ocorrida na classificação do risco de crédito dos 

Bancos  e , conforme descrito no item 2.3.1, decorreu de uma aproximação das 

práticas desses bancos com aquelas de outras instituições financeiras. 

Os dados analisados durante a auditoria indicam outra direção: (i) os Bancos  e 

 apresentaram menor percentual de ajuste para perda em relação ao total da carteira 

do que os seus pares os Bancos ,  e , desde de janeiro de 2000 até dezembro de 

2017; (ii) houve fortes variações no ajuste para perdas dos Bancos ,  e , durante a 

última recessão econômica mundial, enquanto quase não foram notadas variações no 

Bancos  e ; (iii) a mudança do nível de riscos permitiu uma menor relação entre o 

ajuste para perdas e total do carteira, no Banco . 

Observa-se que a simples aproximação de práticas, deveria produzir efeitos 

semelhantes quando comparados os Bancos  e , com os Bancos ,  e . Contudo, 

isso não ocorreu, reforçando a tese que a melhora no nível de risco não pode ser 

explicada apenas pela mudança de metodologia. 

Em relação ao IVG-R, atribuir que o possível erro de mensuração dos imóveis é o 

principal responsável pelo viés do LTV corrente não parece adequado. Primeiro, apesar 

de haver problemas com a mensuração de garantias e dos BNDU (por utilizar o valor de 

mercado, enquanto que o valor realizável líquido se demonstra mais adequado), a forma 

como o IVG-R é apurado também contribui para o viés apresentado no cálculo do LTV 

corrente. 

O IVG-R reflete a variação de preços de imóveis a valor de mercado. Para o 

devedor da operação (o adquirente do imóvel) ou para o vendedor, tais variações 

podem ser consideradas razoáveis, conforme foi explicado anteriormente. Entretanto, 

para uma instituição financeira não o é, pois, a mesma não conseguirá receber o valor 

de mercado. 

Mesmo que a inadimplência ocorra pouco tempo depois da concessão do 

crédito, podem existir fatores que farão com que a instituição financeira não consiga 

alcançar o valor de mercado pago pelo devedor, conforme já relatado. Assim, para uma 

instituição financeira, o ajuste do valor do imóvel ao valor de mercado, poderá não 
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refletir o valor recuperável em momento futuro, no caso de inadimplência da operação 

de crédito. 

De igual modo ao uso do valor de mercado como base de mensuração das 

garantias e dos BNDU, o uso de indicador de variação do valor de mercado irá produzir 

um viés quando corrigir o valor do imóvel, mesmo que esse tenha sido avaliado com 

base no valor recuperável líquido. 

Para os cálculos efetuados ao longo deste trabalho, a equipe da CGU considerou 

o valor de duas avaliações do mesmo imóvel, a primeira no momento de contratação da 

operação e a segunda, no mesmo do processo de retomada do imóvel. Nota-se que essa 

comparação representa a real valorização/desvalorização do imóvel. A mesma não foi 

afetada pela existência de dívidas ou pelas despesas de manutenção ou relacionadas 

com a venda. 

O desgaste em decorrência do tempo ou da má conservação foi, com certeza, 

considerado. Obviamente, no mundo real, um ativo pode se desvalorizar ao longo de 

um período. Não há que se falar em enviesamento da taxa calculada, pois a mesma 

representa o que de fato ocorreu com os imóveis. 

Em um índice de variação de preços como o IVG-R ou o FipeZap, o que é medido 

não é valorização/desvalorização do mesmo imóvel, mas sim, os valores praticados no 

mercado (efetivos ou intencionais) para um conjunto diferente de imóveis. Assim, se um 

mês a média do valor de venda de imóveis de 2 quartos for de R$ 100 mil e no mês 

seguinte a média for de R$ 105 mil, isso representaria uma variação de 5 % a.m. Esses 

indicadores costumam utilizar um nível de agregação geográfica que pode não ser útil 

para a maioria dos imóveis. 

Considere a valorização anteriormente demonstrada. Contudo, ao detalhar os 

dados, pode-se verificar que um novo bairro foi construído na cidade e ele se tornou o 

novo centro de interesse dos habitantes. A valorização de 5% a.m. com certeza refletirá 

o real valor de tais imóveis. Todavia, no outro lado da cidade, no qual a instituição AR 

tem muitos contratos de operações imobiliárias, o preço permaneceu inalterado. 

Assim, a reavaliação termina sendo a melhor alternativa para que a instituição 

AR possa aferir o valor de suas garantias. Caso simplesmente aplique o índice de 

variação de preços a valor de mercado, estará trazendo um viés para sua análise. 

As variações utilizadas pela CGU não refletem expectativas, mas sim o que 

aconteceu de fato com tais imóveis. Não há, portanto, que se falar de um viés de 

amostra, pois os imóveis que hoje estão em BNDU foram garantias no passado, em 

operações que iniciaram com baixos riscos. 

Ademais, se há viés na mensuração feita nos moldes, hoje, propostos pelo BCB e 

considerados válidos por sua equipe (profissionais independentes, observando as regras 

da CONFEA e da ABNT), isso equivale a dizer que tais procedimentos podem levar a valor 

errados. Esta equipe da CGU não entende dessa forma. O que foi aqui relatado é que a 



 

77 
 

não definição de uma base de mensuração, levou as instituições a adotar o valor de 

mercado para as garantias e os BNDU. 

Em relação ao risco, não é correto afirmar que a CGU inferiu a existência de risco 

apenas analisando um único elemento. Diversos elementos conduziram a tal 

constatação. São eles: 

• Existem lacunas normativas que podem conduzir a incorreta avaliação de ativos 

(reais e contingentes), aumentando o risco em caso de superavaliação; 

• Existem evidências de que a classificação do nível de risco não reflete 

adequadamente o atual nível de risco de crédito das carteiras das operações de 

crédito imobiliário; 

• Existem evidências de que não está havendo observação dos critérios da 

Resolução n° 2.682/1999; 

• Apesar de 33% do total da carteira de crédito ser do ramo imobiliário, o preço 

dos imóveis não é considerado no risco de mercado, conforme afirmação da 

equipe do BCB; 

• As despesas relacionadas com os BNDU não estão sendo corretamente 

contabilizadas e não houve apontamento do BCB sobre tal temática; 

• Não há indicadores de risco específicos para o mercado imobiliário, apesar de 

este representar 33% do total da carteira; e 

• Não foi apresentada nenhuma consideração sobre o risco de concentração do 

mercado imobiliário, quando uma instituição financeira representa mais de 60% 

do total das operações. 

Da mesma forma, a equipe do BCB alega que em trabalho anterior a presente 

auditoria, cujo relatório foi encaminhado a esta CGU, apontou situações semelhantes. 

Em primeiro, é verdade que houve trabalho anterior e isto foi apresentado neste 

relatório. Em segundo, os achados daquele trabalho apresentaram uma magnitude 

menor do que foi apurado neste trabalho, como, por exemplo, não foi identificado que 

pode haver uma superavaliação do BNDU na ordem de quase R$ 2 bilhões, para o atual 

estoque das instituições financeiras. Por último, quando questionada sobre os prazos 

para o saneamento das irregularidades apontadas em seu relatório, a equipe do BCB 

descreveu que na realidade não é fixado prazo e que a irregularidade é tratada como 

possível e discutida com a instituição financeira. 

Por exemplo, ao afirmar que havia erro de avaliação do BNDU, o BCB não 

solicitou a republicação das demonstrações contábeis da instituição financeira. O ajuste 

somente foi realizado quase seis meses depois. O mesmo ocorreu com as operações que 

foram levadas diretamente para prejuízo, sem a constituição do ajuste para perda nos 

moldes da Resolução n° 2.682/1999. 

Em última análise, passa-se a afirmação que não existe relação entre o LTV e o 

risco de liquidez. 

Um dos principais riscos de uma instituição financeira é o chamado risco de ALM 

(asset and liability management – gestão de ativos e passivos), que pode ser dividido 
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em dois outros riscos (CHOUDHRY, 2007): (i) risco de liquidez; e (ii) risco das taxas de 

juros. A grande maioria dos ativos de uma instituição financeira não são suportados por 

recursos próprios, mas sim por recursos captados com terceiros. 

No caso do crédito imobiliário, a lógica é a mesma. As instituições financeiras 

brasileiras realizam captações no mercado (a maioria é oriunda ou do FGTS ou das 

aplicações em poupança), constituindo seus passivos e realizam as operações de crédito, 

constituindo seus ativos. O risco de liquidez está relacionado com um desencontro entre 

o recebimento dos ativos e o pagamento dos passivos. 

Em uma operação de crédito imobiliário, onde há uma garantia, a avaliação 

imprecisa do bem recebido como sendo tal garantia, afetará o fluxo de recebimento dos 

ativos. Ora, sendo o LTV a medida para avaliar a capacidade de uma garantia em 

suportar uma possível inadimplência, a incorreta mensuração do LTV transmitirá a falsa 

impressão de que, em caso de inadimplência, o valor a ser recuperado pela venda do 

ativo será suficiente para o pagamento do respectivo passivo. 

Neste relatório não foi estabelecido uma relação de causa e efeito entre o LTV e 

o risco de liquidez, mas sim uma relação com uma causa comum para ambos: o 

desencontro entre os fluxos de recebimentos e pagamentos de ativos e passivos, 

respectivamente. Quando um ativo contingente, como é uma garantia, é 

incorretamente mensurado, isto impactará tanto o LTV, quanto a liquidez de uma 

instituição financeira. Assim a partir de um incorreto cálculo do LTV pode se inferir que 

a liquidez pode não ter sido corretamente mensurada, em especial, diante da crença de 

que os imóveis recebidos em garantia não perderão o seu valor, ao longo dos anos. 

A formação de um estoque de R$ 6,6 bilhões de imóveis em BNDU, nas quatro 

maiores instituições com operações de crédito imobiliário, é outro reforço para esse 

aspecto. Lembrando que, apesar do ativo total das instituições financeiras estarem na 

casa dos trilhões de reais, os seus passivos também estão, pois esses representam a 

maior fonte de recursos das mesmas e não o seu patrimônio líquido. Esse estoque 

representa 2,39% do patrimônio líquido dessas instituições e com taxa de crescimento 

de cerca de 100% a.a. 

Esse estoque é composto por mais de 60 mil imóveis, o que hoje representa uma 

cidade de médio porte, com cerca de 200 mil habitantes. O mercado imobiliário da 

região metropolitana de São Paulo, por exemplo, consegue vender 54.827 imóveis 

novos em um ano, de acordo com os dados da SECOVI-SP de agosto de 2018. Nota-se 

que formação de tais ativos pouco líquidos tem a capacidade de afetar a liquidez das 

instituições financeiras. Isto implicará no surgimento dos “bancos malos”. 

Em relação ao pedido da Unidade Auditada do fluxograma teórico do controle 

do crédito imobiliário, o mesmo não foi realizado, pois: (i) o mesmo já havia sido 

validado pela equipe do BCB durante os trabalhos da OS 2017/02520; e (ii) a informação 

não pode ser verificada pela equipe da CGU, dado o encerramento dos trabalhos.  
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7 ANEXOS 

I – Manifestação da Unidade Examinada (versão modificada, conforme manifestação 
de sigilo da Unidade Auditada)



 

Auditoria Interna 

Consultoria de Relacionamento com Órgãos Externos de Controle - Corex 
SBS – Quadra 3 Bloco B, Edifício Sede – 18º andar 

70074-900 – Brasília(DF) 

Tel.: (61)3414-2764- Fax: (61)3414-3764 
E-mail: corex.audit@bcb.gov.br 

 

Ofício 20851/2018-BCB/Audit/Corex Brasília, 17 de outubro de 2018. 

 

 

Ao Senhor, 

Guilherme Mascarenhas Gonçalves 

Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção 

Secretaria Federal de Controle Interno 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) 

Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 01 Bloco “A”, Ed. Darcy Ribeiro 

70.070-905 – Brasília - DF 

 

 

Assunto: Processo nº 00190.105464/2018-59 - Relatório Preliminar de Auditoria Anual de 

Contas (exercício de 2017) 

 

 

Prezado Diretor, 

 

 

Referimo-nos ao Ofício nº 19727/2018/CGFAZ/DE/SFC-CGU, de 8 de outubro de 

2018, no qual essa Controladoria encaminha ao Banco Central o Relatório Preliminar de Auditoria 

Anual de Contas para manifestação. 

 

2. A partir de material elaborado pelas áreas técnicas do Banco Central do Brasil (BCB), 

prestamos os seguintes esclarecimentos acerca das conclusões alcançadas pela CGU e, mais uma 

vez, colocamo-nos à inteira disposição dos examinadores para maiores esclarecimentos, tendo em 

vista que não conseguimos, ao longo do trabalho, demonstrar toda a complexidade que envolve a 

Regulação e a Supervisão do tema. 

 

Esclarecimentos preliminares - Da regulamentação contábil -  Competência Legal 

 

3. De acordo com o artigo 4º, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 

compete ao Conselho Monetário Nacional (CMN) expedir normas gerais de contabilidade a serem 

observadas pelas instituições financeiras: 

 

Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo 

Presidente da República: 

(...) 

XII - Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas 

instituições financeiras. 



2 

 

 

Auditoria Interna 

Consultoria de Relacionamento com Órgãos Externos de Controle - Corex 
SBS – Quadra 3 Bloco B, Edifício Sede – 18º andar 

70074-900 – Brasília(DF) 

Tel.: (61)3414-2764- Fax: (61)3414-3764 
E-mail: corex.audit@bcb.gov.br 

4. Tal competência é ratificada pelo art. 61 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, 

inclusive para as instituições constituídas na forma de companhia aberta: 

 

Art. 61.  A escrituração de que trata o art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, quando realizada por instituições financeiras e demais entidades autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive as constituídas na forma de companhia 

aberta, deve observar as disposições da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e os 

atos normativos dela decorrentes. 

 

5. Por outro lado, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) não se constitui 

legalmente como um órgão regulador, mas uma entidade privada criada pela Resolução CFC nº 

1.055, de 2005, que tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos 

técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para 

permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da 

Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais". 

 

6. Assim, os pronunciamentos emitidos pelo CPC são tão somente uma referência teórica, 

que para que seja efetivamente aplicável, requer a emissão de normativo pelo órgão regulador com 

competência legal para dispor sobre regras gerais de contabilidade determinando a aplicação 

desses pronunciamentos para o setor regulado. 

 

7. Dessa forma, são aplicáveis às instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil somente os pronunciamentos do CPC que foram 

recepcionados por resoluções do CMN, quais sejam: 

 

I - Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes (Resolução nº 3.823, de 16/12/2009); 

II - Pronunciamento Técnico CPC 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

(Resolução nº 3.566, de 29/5/2008); 

III - Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa (Resolução 

nº 3.604, de 29/8/2008); 

IV - Pronunciamento Técnico CPC 05 – Divulgação de Partes Relacionadas (Resolução 

nº 3.750, de 30/6/2009, que será substituída pela Resolução nº 4.636, de 22/02/2018, a 

partir de 31/12/2018); 

V - Pronunciamento Técnico CPC 24 – Evento Subsequente (Resolução nº 3.973, de 

26/5/2011); 

VI - Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro (Resolução nº 4.007, de 25/8/2011); 
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VII - Pronunciamento Técnico CPC 10 – R1 – Pagamento Baseado em Ações (Resolução 

nº 3.989, de 30/6/2011); 

VIII - Pronunciamento Conceitual Básico – R1 (Resolução nº 4.144, de 27/9/2012); e 

IX - Pronunciamento Técnico CPC 33 – R1 – Benefícios a Empregados (Resolução nº 

4.424, de 25/6/2015) 

 

8. Os demais pronunciamentos do CPC não podem ser aplicados pelas instituições do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN), que devem observar a regulamentação contábil estabelecida 

pelo Conselho Monetário Nacional. 

 

9. Feito os esclarecimentos iniciais, adentraremos aos itens constantes da minuta de 

relatoria denominados “Resultado dos Exames”. 

 

Análise à luz dos aspectos normativos - seção 2.1 – Lacunas normativas em 

relação às operações de crédito imobiliário 

 

Item 2.1.1 -Ausência de critério que diferencie, do ponto de vista temporal, as 

operações de crédito com os níveis de risco “AA” e “A”. 

 

10. A regulação contábil que dispõe sobre a constituição de provisão para créditos de 

liquidação duvidosa pelas instituições financeiras foi estabelecida pela Resolução nº 2.682, de 21 

de dezembro de 1999. Tal regulação prevê um modelo de provisionamento baseado na perda 

esperada apurada pela instituição, desde a data da contratação do instrumento, com base em 

critérios consistentes e verificáveis, contemplando aspectos em relação ao devedor e seus 

garantidores e em relação à operação, conforme determinado pelo art. 2º da mencionada 

Resolução. 

 

11. Sobre o tema, cabe notar que os padrões internacionais de contabilidade vigentes à época 

da edição do referido ato normativo previam o provisionamento com base na perda incorrida, com 

a constituição de provisão somente se houver um evento que caracterize a deterioração do ativo. 

Assim, não seria requerida provisão para as operações sem atraso ou outra evidência objetiva de 

perda. 

 

12. O CMN, contudo, a fim de preservar a solidez e a estabilidade das instituições do SFN 

optou naquele momento por um modelo mais conservador, com a constituição de provisão desde 

a data da contratação, exceto para as operações com risco de crédito nulo ou muito baixo. 
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13. Para tanto, a norma prevê que a instituição deve classificar as operações por nível de 

risco, de AA, para operações com nível de risco muito baixo, a H, nível que reúne as operações 

com perda permanente. 

 

14. Segundo esse modelo é responsabilidade dos administradores das instituições a 

constituição de provisão em montantes suficientes para fazer face às perdas prováveis na realização 

dos créditos. Adicionalmente, tal regulação prevê níveis mínimos de provisão em função do atraso 

verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos das operações classificadas. 

 

15. Portanto, a diferenciação entre os créditos classificados nos níveis de risco “AA” e “A“ 

deve ser feita pela instituição, em observância ao disposto no art. 2º da Resolução nº 2.682, de 

1999, e conforme sua política de gestão de risco de crédito. Para fins de reclassificação por atraso 

no pagamento de principal ou de juros, a norma determina a reclassificação das operações níveis 

“AA” e “A” com atraso superior a 14 dias para o nível B. Assim, o modelo de classificação permite 

a coexistência de dois níveis de créditos sem atraso ou com curto período de atraso com riscos 

distintos: o nível “AA“, que comporta operações com risco praticamente nulo, e o nível “A” agrega 

os créditos ainda com risco substancialmente baixo, mas ligeiramente acima do nível “AA” e sem 

atraso significativo. De outro modo, todas as operações sem atraso teriam a mesma classificação, 

mesmo com riscos distintos, o que não parece adequado. 

 

16. De se destacar, ainda, que a inserção de um fator meramente temporal para diferenciar 

créditos com uma janela de atraso de apenas 14 dias e de provisionamento na faixa dos 0 a 0,99% 

não faz sentido em função da análise de crédito já realizada de acordo com os critérios econômico-

financeiros determinados pela norma. 

 

17. A esse respeito, cabe ressaltar que, com a evolução do padrão internacional para um 

modelo de provisionamento também baseado na perda esperada, com a edição pelo IASB do 

pronunciamento IFRS 9 – Financial Instruments, com vigência a partir do ano de 2018, encontra-

se em estudo neste Banco Central a revisão dos critérios para provisionamento de instrumentos 

financeiros, com vistas à convergência com tal padrão internacional. 

 

18. Como resultado desse trabalho foi publicado o Edital de Audiência Pública nº 60, de 

2018, com proposta de resolução e de circular que dispõem sobre o tema, de forma alinhada com 

a regra internacional. 

 

19. De acordo com essa proposta, é de inteira responsabilidade da instituição o 

provisionamento pelo valor equivalente à perda esperada, deixando de existir os níveis mínimos 

de provisão em função do atraso, exceto para os ativos caracterizados como ativos com problemas 

de recuperação de crédito (ativos problemáticos). 
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20. Estima-se que o CMN apreciará com tais propostas de ato normativo ainda no ano de 

2018, conforme previsto na Agenda BC+, sob o pilar SFN Mais Eficiente, disponível na página 

do Banco Central do Brasil na internet (https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/BCMAIS/). 

 

 

Item 2.1.2 - Ausência de critérios claros para a avaliação e a reavaliação das 

garantias utilizadas nas operações de crédito imobiliário. 

 

21. A vinculação de garantias a instrumentos financeiros tem finalidades prudenciais, 

contábeis, de gerenciamento de riscos, entre outras. Para cada uma dessas finalidades o regulador 

determina regras específicas. 

 

22. Sob o ponto de vista da contabilidade, as garantias reais vinculadas a empréstimos, 

financiamentos e outros instrumentos financeiros representam importantes mitigadores do risco de 

crédito que influenciam diretamente na perda esperada da operação e, por conseguinte, na provisão 

para perda de crédito. Sob essa ótica, a garantia, sobretudo quando tem valor superior ao da dívida, 

pode reduzir a propensão do devedor a inadimplir devido, ao risco de perda do bem dado em 

garantia, com efeitos na probabilidade de inadimplemento. Além disso, impacta no montante da 

perda dado o inadimplemento (LGD, sigla em inglês de loss given default), uma vez que, mesmo 

perdendo os fluxos de caixa esperados na operação, a instituição pode recuperar o crédito, no todo 

ou em parte, pela venda retomada e venda do bem dado em garantia. 

 

23. Dessa forma, a Resolução nº 2.682, de 1999, em seu art. 2º, inciso II, alínea “b” 

estabelece que, na avaliação do nível de risco para fins de provisionamento, a instituição deve 

considerar as características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez. Dessa 

forma, uma operação sem garantia ou com garantia de pior qualidade requer um maior nível de 

provisão em comparação a operação semelhante que conte com garantia de melhor qualidade. 

 

24. Contudo, a regulação contábil não estabelece uma forma de avaliação ou reavaliação 

dessas garantias, visto que não são ativos das instituições financeiras, sequer contingentes, 

conforme afirma a CGU em seu relatório,  pois não atendem ao conceito de ativo definido no 

Pronunciamento Conceitual Básico – R1, recepcionado pelo CMN por meio da Resolução nº 

4.144, de 2012, qual seja: “recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados 

e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”. As instituições 

financeiras não detêm o controle do bem dado em garantia, o credor proprietário do bem retém 

substancialmente (em alguns casos, integralmente) os riscos e benefícios econômicos do bem, 

tendo total liberdade para dar a esse bem a destinação que melhor lhe convier (uso próprio ou de 

terceiros, aluguel, arrendamento, etc.), sendo restrita somente a possibilidade de venda. Ademais, 

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/BCMAIS/
https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/BCMAIS/
https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/BCMAIS/
https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/BCMAIS/
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quando da contratação do crédito, não é esperado que fluam para a instituição financeiras quaisquer 

benefícios futuros decorrentes da garantia, mas tão somente dos fluxos de caixa definidos na 

operação. 

 

25. Tais garantias somente se convertem em ativos da instituição em caso de 

inadimplemento da operação e a consequente execução da garantia. Assim, no caso do recebimento 

de bens em liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, o Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil estabelecem regulação específica, consubstanciada 

no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), para a adequada 

mensuração desses ativos, conforme esclarecimentos prestados no quesito 2.3 a seguir. 

 

26. Sobre o tema, cabe acrescentar que, de acordo com as já mencionadas propostas de 

resolução e de circular que dispõem sobre o provisionamento de instrumentos financeiros, na 

forma do Edital de Audiência Pública nº 60, de 2018, as instituições financeiras deverão avaliar a 

perda esperada associada ao risco de crédito dos instrumentos financeiros considerando, entre 

outros aspectos: 

 

I - a situação econômica corrente e previsões razoáveis e justificáveis de eventuais 

alterações nas condições econômicas e de mercado que afetem o risco de crédito do 

instrumento, durante o seu prazo esperado, inclusive em virtude da existência de 

eventuais garantias ou colaterais vinculados ao instrumento; e 

II - a expectativa de recuperação do instrumento financeiro, considerando, no mínimo, 

(...) as características de eventuais garantias ou colaterais, tais como modalidade, 

liquidez e valor presente provável de realização. 

Para fins de aplicação do mencionado dispositivo, a estimativa do valor presente provável 

de realização deve levar em consideração: 

I - o valor de mercado estimado de venda das garantias ou colaterais; 

II - os custos e prazos estimados para execução, venda e recebimento das garantias ou 

dos colaterais; e 

III - a taxa de juros inicialmente contratada do instrumento financeiro. 

 

27. Dessa forma, os procedimentos previstos na regulação proposta tornam ainda mais 

cristalinas as funções das garantias vinculadas a instrumentos financeiros para fins de 

provisionamento, assim como seu adequado tratamento contábil. 

 

Item 2.1.3 -  Critérios imprecisos e inadequados para a avaliação e a 

reavaliação dos bens não de uso próprio 

28. Segundo a legislação vigente, é vedado às instituições financeiras adquirir bens imóveis 

não destinados ao próprio uso, exceto os recebidos em liquidação de empréstimos de difícil ou 
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duvidosa solução ou quando expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, observada 

a norma editada pelo Conselho Monetário Nacional. 

 

29. Os bens recebidos em liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, 

segundo a legislação que vigia até o ano de 2017, tinham que ser vendidos em, no máximo, um 

ano, prazo que podia ser prorrogado pelo Banco Central por igual período, até duas vezes. Tal 

dispositivo, contudo foi revogado pela Lei n° 13.506, de 2017, e, por conseguinte, não mais existe 

no ordenamento jurídico prazo determinado para a venda do bem. 

 

30. A esse respeito, a CGU manifesta entendimento de que o disposto no artigo 3º, § 2º, 

inciso II, da mencionada Lei daria competência ao CMN para definir um prazo máximo para a 

venda desses bens. Contudo, nossa leitura do regramento legal, a seguir descrito e confirmado por 

integrantes da PGBC participantes da discussão em tela, é de que o CMN, com base em tal 

dispositivo legal, pode editar norma a ser observada pelo Banco Central do Brasil somente para 

autorizar expressamente que as instituições possam adquirir outros bens não destinados ao uso 

próprio, além daqueles recebidos em liquidação de empréstimos: 

 

“Art. 3º Constitui infração punível com base neste Capítulo: 

(...) 

§ 2º É vedado às instituições financeiras: 

(...) 

II - adquirir bens imóveis não destinados ao próprio uso, exceto os recebidos em 

liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução ou quando expressamente 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil, observada a norma editada pelo Conselho 

Monetário Nacional; (...) 

 

31. No entanto, esclarecemos que, com base nas amplas competências do CMN, as Áreas 

de Regulação e de Fiscalização e a PGBC do BCB estão analisando a matéria Bens Não de Uso 

Próprio (BNDU) com vistas a regulamentar, com enfoque prudencial, as condições de 

permanência desses ativos no balanço das instituições financeiras. 

 

32. Diante disso, a regulação contábil estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e pelo Banco Central do Brasil, consubstanciada no Plano Contábil das Instituições do 

Sistema Financeiro Nacional (Cosif), define como bens não de uso próprio os bens recebidos em 

dação em pagamento, os bens que eram de uso e foram desativados e os bens arrendados objeto 

de reintegração de posse. 

 

33. Quanto ao reconhecimento e mensuração contábeis, os bens cujo uso nas atividades da 

instituição tenha sido descontinuado devem ser transferidos do imobilizado de uso ou do intangível 
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para o ativo circulante pelo menor valor entre o valor contábil e o valor de mercado deduzido dos 

custos necessários para a venda (Resoluções nºs 4.534 e 4.535, ambas de 2016), ao passo que os 

recebidos em dação em pagamento ou arrendados objeto de reintegração são reconhecidos 

inicialmente, no ativo circulante, pelo valor de mercado fundamentado em laudo de avaliação 

elaborado por peritos ou empresas especializadas, com indicação dos critérios de avaliação e dos 

elementos de comparação adotados e instruídos com documentos relativos ao bem avaliado. 

 

34. Quanto às avaliações posteriores ao recebimento do bem não de uso próprio, até que 

este seja alienado, a instituição deverá aplicar os procedimentos previstos no CPC 1 - Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos, conforme definido pela Resolução nº 3.566, de 2008, visando a 

assegurar que os ativos não se mantenham reconhecidos contabilmente por um valor superior 

àquele passível de ser recuperado pela sua venda. Caso existam evidências claras de que esses 

ativos estão avaliados por valor não recuperável no futuro, a entidade deverá reconhecer 

imediatamente a desvalorização por meio da constituição de provisão para perdas. Com isso, evita-

se a possibilidade de sobrevalorização desses ativos. Eventual lucro ou prejuízo pela venda do bem 

é reconhecido no resultado do período em que o bem for vendido, observado que, nas vendas a 

prazo, devem ser destacadas as receitas de financiamento, que são apropriadas mensalmente pela 

fluência do prazo. 

 

35. Ainda segundo a mencionada regulamentação, tais ativos não estão sujeitos a 

depreciação ou reavaliação. Entretanto, caso a instituição decida passar a utilizar ativos registrados 

como bens não de uso próprio, estes devem ser transferidos para a adequada conta do imobilizado 

de uso, na data do início de utilização, quando passam a ser depreciados, conforme os 

procedimentos previstos na Resolução nº 4.535, de 2016. 

 

36. Portanto, conforme demonstrado, a regulamentação contábil vigente aplicável aos bens 

não de uso próprio é clara, precisa e adequada. 

 

 

 

 

Item 2.1.4 - Inconsistências em dispositivos relacionados com as operações de 

crédito imobiliário no Manual COSIF. 

 

36. Como já mencionado no quesito anterior, os bens não de uso próprio recebidos em dação 

em pagamento ou arrendados objeto de reintegração são reconhecidos inicialmente, no ativo 

circulante, no título contábil 1.9.8.10.00-9 - BENS NAO DE USO PROPRIO. 
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37. Para fins de controle e monitoramento pelo Banco Central dos bens cujo prazo de venda 

foi prorrogado, o Cosif prevê a segregação do saldo do mencionado título contábil em subtítulos, 

nos quais devem ser destacados os bens não de uso próprio não alienados no prazo regulamentar, 

que são registrados no subtítulo 1.9.8.10.50-4 - Bens em Regime Especial. Com o advento da Lei 

n° 13.506, de 2017, que extinguiu o prazo máximo para a venda o bem, tal segregação tornou-se 

desnecessária. Por conseguinte, o mencionado subtítulo deve ser extinto. 

 

38. A classificação desses ativos no balanço no grupo de ativos circulantes se justificava 

pelo prazo máximo para venda estabelecido na legislação que vigia à época em que tal 

classificação foi estabelecida. Apesar da alteração nesse dispositivo legal, optou-se por não alterar 

o critério contábil, ao menos por enquanto, visto que o bem é mantido pela instituição disponível 

para venda a qualquer tempo, o que, na maioria dos casos, ocorre no curto prazo, sobretudo quando 

se trata de bens móveis, como veículos, máquinas e equipamentos. A propósito, a partir dos saldos 

registrados na conta 1.9.8.10.50-4 - Bens em Regime Especial em períodos recentes anteriores à 

mencionada alteração legal, constata-se que somente 15% dos bens não de uso têm prazo de venda 

prorrogado. 

 

39. Quanto à definição de ativo circulante, a Circular nº 1.273, de 1987, que estabeleceu o 

Cosif, determina que as contas de ativos dispõem-se em ordem decrescente de grau de liquidez, 

nos seguintes grupos: 

 

a) Circulante: I - disponibilidades; 

II - direitos realizáveis no curso dos doze meses seguintes ao balanço; e 

III - aplicações de recursos no pagamento antecipado de despesas de que decorra 

obrigação a ser cumprida por terceiros no curso dos doze meses seguintes ao balanço; 

(...) 

 

40. Portanto, diferente do que menciona o relatório da CGU, o plano de contas do COSIF 

possui uma definição cristalina de ativo circulante. 

41. Conforme já mencionado, com base nas amplas competências do CMN, as Áreas de 

Regulação e de Fiscalização e a PGBC do BCB estão analisando a matéria Bens Não de Uso 

Próprio com vistas a regulamentar, com enfoque prudencial, as condições de permanência desses 

ativos no balanço das instituições financeiras, situação em que poderá ser revisto o critério contábil 

até então adotado. 

 

 

Análise à luz dos aspectos prudenciais (monitoramento e fiscalização) - seção 

2.1 – Lacunas normativas em relação às operações de crédito imobiliário 
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Item 2.1.2 - Ausência de critérios claros para a avaliação e a reavaliação das 

garantias utilizadas nas operações de crédito imobiliário 

 

42. Aponta em seu relatório de avaliação preliminar a existência de lacunas normativas em 

relação à disciplina regulatória das operações de crédito imobiliário. 

 

45. Uma das lacunas seria a ausência de critérios claros para a avaliação e a reavaliação das 

garantias utilizadas nas operações de crédito imobiliário. 

 

46. Defende a CGU que a regulamentação em vigor não estabelece a “base de mensuração” 

para os imóveis que servem de garantia às operações de crédito imobiliário. Entende a 

Controladoria que os imóveis objeto de garantia representam “ativos contingentes” e, por essa 

razão, a sua reavaliação deveria tomar a mesma base dos chamados “bens não de uso próprio” 

(BNDU), qual seja, o valor realizável líquido. Nesse caso, considerar-se-ia o valor efetivamente 

recuperado pela instituição financeira a partir da execução da garantia em caso de inadimplemento 

da operação de crédito. 

 

47. A não utilização desta sistemática implicaria “em incorreta mensuração do indicador 

LTV (loan-to-value)”, o que conduziria à “incorreta análise do risco de liquidez das instituições 

financeiras, diante de um cenário de queda nos preços dos imóveis ou do aumento da 

inadimplência”. 

 

48. A conclusão da CGU apoia-se na avaliação dos montantes obtidos por duas instituições 

financeiras públicas a partir das vendas dos imóveis recebidos pela execução das garantias de 

operações de crédito imobiliário inadimplentes. Com base nas informações obtidas junto a tais 

instituições, a Controladoria verificou que o valor de venda representou, em média, 52% 

(cinquenta e dois por cento) e 65% (sessenta e cinco por cento) do valor de mercado desses 

imóveis, consideradas as chamadas instituições  e , respectivamente. 

 

49. A ausência de critério, segundo o órgão de controle, contribuiria para a redução da 

comparabilidade entre as informações fornecidas pelas instituições financeiras no Sistema de 

Informações de Crédito (SCR), pois cada instituição financeira teria um critério próprio para 

avaliar suas garantias. 

 

50. Defende a CGU, portanto, que seja promovido ajuste na regulamentação, com vistas ao 

estabelecimento de disposição normativa prescritiva, no sentido de que os imóveis que servem de 

garantia às operações de crédito imobiliário sejam reavaliados com base no valor realizável 

líquido, recebendo o tratamento similar ao dos BNDU. 
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51. Diante dos apontamento das CGU, faz-se necessário, de início, estabelecer distinção 

entre o arcabouço regulatório que cuida dos critérios de contratação de operações de crédito 

imobiliário, ou seja, das normas que disciplinam, entre outros aspectos, a avaliação dos bens 

imóveis recebidos em garantia – daquele cujo objeto precípuo é a gestão do risco das operações já 

contratadas, no qual estaria inserida as considerações acerca dos critérios de reavaliação de 

garantias. 

 

52. No que se refere ao primeiro aspecto, o Conselho Monetário Nacional (CMN), a partir 

de recomendações do Financial Stability Board (FSB) publicadas no relatório intitulado 

“Thematic Review on Mortgage Underwriting Practices1”, editou a Resolução nº 4.271, de 30 de 

setembro de 2013, dispondo sobre os critérios de concessão de financiamentos imobiliários. O art. 

1º, inciso I, alínea “a”, da referida Resolução estabelece, quantos aos critérios para a avaliação da 

suficiência das garantias em operações de financiamento imobiliário, que a “avaliação do imóvel 

deve ser efetuada por profissional que não possua qualquer vínculo com a área de crédito da 

instituição concedente ou com outras áreas que possam implicar conflito de interesses ou 

representar deficiência na segregação de funções”. 

 

53. Por força do disposto no art. 7º, alínea “c”, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

e no art. 2º da Resolução nº 345, de 27 de julho de 1990, do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (Confea), as referidas avaliações devem ser feitas exclusivamente por engenheiros, 

arquitetos ou engenheiros agrônomos, representando exercício ilegal de profissão a realização 

dessa atividade por profissionais não habilitados e registrados no respectivo Conselho Regional. 

 

54. O trabalho técnico de avaliação, nos termos da mencionada Resolução do Confea, para 

a sua plena validade, deve ser objeto de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme 

dispõe a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Igualmente, a avaliação – que consiste na análise 

técnica para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar 

indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação 

e data2 – deve seguir os procedimentos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), especificamente aqueles de que cuida a NBR 14653. 

 

55. Estando disciplinados em normas legais e infralegais as obrigações, responsabilidades, 

procedimentos e técnicas relacionadas ao processo de avaliação de imóveis recebidos em garantia 

de operações de financiamentos imobiliários, não há que se falar em lacuna normativa relacionada 

a tal aspecto. 

 

                                                      
1 http://www.fsb.org/2011/03/r_110318a/  
2 Conceito estabelecido na NBR 14653 da ABNT. 

http://www.fsb.org/2011/03/r_110318a/
http://www.fsb.org/2011/03/r_110318a/
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56. Há que se destacar, por oportuno, que a Resolução nº 4.088, de 24 de maio de 2012, 

estabelece que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) devem registrar, em sistema mantido por entidade autorizada, as 

informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis em operações de crédito. A Circular 

nº 3.747, de 27 de fevereiro de 2015, prevê, entre as informações cujo registro é obrigatório, o 

valor de avaliação efetuado para fins de contratação da operação de crédito. 

 

57. Todas as informações registradas devem ser mensalmente remetidas ao BCB, pelas 

entidades registradoras, em formato compatível com aquelas remetidas pelas próprias instituições 

financeiras ao Sistema de Informações de Crédito (SCR). Os valores de avaliação registrados e 

remetidos ao BCB, assim, obedecem a critério uniforme, estabelecido nos normas técnicas da 

ABNT, sendo plenamente comparáveis entre as instituições financeiras, a despeito das possíveis 

diferenças de métodos de atualização no âmbito dos processos de gerenciamento de risco de cada 

regulado. 

 

58. O valor de avaliação de que se cuida, no âmbito da regulamentação prudencial do CMN, 

é a base de referência para a apuração dos limites máximos de valor de financiamento em 

operações de crédito imobiliário. Estabelece o art. 6º, da Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 

20183, que a razão entre o valor nominal da operação de financiamento imobiliário, 

compreendendo principal e despesas acessórias, e o valor de avaliação do imóvel dado em garantia, 

na data da contratação, não pode ser superior a: 

 

I - 80% (oitenta por cento), nas operações de financiamento para aquisição e construção 

de bens imóveis residenciais; e 

 

II - 60% (sessenta por cento), nas operações de empréstimo a pessoa natural garantidas 

por imóveis residenciais. 

 

59. Tal razão, doravante denominada como LTV de contratação, pode chegar a até 90% 

(noventa por cento) no caso de utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) ou do 

Sistema de Amortização Crescente (SACRE). 

 

60. O valor de avaliação do imóvel na data da contratação também serve de referência para 

fins de cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) relativa às exposições ao risco 

de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada, nos 

termos da Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013. 

 

                                                      
3 A Resolução nº 4.676, de 2018, substitui a Resolução nº 4.271, de 2013, a partir de 1º de janeiro de 2019. 
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61. Basicamente, as exigências de capital relacionadas às perdas não esperadas em 

operações de financiamento imobiliário levam em consideração o LTV da operação tomando como 

base também o valor de avaliação apurado na data da contratação, segundo os critérios e 

procedimentos estabelecidos nas normas técnicas pertinentes. 

 

62. No caso, penaliza-se as operações com maior LTV, atribuindo-se a elas fatores de 

ponderação de risco (FPR) mais elevados, o que enseja a maior alocação de capital relativo à 

proteção contra perdas não esperadas em relação a tais exposições. Especificamente, não é exigida 

qualquer sorte de reavaliação dos imóveis para fins de atribuição de FPR e apuração do montante 

de capital a ser alocado para fazer frente ao risco de crédito. 

 

63. Tal opção regulatória, de considerar o valor de avaliação do imóvel na data da 

contratação, em consonância com as recomendações internacionais, busca evitar que a alocação 

de capital tenha caráter pró-cíclico, reforçando os efeitos de bolhas nos preços dos imóveis. Ou 

seja, a exigência de reavaliações, em períodos de expansão exagerada e sem fundamento de preços 

redundaria em menores exigências de capital, fragilizando a solidez do sistema financeiro e 

reduzindo a capacidade de absorção dos impactos inerentes ao estouro das bolhas. 

 

Dos critérios para reavaliação de bens imóveis em operações de crédito imobiliário e das suas 

aplicações. 

 

64. A reavaliação das garantias em operações de financiamento imobiliário é tratada como 

parte da política de gerenciamento de risco de crédito das instituições financeiras. A Resolução nº 

4.557, de 2017, dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos a ser implementada pelas 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB. Essa estrutura 

deve identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos a que a 

instituição esteja exposta de maneira relevante, incluindo o risco de crédito4. 

65. Define-se como risco de crédito, nos termos da Seção IV da referida resolução, a 

possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas 

obrigações nos termos pactuados, bem como à desvalorização, redução de remunerações e ganhos 

esperados em instrumento financeiro decorrentes da deterioração do instrumento mitigador5. 
 

66. A estrutura de gerenciamento do risco de crédito deve prever, entre outros aspectos, 

critérios para reavaliação da qualidade creditícia dos instrumentos mitigadores6. Esses critérios, 

em conjunto com os respectivos procedimentos, devem ser claramente definidos e documentados, 

e permanecer acessíveis aos envolvidos nos processos de concessão e de acompanhamento de 

                                                      
4 Art. 6º da Resolução nº 4.557, de 2017.  
5 Art. 21, incisos I e II da Resolução nº 4.557, e 2017. 
6 Art. 23, inciso VII da Resolução nº 4.557, de 2017. 
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operações sujeitas ao risco de crédito, para permitir a avaliação periódica do grau de suficiência 

dos instrumentos mitigadores utilizados7, entre eles os imóveis objeto de garantia. 

 

67. Devem ainda ser estimadas, segundo critérios consistentes e passíveis de verificação, as 

perdas esperadas associadas ao risco de crédito8. Cabe destacar que os níveis de provisionamento 

devem ser suficientes para fazer face a essas perdas9. As perdas esperadas são objeto de revisão 

periódica semestral, devendo a revisão ser mensalmente revista, caso a exposição apresente atraso 

no pagamento de encargos ou amortizações, ou mesmo imediatamente revista, diante da 

caracterização da exposição como um ativo problemático10. 

 

68. Ainda que não haja a prescrição de um critério uniforme de avaliação periódica da 

suficiência das garantias, não há que se falar em lacuna normativa relacionada ao gerenciamento 

de risco das operações de crédito imobiliário. Não obstante a controvérsia doutrinária, não só 

quanto ao conceito mas quanto à própria existência de “lacunas normativas”, adota-se como 

definição, para fins da presente resposta, a ausência de uma regra determinada que seria exigível 

no contexto global da regulamentação do Sistema Financeiro Nacional. 

 

69. Longe de ser exigível, proposta em linha com o que preconiza a CGU afasta-se da boa 

prática internacional, estabelecida nos padrões e guias emitidos pelo Comitê da Basileia, os quais 

consagram que a autoridade supervisora deve-se abster de realizar atos de gestão – de 

responsabilidade das instituições reguladas –, tais quais o estabelecimento prescritivo de 

parâmetros de risco e a estimação de valores de ativos ou garantias. 

 

70. Pelo contrário, as recomendações internacionais são consistentes em estabelecer que às 

autoridades supervisoras cabe exigir de seus regulados práticas sólidas de gestão de risco, fazendo 

uso de seu poder de polícia para induzir a adoção de procedimentos que assegurem a higidez e 

eficiência do sistema financeiro. 

 

71. Tais recomendações provêm do aprendizado internacional de que estabelecer 

parâmetros específicos de risco no lugar da instituição financeira – além de limitar o uso, pelo 

regulado, de sua capacidade e conhecimento do negócio para o estabelecimento de tais parâmetros 

– elemento fundamental no processo de precificação do produto, na decisão de contratação do 

crédito, no estabelecimento de provisões, entre outros aspectos – exime o ente supervisionado de 

                                                      
7 Art. 23, inciso XII da Resolução nº 4.557, de 2017.  
8 Art. 23, inciso VI da Resolução nº 4.557, de 2017.  
9 Art. 23, inciso VIII da Resolução nº 4.557, de 2017.  
10 Um ativo é caracterizado como problemático quando a respectiva obrigação está em atraso há mais de noventa dias ou quando 

há indicativos de que a obrigação não será integralmente honrada sem que seja necessário recurso a garantias ou colaterais (art. 

24 da Resolução nº 4.557, de 2017)  
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parte da sua responsabilidade, sujeitando a autoridade supervisora ao risco de ser responsabilizada 

por atos de gestão que lhes são estranhos. 

 

72. Não por outra razão que a opção regulatória, no que toca à avaliação do grau de 

suficiência das garantias imobiliárias, como parte de todo o processo de gerenciamento de risco, 

consiste em exigir dos regulados o estabelecimento de sistemas, rotinas e procedimentos 

periodicamente avaliados, incluindo sistemas de informação para avaliar, mensurar e reportar, em 

condições normais ou de estresse, a dimensão, a composição e a qualidade das exposições. 

 

73. Os reportes produzidos por esses sistemas devem refletir o perfil de risco e as 

necessidades de liquidez da instituição, explicitando as deficiências e limitações das estimativas 

de risco e das premissas adotadas em modelos quantitativos, bem como estar disponíveis para a 

alta administração, periodicamente e de forma adequada ao seu uso. Os modelos utilizados para o 

gerenciamento de riscos, quando relevantes, devem ser submetidos a avaliação periódica e 

independente quanto à adequação e à robustez de suas premissas e metodologias, assim como ao 

seu desempenho, incluindo a comparação, quando aplicável, entre perdas estimadas e observadas 

(backtesting). 

 

74. Ainda que se confira responsabilidade aos regulados por seus atos de gestão, pode o 

BCB, caso identifique a inadequação ou insuficiência no gerenciamento de riscos, inclusive no 

que toca aos procedimentos para mensuração da suficiência das garantias, determinar seu 

aperfeiçoamento11. 

 

75. Todos os comandos incluídos na Resolução nº 4.557, de 2017, têm amparo em 

recomendações emitidas pelo Comitê da Basileia para Supervisão Bancária, especialmente: 

 

 

I - “Prudential treatment of problem assets”, 2017 

Parágrafo 56: 

“From a bank management perspective, the bank’s management is also expected to 

respond appropriately to any deterioration in the quality of the credit portfolio that 

could lead to recognition of incurred losses, provisioning for expected losses and 

capital allocation to cover unexpected losses.” 

Parágrafo 58: 

“Loan categorisation, ie the assignment by banks of their loans to categories or 

buckets according to their perceived credit risk features, matters for supervisory 

                                                      
11 Art. 66 da Resolução nº 4.557, de 2017.  
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purposes. That is, for ensuring the proper identification of problem loans to ensure, 

among other things, the adequacy of provisioning to cover expected losses.” 

 

II - “Core Principles for Effective Banking Supervision”, de 2012 

Princípio 17 (“Risco de crédito”), critério 3C: 

“The supervisor requires, and regularly determines, that such policies and processes 

establish an appropriate and properly controlled credit risk environment, including 

(…) monitoring of documentation, legal covenants, contractual requirements, 

collateral and other forms of credit risk mitigation (…)” 

Princípio18 (“Ativos problemáticos e provisões”), critério 8: 

“The supervisor requires banks to have appropriate mechanisms in place for 

regularly assessing the value of risk mitigants, including guarantees, credit 

derivatives and collateral.” 

 

III - “Principles for the management of credit risk”, 2000 

Parágrafo 34: 

“Banks should have policies covering the acceptability of various forms of collateral, 

procedures for the ongoing valuation of such collateral, and a process to ensure that 

collateral is, and continues to be, enforceable and realisable. With regard to 

guarantees, banks should evaluate the level of coverage being provided in relation 

to the credit-quality and legal capacity of the guarantor.” 

 

76. Insta ressaltar, por oportuno, que o Brasil, como País membro do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e integrante do G-20, passa por avaliações periódicas quanto à adequação de 

sua regulação e supervisão aos Princípios de Basileia para a Supervisão Bancária Efetiva. 

 

77. O Programa de Avaliação do Setor Financeiro (FSAP – Financial Sector Assessment 

Program12), criado em 1999 depois da crise Asiática, é um exercício conduzido conjuntamente 

pelo FMI e pelo Banco Mundial para avaliar os sistemas financeiros dos países-membros, sob as 

óticas de estabilidade e de desenvolvimento. 

 

78. Os FSAPs costumam também envolver avaliações específicas, que verificam o grau de 

aderência de um país a códigos e padrões internacionais. Os relatórios resultantes podem abranger 

doze diferentes áreas, nos temas de política macroeconômica, regulação e supervisão financeira, e 

infraestrutura institucional e de mercado. Com a crise financeira internacional iniciada em 2007, 

o FSAP passou a ter maior destaque como mecanismo de avaliação da qualidade e da robustez dos 

sistemas financeiros, tendo em conta o endosso de sua importância pelo G-20 em 2010. Desde 

                                                      
12 https://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx  

https://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx
https://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx
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então, o G-20 juntamente com o FMI, tem incentivado a realização e a publicação dos relatórios 

elaborados no âmbito FSAP pelos seus membros. 

 

79. O Brasil tem divulgado os relatórios de Avaliação da Estabilidade do Setor Financeiro13 

(FSSA) e de Avaliação da observância dos Princípios da Basileia para a Supervisão Bancária 

Efetiva14 (BCP DAR), realizados no âmbito do FSAP. Os relatórios são publicados no sítio do 

FMI. Atualmente, o Brasil está em processo de avaliação, apresentando alto grau de aderência aos 

Basel Core Principles (BCPs), conforme dados preliminares compilados no gráfico a seguir. 

 

 
 

80. É de se mencionar que, desde 2012, a supervisão bancária brasileira tem sido objeto de 

avaliação positiva, sendo considerada forte, sofisticada e proativa. Os instrumentos à disposição 

do BCB e sua estrutura de supervisão permitiram ao País ter excelentes notas em matéria de 

adequação às melhores práticas internacionais, consubstanciadas nos BCPs, destacando-se entre 

os países do G-20. 

81. Além das avaliações FSAP, o Brasil, como membro do Comitê da Basileia de 

Supervisão Bancária desde 2009, assume o compromisso de implementar as recomendações 

internacionais e de periodicamente participar do Programa de Avaliação de Consistência 

Regulatória (RCAP - Regulatory Consistency Assessment Programme). 

 

82. Essa avaliação, conduzida pelo Comitê da Basileia, tem como objetivo promover a 

implementação completa, tempestiva e consistente dos padrões internacionais conhecidos como 

Basileia III, contribuindo para a estabilidade financeira global. 

 

 

                                                      
13 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12206.pdf  
14 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12207.pdf  

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12206.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12206.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12207.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12207.pdf
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83. Ao final de 2013, o Brasil teve seu arcabouço prudencial relativo a requerimentos 

mínimos de capital regulamentar15 avaliado pelo Comitê da Basileia como plenamente aderente às 

recomendações internacionais (Compliant, na nota em inglês). Em outubro de 2017, o Brasil 

também recebeu do Comitê da Basileia a nota máxima (Compliant) para a regulamentação do 

indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR)16. 

 

84. Nas avaliações conduzidas no âmbito do RCAP, quando é examinada a implementação 

das regras de Basileia III pelos países, é questionado até que ponto as normas locais são 

consistentes com as recomendações do Comitê da Basileia. Esse processo também ajuda na 

eventual identificação de lacunas materiais nas normas. No caso brasileiro, tais lacunas não foram 

identificadas ou foram consideradas não materiais, o que justifica a nota máxima "compliant". 

 

85. Assim, considera este BCB que a regulamentação em vigor, no que toca aos critérios de 

gerenciamento de risco, assegura, de forma satisfatória, a preservação da eficiência e higidez do 

mercado de crédito imobiliário, não sendo norma prescritiva relacionada ao processo de 

reavaliação de garantias aspecto determinante e inafastável para que se atinja tal objetivo. 

 

86. A rigor, infere a CGU a existência de fragilidade no processo de gerenciamento de risco 

com base em um único elemento, qual seja, o critério adotado para a reavaliação das garantias, 

ignorando todo o complexo de sistemas, mecanismos e rotinas de controle estabelecidos pela 

regulamentação em vigor, bem como a expressa competência deste BCB para determinar 

aperfeiçoamentos em procedimentos avaliados como inadequados ou insuficientes. 

 

 

 

Da aplicação da metodologia de avaliação dos bens não de uso próprio aos bens imóveis que 

servem de garantia. 

 

87. Nos termos já mencionados, considera a CGU que os imóveis objeto de garantia 

representam “ativos contingentes” e, por essa razão, a sua reavaliação deveria tomar a mesma base 

dos chamados “bens não de uso próprio” (BNDU), qual seja, o valor realizável líquido. Nesse 

caso, considerar-se-ia o valor efetivamente recuperado pela instituição financeira a partir da 

execução da garantia em caso de inadimplemento da operação de crédito. 

 

88. A não utilização desta sistemática implicaria “em incorreta mensuração do indicador 

LTV (loan-to-value)”, o que conduziria à “incorreta análise do risco de liquidez das instituições 

                                                      
15 http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_br.pdf  
16 https://www.bis.org/bcbs/publ/d420.pdf  

http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_br.pdf
http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_br.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d420.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d420.pdf
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financeiras, diante de um cenário de queda nos preços dos imóveis ou do aumento da 

inadimplência”. 

 

89. O conceito de valor realizável líquido, segundo os padrões internacionais, representa o 

valor justo do ativo menos as despesas de venda. O valor justo, por sua vez, conforme definido no 

IRFS 13, pode ser em três níveis: 

 

I - Nível 1, avaliação com base em preços cotados não ajustados em mercados ativos para 

ativos idênticos; 

 

II - Nível 2, avaliação com base em outros dados observáveis, como o preço de ativos 

semelhantes; e 

 

III - Nível 3, avaliação com base em dados não observáveis para o ativo, utilizando 

técnicas ou modelos de avaliação. 

 

90. No caso dos imóveis dados em garantias em financiamentos imobiliários, como não há 

homogeneidade entre os imóveis, bem como instrumentos plenamente disponíveis que permitam 

a avaliação com base em preços de imóveis semelhantes, a avaliação dar-se-ia pelo nível 3 de valor 

justo, que consiste em técnicas de avaliação por avaliador especialista. 

 

91. Tais técnicas de avaliação, no caso específico dos BNDU, consistem em avaliações 

realizadas por engenheiro avaliador, a exemplo do que é feito na avaliação inicial do imóvel para 

fins de contratação da operação. 

 

92. Essas avaliações possuem custo médio, conforme tabelas de tarifas dos principais 

agentes financeiros, em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor fixo que independe do valor 

do imóvel avaliado ou do financiamento contratado. Com efeito, a aplicação da sistemática 

recomendada a todos os imóveis que servem de garantia a operações de crédito, de forma 

periódica, representaria custo capaz de inviabilizar o negócio imobiliário, notadamente os 

financiamentos de imóveis de menor valor. 

 

93. Ademais, não se apresenta na avaliação preliminar a indicação da utilização a ser dada 

a tal avaliação, especificamente no que toca à sua repercussão sobre o arcabouço regulatório 

vigente. 

 

94. Nesse caso, há de se questionar se recomenda a CGU que o dito valor realizável líquido 

sirva de referência para efeito de apuração do valor máximo de financiamento a ser contratado, 
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conforme o disposto na Resolução nº 4.676, de 2018. Ou seja, se os limites de LTV de contratação 

devem tomar como base o valor realizável líquido. 

 

95. Impende indagar também se a sistemática adotada para fins de apuração do FPR das 

instituições financeiras em suas exposições deve passar a considerar o valor realizável líquido, 

inclusive quanto às suas reavaliações periódicas, introduzindo indesejável caráter pró-cíclico à 

norma prudencial. 

 

96. Vale questionar ainda se a regulação deve interferir de forma mais contundente na 

gestão das instituições financeiras, estabelecendo que o valor realizável líquido sirva de referência 

para a precificação das operações de crédito ou para a tomada de decisão quanto à sua contratação. 

 

Dos diversos conceitos utilizados para fins prudenciais 

 

97. É fundamental termos claro os conceitos e parâmetros a serem utilizados em situações 

e contextos completamente díspares para fins prudenciais. Devemos usar os mesmos conceitos e 

parâmetros para fins de alocação de capital e de mensuração de perda? Devemos usar os mesmos 

conceitos e parâmetros quando do uso de abordagem padronizada ou de mensuração baseada em 

modelos internos? Devemos usar os mesmos conceitos e parâmetros para fins de requisito mínimo 

de capital ou para exigência de capital em cenário de estresse? Devemos usar os mesmos conceitos 

e parâmetros para adotar medidas pró-cíclicas e anti-cíclicas? 

 

98. Dentro da missão institucional do BCB está assegurar um sistema financeiro sólido e 

eficiente, o que nos obriga a ter equilíbrio nos uso de conceitos e parâmetros no âmbito da 

Regulação e Supervisão. Se pendermos demais para um dos lados, com certeza iremos gerar 

desequilíbrio nessa equação. 

 

99. Atualmente, o nosso arcabouço regulamentar para fins de provisão de operações de 

crédito estabelecido na Resolução nº 2.682, de 1999, é bastante conservador. Apesar de ser uma 

norma que vai completar 20 anos, já embutia o conceito de perda esperada (conceito esse tão 

discutido internacionalmente no pós-crise de 2007) e foi fundamental para que o SFN pudesse 

enfrentar tão longo período de cenário adverso. 

 

100. Se já estamos usando um critério conservador para fins de perda esperada, não nos 

parece ser razoável para fins de alocação de capital, dentro de um modelo que denominamos 

padronizado e plenamente alinhado às recomendações internacionais, se valer de avaliação de 

alienações efetuadas em condições específicas (recuperação de bem), que mesmo no pior cenário 

de recessão da história brasileira chegou a representar algo em torno de 1% dos financiamentos 

concedidos, extrapolando tais parâmetros para todo o restante da carteira de financiamentos 
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concedidos em um segmento que, todos sabemos, é fundamental no aspecto social, quer pelo 

acesso a moradia quer pela geração de empregos, produzindo custos absolutamente desnecessários 

para a sociedade e um total desequilíbrio entre solidez e eficiência do SFN. 

 

101. Neste ponto é necessário, ainda, uma outra reflexão sobre o uso do LTV. Embora seja 

uma medida que limita a perda do banco em caso de default, o LTV é primeiramente utilizado 

como uma ferramenta macroprudencial (“Key Aspects of Macroprudential Policy,” IMF Policy 

Paper). 

 

102. A experiência internacional mostra que a utilização de limites de LTV para estabelecer 

um valor mínimo de entrada e limitar a demanda é eficiente nos casos em que há uma alimentação 

recíproca nos preços de imóveis e no crescimento exagerado do crédito, além de aumentar a 

resiliência dos devedores a choques, diminuindo as taxas de delinquência e aumentando as taxas 

de recuperação. Neste contexto, o uso do valor de mercado dos imóveis é o mais apropriado para 

sua estimação. 

 

Práticas citadas em outros países e a realidade do mercado brasileiro 

 

103. Os países citados pela CGU, ao longo da década passada, tiveram instituições 

financeiras que valiam-se de modelos internos para fins de alocação de capital e constituição de 

provisão que, em certos casos, chegavam a representar uma redução superior a 60% em relação à 

abordagem padronizada para fins de alocação e capital. Nesses casos, havia todo sentido 

estabelecer regras mais rígidas na consideração das garantias, fundamental dentro do modelo de 

negócios de tais mercados e quando nos valemos do uso de modelos internos. 

 

104. Em tais localidades a dinâmica do denominado mercado de mortgage é extremamente 

diversa da observada no Brasil, com uma prática de securitizações que, em certos casos, pode 

equiparar a carteira hipotecária a uma carteira trading (tornando-a altamente suscetível ao risco de 

flutuação de preço), enquanto no Brasil as operações são integralmente carregadas nos balanços 

dos bancos. 

 

105. No entanto, tais práticas internacionais mostraram-se desastrosas e culminaram na crise 

financeira de 2007/8, motivando todo o novo arcabouço regulatório que denominamos Basileia III 

e, conforme bem destacado pelos examinadores da CGU, em tais países (EUA e Europa 

principalmente) foram necessários vultosos recursos públicos para o saneamento do sistema 

financeiro. 

 

106. No Brasil, ao contrário, e em que pese termos enfrentado um cenário até mais adverso 

nos últimos 10 anos, em decorrência da crise financeira internacional, da maior recessão de nossa 
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história e de todo o ajuste necessário para adequação do capital ao novo arcabouço regulatório, o 

SFN superou os desafios sem a necessidade de qualquer uso de recursos públicos. Nesse processo, 

voltamos a destacar que o conservadorismo implícito na nossa regulação, com destaque para a 

Resolução nº 2.682, de 1999, foi fundamental, bem como a capacidade de supervisionar, monitorar 

e acompanhar os riscos à estabilidade financeira. 

 

107. Acerca do uso da abordagem com base em modelos internos no Brasil, os bancos 

estavam se preparando para o uso de tal metodologia quando do início da crise financeira 

internacional. O processo de candidaturas foi interrompido e, atualmente, tanto o mercado quanto 

o regulador aguardam o Comitê da Basileia divulgar os parâmetros para a metodologia 

padronizada para o risco de crédito, bem como os pisos que serão definidos para o uso de modelos 

internos. 

 

108. Nesse ínterim, a revisão do IFRS9 trouxe o conceito de perda esperada. No contexto, 

dentro do conceito de LGD, importante destacar que as recomendações e reflexões oferecidas pela 

área técnica da CGU quanto a um conceito de utilização de garantia pelo seu valor recuperável 

serão empregadas. Conforme já mencionado, recentemente foi encerrada a audiência pública 

acerca da aplicação do IFRS9 no SFN, e o assunto encontra-se em estudo na Área de Regulação 

desta Autarquia. 

 

109. Importante destacar que estudos preliminares de impacto da implementação do IFRS9 

efetuados pelo BCB apontam que haverá significativa redução do montante de provisão atualmente 

constituída para a carteira de crédito imobiliário com base na Resolução nº 2.682, de 1999.  

Estamos avaliando com atenção o assunto, sempre levando em conta o equilíbrio entre solidez e 

eficiência. 

 

Do processo de Supervisão do BCB 

 

110. A Supervisão do BCB encontra-se na vanguarda em diversas frentes, por exemplo: i) 

informações disponíveis para monitorar o SFN (temos a maior base de dados de crédito do mundo, 

por exemplo); (ii) capacidade de realização periódica de teste de estresse; (iii) capacidade de 

monitorar a liquidez de cada banco em bases diárias; (iv) capacidade de realização de testes que 

permitem avaliar o efetivo pagamento de operações (desconhecemos outra jurisdição com a 

mesma capacidade); (v) técnicas de supervisão plenamente alinhadas às melhores práticas 

internacionais. E somos pioneiros no emprego do conceito de ativo problemático, como pode ser 

observado nos Relatórios de Estabilidade Financeira a partir de 2015. Todo esse processo nos 

permite ter segurança para atestar a resiliência do SFN e de suas instituições financeiras. 
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111. Importante destacar que ao longo das 33 reuniões do Comitê de Estabilidade Financeira 

(Comef), desde a sua criação em 2011, em 17 oportunidades discutimos a evolução da carteira 

de crédito imobiliário, mostrando a importância dada ao tema. 

 

112. Antes de entrar em comentários específicos acerca de apontamentos constantes do 

relatório da CGU, mas tendo em vista não ter ficado claro em alguns trechos se a crítica estava 

direcionada para a atividade de monitoramento ou de supervisão, permitimo-nos prestar alguns 

esclarecimentos acerca do nosso Modelo de Supervisão, uma vez que o processo de supervisão do 

crédito imobiliário perpassa por diversas frentes e ferramentas utilizadas. 

 

113. Inicialmente, destaca-se que o processo de supervisão compreende a avaliação dos 

riscos assumidos pelas ESs, da condição financeira, dos processos de gestão de riscos e do grau de 

conformidade às leis e aos regulamentos aplicáveis. São, também, avaliados aspectos individuais 

e do ambiente potencialmente sistêmicos. 

 

114. Em sintonia com as melhores práticas internacionais, o acompanhamento dos riscos é 

atividade fundamental nos processos de avaliação e de monitoramento, especialmente dos riscos 

de crédito, de liquidez, de mercado, operacional, legal, de estratégia, imagem, e demais aspectos 

que possam acarretar risco de reputação ou ameaça à disciplina de mercados, quando envolvam 

temas relacionados aos clientes e usuários de produtos e serviços financeiros, à prevenção à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), e às matérias anticoncorrenciais. 

 

115. No Brasil, a Supervisão acompanha o ritmo da evolução do mercado financeiro, 

adaptando seus objetivos, princípios e políticas, alinhando-se às melhores práticas e 

recomendações internacionais. Em suas ações, adota ótica de natureza prudencial e postura 

proativa, com ênfase na governança e na integração entre as unidades da Área de Fiscalização.  O 

foco está na avaliação de riscos e controles, consubstanciando um processo integrado e contínuo, 

englobando atividades voltadas para o planejamento da Supervisão e para a classificação, 

monitoramento e inspeção das Entidades Supervisionadas (ESs). Ressalte-se que, em consonância 

com o princípio de supervisão contínua, os objetivos tradicionais da Supervisão, como a 

verificação dos itens das demonstrações contábeis e o atendimento às leis e à regulamentação 

aplicadas, continuam sendo observados. 

 

116. O atual Modelo de Supervisão é composto por 5 conjuntos de atividades abaixo 

descritos, sendo cada um de responsabilidade de uma unidade da Área de Fiscalização: 

 

a) O monitoramento consiste de um robusto, complexo e intrusivo processo de captura de 

dados e informações junto ao universo supervisionado e a outras fontes externas, 

notadamente as clearings e câmaras de compensação, processados e transformados em duas 
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vertentes: (i) macroprudencial, caracterizada pela geração de informações e análises para 

subsidiar o Comef, a Presidência, os Diretores e demais unidades na tomada de decisões 

que possam afetar a missão desta Autarquia; e (ii) microprudencial, representada por um 

conjunto de ferramentas de análise, sinalizações e relatórios para os demais processos de 

supervisão. A atividade de monitoramento está a cargo do Departamento de 

Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig); 

 

b) Os conjuntos de atividades de supervisão estão segregados em: (i) instituições bancárias, a 

cargo do Departamento de Supervisão bancária (Desup) (ii) cooperativas de crédito e 

instituições não bancárias, a cargo do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de 

Instituições Não Bancárias (Desuc); e (iii) conduta, a cargo do Departamento de Supervisão 

de Conduta (Decon). Além da vasta gama de informações processadas e disponibilizadas 

pelo monitoramento microprudencial, nas atividades de supervisão são coletadas 

informações e dados adicionais junto às ESs, cuja análise resulta em ações de supervisão. 

No caso dos dois primeiros conjuntos de atividades de supervisão, o foco de atuação está 

na solvência e na liquidez de cada entidade do universo supervisionado e, no caso da 

atividade de a supervisão de conduta, o foco está no processo de avaliação das ESs quanto 

ao relacionamento com os clientes/usuários de produtos/serviços financeiros e à prevenção 

à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo, caracterizando o modelo twin peaks; 

 

c) O conjunto estratégia, integração e suporte, é responsável por: (i) coordenar a elaboração 

do Plano Diretor da Área de Fiscalização; (ii) fomentar discussões técnicas com o propósito 

de manter o modelo e os processos de supervisão atualizados e alinhados às melhores 

práticas internacionais; (iii) acompanhar e controlar os projetos estratégicos, as iniciativas 

e as atividades do Plano Anual da Supervisão (PAS); (iv) prestar suporte logístico, 

envidando esforços para a disponibilização dos recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros necessários ao bom desempenho das atividades de supervisão; (v) coordenar o 

processo de capacitação dos servidores da Área de Fiscalização; e (vi) prestar suporte 

técnico ao conjunto de atividades de supervisão prudencial, por meio da realização de 

estudos de assessoria técnica, de inspeções e das demais atividades de supervisão. Tais 

atividades estão a cargo do Departamento de Gestão Estratégica, Integração e Suporte da 

Fiscalização (Degef). 

 

117. Com o modelo de supervisão estabelecido, deve-se obter uma visão abrangente e 

consolidada das ESs, por meio de atuação planejada e integrada, buscando sinergia e 

complementaridade de esforços de todas as unidades da Área de Fiscalização e das demais 

unidades relacionadas. 
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118. As atividades de supervisão com caráter prudencial são focadas na identificação dos 

riscos incorridos pelas ESs e na avaliação da capacidade de gerenciamento desses riscos. Avalia-

se a capacidade de identificação, entendimento e gerenciamento adequado, pelas ESs, dos riscos a 

que estão expostas, bem como de sua atuação preventiva, determinando a adoção de ações 

corretivas, quando necessárias. 

 

119. As estratégias de supervisão, definidas em função do porte, da capacidade patrimonial, 

da natureza das atividades e da qualidade de administração das ESs, orientam a composição e o 

escopo das atividades. A programação de atividades pode ser revista periodicamente e modificada 

na medida do necessário, incorporando os resultados de monitoramento e inspeções recentes. 

 

120. Isso propicia uma alocação eficiente dos recursos, visto que as ações de supervisão são 

direcionadas prioritariamente aos pontos que apresentam a maior probabilidade de gerar impacto 

na estabilidade e viabilidade e na conduta das ESs. 

 

121. Nesse sentido, destacamos que a estrutura do Desup está organizada de maneira que 

para cada Entidade ou Conglomerado de importância sistêmica, como é o caso d 

, existe uma equipe com dedicação exclusiva para o seu acompanhamento contínuo. 

Contam ainda, com mais uma equipe, chamada de equipe de execução, responsável pela 

realização, independente ou em conjunto com servidores das equipes especializadas, das inspeções 

de campo e de análises específicas nessas entidades. Essa dinâmica, nos permite ter várias equipes, 

alocadas em departamentos diferentes e com visões independentes, estar inspecionado a mesma 

instituição, fortalecendo a nossa Governança Corporativa do processo de supervisão. 

 

122. A seguir, apresentamos procedimentos de supervisão previstos no Manual da 

Supervisão (MSU)17 englobando a gestão das garantias dos créditos imobiliários implementada 

pelas ESs, o processo de avaliação de Bens não de Uso (BNDU) realizado pelas mesmas; bem 

como a verificação da integridade das informações prestadas no SCR. 
 

123. Especificamente para o Risco de Crédito, o MSU (4.30.10.50.01.01), na modalidade de 

inspeção denominada Verificação Especial18, estabelece a estrutura das inspeções a serem 

                                                      
17 O processo de supervisão do Banco Central do Brasil está documentado no Manual da Supervisão (MSU), o qual tem por 

objetivo dar transparência aos princípios, à forma de atuação e às atividades da Supervisão, tendo como base o ambiente 

regulamentar e a estrutura legal vigente. A fim de que os procedimentos de Supervisão sejam executados de forma padronizada, o 

Manual ainda os formaliza, exclusivamente para o corpo funcional, na forma de um conjunto de roteiros, papéis de trabalho e 

ferramentas de apoio. 
18 Verificação Especial (VE): tem por objetivo avaliar assuntos ou áreas relevantes da ES. Os aspectos passíveis de abordagem, 

exemplificados a seguir, variam conforme o foco da inspeção a ser realizada: 

I - grau de exposição a riscos e a capacidade da ES para administrá-los adequadamente; 

II- gestão (estrutura operacional, planejamento, estratégias e políticas, entre outros tópicos) e controles internos existentes, incluindo a 

atuação da auditoria interna; 

III - qualidade e confiabilidade das informações contábeis e financeiras prestadas ao Bacen e ao público em geral; e 

IV - observância à legislação aplicável e à regulamentação do CMN e do Bacen. 
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realizadas em campo, definindo objetivo, escopo e os procedimentos de análise. Essa estrutura é 

geral e engloba todos os aspectos relevantes no tocante à avaliação do risco de crédito e sua gestão, 

dentre os quais destacamos: ambiente de controle, identificação, avaliação e mensuração; controles 

específicos, monitoramento, comunicação e informação; risco de inadimplência, risco de 

concentração, risco de Ineficiência de mitigadores e riscos específicos. Cabe destacar que estes 

elementos são aqueles definidos pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), citados com frequência, no relatório da auditoria da CGU como referência 

para os seus apontamentos. No caso do BCB, esses elementos de análise já estão mais claramente 

presentes, no nosso arcabouço normativo, desde a publicação da Resolução nº 2.554, de 1998. 

 

124. Sobre a questão das garantias, o item 3.2.4 – Gestão de Mitigadores de Risco, define as 

avaliações a serem feitas, quais sejam: 

 

• Verificar se a entidade dispõe de políticas que regulem a dispensa e a aceitação dos vários 

tipos de mitigadores de risco e garantias, além de processos que assegurem que as garantias 

aprovadas sejam suficientes, exequíveis e líquidas, tanto no ato da concessão do crédito 

como durante o prazo da operação; 

• Avaliar se os critérios definidos nas políticas da entidade para aceitação de mitigadores de 

risco são suficientes para aumentar a probabilidade de recebimento dos créditos 

concedidos. A eficácia das políticas estabelecidas deve levar em consideração os tipos de 

mitigadores aceitos, os critérios para aceitação dos diversos tipos de garantias (suficiência, 

depreciação, liquidez, facilidade de localização e de venda) e dos garantidores (capacidade 

patrimonial e de pagamento), as metas de diversificação por tipos de mitigadores, bem 

como a periodicidade de revisão dessas avaliações; 

• Avaliar a adequação e eficiência dos procedimentos e sistemas utilizados pela instituição 

para a gestão de mitigadores de risco, verificando se são suficientes para assegurar o 

contínuo monitoramento; 

• Verificar se os sistemas de controle de garantias da instituição são automatizados e 

integrados aos sistemas de controle de operações, de modo a permitir a avaliação atualizada 

do grau de cobertura dos créditos individuais; e 

• Verificar se a entidade reavalia periodicamente as garantias, identificando mudanças na 

qualidade, liquidez e suficiência, bem como na capacidade financeira dos avalistas. 

 

125. Quanto à supervisão dos Bens não de Uso (BNDU), há roteiro específico para este tópico 

no MSU (4.30.10.50.05.03), também na modalidade VE. Entre os aspectos verificados na 

inspeção, destacamos: 

 

• Verificar se os BNDU estão registrados pelo seu valor de mercado; 
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• Verificar se os BNDU são avaliados semestralmente e se são constituídas provisões 

adequadas para possíveis perdas; 

• Avaliar se os procedimentos adotados pela instituição para definição do preço de venda do 

bem consideram os aspectos relacionados ao seu custo de carregamento comparativamente 

a seu valor de mercado, valor de avaliação e eventuais ofertas recebidas; 

• Analisar as últimas ofertas de compra comparativamente aos preços de venda estabelecidos 

pela instituição e os resultados auferidos nas últimas vendas efetuadas;  Avaliar a liquidez 

dos ativos considerando os seguintes aspectos: 

o tempo de realização (comparar com operações similares no mercado); 

o despesas geradas para a manutenção do bem; 

o impedimentos legais, tais como problemas com documentação, mudanças na lei 

de zoneamento e existência de pendências com o meio ambiente. 

 

126. Como mencionado anteriormente, a estrutura estabelecida no MSU é geral e engloba 

todos os aspectos relevantes relativos ao Risco de Crédito. Ela reflete a diretriz normativa de 

dispensar ao risco de crédito um tratamento abrangente e geral, mas, ao mesmo tempo, dá 

flexibilidade às equipes de fiscalização para focar em determinados aspectos ou modalidades de 

crédito, de acordo com a relevância para a ES ou preocupações específicas da Supervisão, 

permitindo uma análise mais profunda e detalhada sobre um determinado tópico. 

 

127. No caso de Financiamento Habitacional, por exemplo, inspeção conduzida n  sobre 

o tema focou nos seguintes aspectos: 

• Estratégia e políticas para aplicação dos recursos de caderneta de poupança e do FGTS; 

• Classificação das operações de crédito e papel das garantias nesse processo; 

• Reestruturação e recuperação dos créditos; e 

• Processo e sistemática utilizada para a correção do valor das garantias. 

 

128. Em relação às informações de documentos regulamentares enviados periodicamente 

pela ES, em especial aquelas enviadas no documento 3040 (SCR), além dos filtros existentes na 

recepção desses arquivos e de verificações indiretas nos trabalhos de campo que utilizam essas 

informações, existe VE com foco na avaliação da qualidade e integridade dessas informações 

(MSU 4.30.10.50.32). 

 

129. Tal inspeção possui dois objetivos principais: 

• Avaliar a qualidade das informações de documentos regulamentares enviados 

periodicamente pela ES; e/ou 

 

• Avaliar a eficiência e a eficácia dos sistemas e controles utilizados para garantir a 

confiabilidade e a integridade das informações utilizadas na elaboração desses documentos. 
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130. Os exames incluem: 

• O levantamento de eventuais inconsistências apontadas pelo curador do documento 

regulamentar (BCB); 

• O entendimento das informações constantes nos documentos enviados pela ES; 

• O entendimento e avaliação dos fluxos de dados, sistemas de informação e processos de 

controle utilizados na elaboração dos documentos da ES para garantir a integridade e a 

confidencialidade das informações, considerando os seguintes aspectos: 

o controles de acesso lógico às informações (identificação e autenticação de 

usuários, autorização de acesso, segregação de funções, confidencialidade das 

informações, prevenção de fraudes e procedimentos para a exclusão de 

informações); 

o rastreabilidade e integridade das informações processadas e armazenadas pelos 

sistemas, inclusive a capacidade de individualização de dados já agregados (back 

tracking/caminho reverso); 

o avaliação dos processos de integração entre os sistemas; 

o avaliação da qualidade e robustez dos processos manuais de integração; e 

o avaliação dos processos de conciliação. 

• Monitoramento dos sistemas de informação, avaliando a atuação da área de controles 

internos e das auditorias interna e externa; 

• Avaliação da consistência dos documentos internos e relatórios gerenciais com os 

documentos regulamentares enviados pela ES ao BCB; e 

• Comparação das informações das fontes primárias (ex.: sistemas legados, dossiês) com as 

constantes no documento sob análise. 

 

Do Sistema de Avaliação de Riscos e Controles (SRC) 

 

131. O processo de supervisão conduzido pelo BCB compreende, dentre os seus objetivos, a 

identificação dos principais riscos assumidos pelas ESs, a avaliação dos seus sistemas de controles 

e a análise da sua condição econômico-financeira, de maneira que a Supervisão possa formar sua 

opinião abrangente sobre as ESs. 

 

132. No caso da supervisão de entidades bancárias, esse processo é conduzido em base 

contínua, com o suporte da metodologia SRC (Sistema de Avaliação de Riscos e Controles), a qual 

é composta pelo conjunto de critérios e procedimentos estruturados que permitem à Supervisão 

consolidar e manter atualizado seu conhecimento sobre o perfil de risco das ESs, bem como 

identificar tempestivamente as situações que apresentem maior risco. 
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133. A conclusão sobre a ES, consolidada no SRC, é obtida por meio de duas análises 

principais: a avaliação de riscos e controles e a análise econômico-financeira. Trata-se de análises 

independentes, porém inter-relacionadas, que são realizadas de forma contínua com base nas 

informações qualitativas e quantitativas obtidas das próprias ESs e de outras fontes disponíveis. 

 

134. Tais análises também são impactadas pelos resultados de outras ações executadas 

durante o ciclo de supervisão. 

 

135. Especificamente no tema do risco de crédito, o SRC inclui como elementos diretamente 

relacionados às garantias: a avaliação do risco de ineficácia de mitigadores e a avaliação da gestão 

dos mitigadores de risco (MSU 4.30.40.20.01.01 e 4.30.40.20.01.02). O Manual dispõe: 

 

Risco de Ineficácia de Mitigadores: O risco de ineficácia de mitigadores refere-se à 

probabilidade de que a ES não consiga a recuperação total ou parcial de seus ativos 

problemáticos pela impossibilidade ou incapacidade de realização das garantias, reais ou 

fidejussórias, ou ainda pela inoperância dos mitigadores na redução do risco de crédito. 

Tal risco decorre da aceitação de garantias inadequadas, insuficientes, de baixa liquidez, 

ou mesmo da contratação de operações sem garantias ou mitigadores de risco, resultando 

em uma menor recuperação de seus ativos problemáticos. 

 

136. Dentre os itens avaliados, verifica-se a suficiência e eficácia das políticas, critérios e 

procedimentos adotados para constituição de mitigadores de risco, de modo a evitar, por exemplo: 

 

 

• Aceitação de garantias inexequíveis, ilíquidas ou insuficientes; 

• Aceitação de determinados tipos de garantias em valores inferiores aos respectivos 

créditos, diferentemente do praticado por outras entidades similares (exemplo: hipoteca de 

valor menor que a operação realizada); ausência de diretrizes para limitar a concentração 

de garantias/garantidores (exemplo: concentração de elevados valores de recebíveis em 

poucos sacados, ou elevada concentração da carteira em um único tipo de garantia); 

• Falta ou inadequação do processo de avaliação de imóveis oferecidos em garantia; e 

• Inexistência ou insuficiência de diretrizes sobre a frequência de atualização das avaliações 

das garantias/garantidores ou inadequação dessas diretrizes, pela definição de 

periodicidades de atualização menos frequentes do que as realizadas pelas entidades 

similares. 

 

 

137. Outra questão avaliada é a eficácia dos mitigadores de risco, a qual reflete o grau de 

cobertura da exposição ao risco de crédito por instrumentos mitigadores. Em geral, quanto maior 
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for esta proporção, menor será a exposição final da entidade ao risco de crédito das contrapartes 

primárias, mas, em contrapartida, maior o grau de exposição ao risco de ineficácia de mitigadores. 

Além disso, a avaliação leva em consideração o histórico de recuperação de crédito, contemplando 

os níveis de recuperação de ativos problemáticos por tipo de exposição e mitigador de risco. Busca-

se, portanto, avaliar a efetividade dos mitigadores e identificar potenciais deficiências na 

constituição e execução destes instrumentos, p.ex.: 

 

• Falta de efetividade dos mitigadores de risco aceitos; 

• Inexequibilidade de garantia em razão de questões: sociais, ambientais e trabalhistas, entre 

outros; 

• Falta de eficiência da ES na realização de garantias; 

• Falta de avaliações iniciais ou reavaliações periódicas de garantias; 

• Superavaliação de garantias; e 

• Falhas de formalização de instrumentos mitigadores ou garantias, inviabilizando a 

cobrança judicial. 

 
 

Avaliação da gestão dos mitigadores de risco: Mitigadores são instrumentos redutores do 

risco de crédito, atuando como transferidores de parte ou totalidade do risco ou como 

fator de dissuasão do descumprimento, aumentando a probabilidade de recebimento 

normal ou de recuperação de créditos no caso de inadimplemento. 

 

138. A avaliação verifica a efetividade e suficiência dos processos e procedimentos adotados 

pela ES para a gestão de mitigadores de risco, e busca qualificar a sua adequação, eficiência e 

capacidade de contínuo monitoramento. 

 

139. Para a avaliação da eficácia das políticas estabelecidas para mitigação do risco, devem 

ser considerados os tipos de mitigadores aceitos, os critérios para aceitação dos diversos tipos de 

mitigadores (suficiência, depreciação, liquidez, facilidade de localização e de venda) e dos seus 

provedores (capacidade patrimonial e de pagamento), as metas de diversificação por tipos de 

mitigadores, bem como as periodicidades de revisão dessas avaliações. 

 

140. Os mitigadores aceitos devem ser reavaliados periodicamente a fim de que sejam 

identificadas mudanças na sua qualidade, liquidez e suficiência, bem como na capacidade 

financeira dos provedores. 

 

141. Espera-se que a recuperação de ativos problemáticos seja monitorada de forma 

apropriada, permitindo à ES a apuração de índices que possibilitem a adequada precificação de 



31 

 

 

Auditoria Interna 

Consultoria de Relacionamento com Órgãos Externos de Controle - Corex 
SBS – Quadra 3 Bloco B, Edifício Sede – 18º andar 

70074-900 – Brasília(DF) 

Tel.: (61)3414-2764- Fax: (61)3414-3764 
E-mail: corex.audit@bcb.gov.br 

suas operações, bem como a avaliação do desempenho de seus mitigadores de risco e de seus 

modelos de classificação e mensuração do risco de crédito. 

 

142. Assim como em outras formas de mitigação do risco de crédito, a constituição de 

garantias minimiza, mas não elimina o risco. É desejável que a ES não se fie primordialmente nos 

mitigadores como definidores da qualidade da exposição, mas sim na capacidade de pagamento 

da contraparte. Assim, um bom processo de concessão de crédito é, em si, um fator de “mitigação 

de risco”. 

 

143. Levando-se em conta a relação de VEs (inspeções) apresentadas e demais ações 

inseridas no processo de SRC, consideramos que estão implementados processos e procedimentos 

robustos, capazes de realizar uma supervisão contínua e intrusiva do universo supervisionado, de 

acordo com a prioridade de risco sistêmico representado por cada uma das entidades. 

 

 

Comentários específicos acerca de apontamentos do relatório da CGU por 

parte da Supervisão 

 

Item 2.1.2: Ausência de critérios claros para a avaliação e a reavaliação das 

garantias utilizadas nas operações de crédito imobiliário, 

 

144. Depreende-se que “os atuais normativos não discutem a adequada base de mensuração 

para as garantias, isso implica na incorreta mensuração do indicador LTV, ..., o que conduz a 

incorreta análise do risco de liquidez das instituições financeiras, diante de um cenário de queda 

nos preços dos imóveis ou do aumento da inadimplência.” 

 

145. É importante esclarecer que não existe essa conexão direta entre LTV e a mensuração 

do risco de liquidez. O Risco de Liquidez é apurado por regulamentação própria (Vide Resoluções 

do CMN nºs 4.401/2015, 4.557/2017 e 4.616/2017), em conformidade com a orientação 

internacional, onde o LTV não é critério para definição dos parâmetros a serem considerados. 

Além disso, a eventual mensuração incorreta da garantia só afetaria o risco de liquidez num evento 

de terceira ordem. 

 

146. Outro ponto a se comentar é que dentro de um processo de supervisão baseada em risco, 

a preocupação exarada no relatório não traz qualquer risco à estabilidade financeira ou situação 

específica das instituições citadas. Em dezembro de 2017, os 4 maiores bancos citados no próprio 

relatório possuíam BNDU no total de R$ 6,6 bilhões, enquanto que os ativos líquidos desse mesmo 

universo superava os R$ 450 bilhões. 
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Item 2.2.1 - Aspectos importantes da carteira de crédito imobiliário não são 

acompanhados adequadamente pelo BCB 

 

147. O relatório aponta a inadequabilidade do atual indicador utilizado (LTV) e a não 

utilização de outros critérios que possam capturar mudanças ou aspectos relevantes no mercado 

imobiliário, ou riscos relevantes identificados com atraso ou mesmo não identificados, 

dificultando a adoção de medidas mitigatórias. 

 

148. Inicialmente, esclarecemos que o BCB não utiliza unicamente o LTV como indicador 

para acompanhar o crédito imobiliário, bem como tal indicador sequer é o principal indicador 

utilizado para fins de monitoramento do risco de crédito e da estabilidade financeira. 

 

149. Dada a gama considerável de informações relativas a cada operação de crédito e seu 

tomador coletado no SCR, o BCB desenvolveu um conjunto amplo de métricas e análises, que 

permitem o adequado e tempestivo entendimento do comportamento dos vários mercados de 

crédito, em especial o mercado de crédito imobiliário (vide seção 2.2.2 adiante). 

 

150. Conforme já destacado, o crédito imobiliário tem sido objeto de frequente análise, nos 

mais variados ângulos, o que pode ser comprovado pelas várias apresentações realizadas no Comef 

sobre o tema. Além disso, em todas as reuniões é analisado o comportamento das principais 

carteiras de crédito. Vide abaixo aspectos relacionados ao crédito imobiliário que foram tratados 

em reuniões do Comef: 

 

151. Além das análises vinculadas às concessões e evolução dos saldos, distribuição por 

níveis de LTV, inadimplência, ativos problemáticos, etc, destacamos, não de forma exaustiva, 

outras análises realizadas: 

‐ Análise da inadimplência e ativos problemáticos por safras (coorte) mensal de concessão; 

‐ Análise da evolução do estoque e das concessões pelos diferentes métodos de amortização 

utilizados conforme a fonte de recursos para geração do crédito imobiliário; 

‐ Análise das reestruturações realizadas ao longo do tempo, por fonte de recursos para 

geração do crédito imobiliário; 

‐ Análise dos tomadores de crédito imobiliário, identificando, o grau de endividamento por 

fonte de recursos para geração do crédito imobiliário, concentração por ocupação, faixas 

de renda atendidas pelo crédito imobiliário, 

‐ Evolução comparativa da carteira do Programa Minha casa Minha Vida em relação as 

demais carteiras que compõe o crédito imobiliário; 

‐ Análise da taxa de crescimento da carteira de crédito imobiliário em relação ao crescimento 

da principal fonte de recursos (poupança); 

‐  Análise do consumo de capital pelo crédito imobiliário; 



33 

 

 

Auditoria Interna 

Consultoria de Relacionamento com Órgãos Externos de Controle - Corex 
SBS – Quadra 3 Bloco B, Edifício Sede – 18º andar 

70074-900 – Brasília(DF) 

Tel.: (61)3414-2764- Fax: (61)3414-3764 
E-mail: corex.audit@bcb.gov.br 

‐  Análise da evolução dos clientes com mais de um financiamento; 

‐  Acompanhamento das taxas praticadas por fonte de recursos para geração do crédito 

imobiliário; 

‐  Cálculo de PD para a carteira de crédito imobiliário; 

 

152. Merece destaque inciativa adotada pelo BCB no esforço de cumprir seu papel 

institucional. Como ressaltado no relatório, o acompanhamento do comportamento do preço dos 

imóveis é uma das ferramentas internacionalmente recomendadas para o adequado entendimento 

da dinâmica deste mercado. Entretanto, até 2013 não existia um índice nacional de variação de 

preço de imóveis, seja ele público ou privado, em que pese as demandas existentes. 

 

152. Diante desta lacuna o BCB tomou a iniciativa de, utilizando os dados disponíveis no 

SCR, desenvolver um indicador próprio que permitisse acompanhar a evolução dos preços de 

imóveis a nível nacional (IVG-R). Em março de 2013, tornou público esse esforço, divulgando no 

Relatório de Estabilidade Financeira (REF) a metodologia e iniciou a divulgação de uma série 

histórica retroagindo o indicador ao ano de 2001. 

 

153. Com esse novo indicador foi possível estruturar o monitoramento da dinâmica de preço 

de imóveis, a nível nacional e das unidades da federação, a análise de sensibilidade das instituições 

financeiras a variações no preço de imóveis, por exemplo. 

 

154. É importante destacar ainda que, posteriormente, a FIPE-ZAP passou a divulgar um 

indicador nacional de variação do preço de imóveis com a série iniciando em 2008, e seu 

comportamento é muito próximo do IVG-R. 

 

2.2.2 - O critério de identificação de variações significativas nos indicadores 

utilizados pelo DESIG/BCB é inadequado 

 

155. O relatório cita que “os demais indicadores utilizados pelo DESIG se relacionam com 

uma visão geral do SFN, sem segregação por tipo de crédito.” 

 

156. A seção 2.2.2 faz referência a um dos processos de monitoramento de crédito do 

segmento bancário. Esse processo visa identificar por meio de indicadores advindos do Sistema 

Cosif, situações que fujam aos padrões de comportamento esperado, seja em termos 

regulamentares ou de avaliação de riscos. O Relatório não cita os outros processos de 

monitoramento do risco de crédito, cuja fonte principal de informações é o SCR (Resposta CGU 

201801037-001). Esse sistema recebe atualmente informações detalhadas de 650 milhões de 

operações por mês e apresenta várias informações das modalidades e submodalidades de crédito, 
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inclusive do crédito imobiliário, bem como informações relativas ao tomador e ao contrato de 

crédito, permitindo monitorar um rol não desprezível de indicadores que acompanham 

caraterísticas pontuais das operações. Temos os seguintes processos no qual as informações 

recebidas via SCR são a base principal de análise e acompanhamento: 

 

• Processo de monitoramento do crédito amplo (macroprudencial): análise de todo mercado 

de crédito na visão do tomador de crédito. Vide comentários e as visões apresentadas no 

item 2.2.1. 

• Processo de monitoramento do risco de crédito nas ESss (microprudencial): esse 

monitoramento analisa o risco de crédito em seus vários desdobramentos, inclusive os 

riscos advindos de movimentos em modalidades específicas de crédito. Segue abaixo 

arquivo contendo os indicadores utilizados no risco de crédito da carteira de crédito 

imobiliário: 

 

157. O relatório ainda afirma que “ ...muitas variações significativas, na visão adotada pela 

equipe da CGU, não o foram assim consideradas pela equipe do BCB. O motivo dessa divergência 

foi o critério utilizado pelo BCB para a identificação de variações significativas em seus 

indicadores...”. 

 

“O critério utilizado possui parâmetros discricionários e somente admite como significativa uma 

grande variação do indicador. O limite 3, por exemplo, admite apenas valores entre 50% a 100% 

de variação relativa do indicador.” 

 

158. Aparentemente não ficou claro para os avaliadores como os processos estão estruturados 

na divisão responsável pelo monitoramento econômico-financeiro. Esse monitoramento é 

basicamente realizado por meio de indicadores provenientes do Sistema Cosif e, como nos demais 

processos, os critérios de seleção consideram o princípio da supervisão baseada em risco, 

ponderando o risco percebido e o impacto potencial. 

 

159. Os indicadores representam a forma como determinada situação, entendida como um 

problema ou potencial risco, será selecionada para fins de análise (pela equipe de monitoramento) 

e eventual sinalização para o supervisor. 

 

160. Dito isso, esclarecemos que o limite 3, é um limite auxiliar no processo. O que determina 

se uma variação significativa será analisada ou não são os limites 1 e 2 (um absoluto e outro 

relativo) onde as questões relativas ao “foco no risco” são consideradas. 

 

161. O limite 3 é um limite adicional, uma salvaguarda, que busca identificar variações 

extremas eventualmente não capturadas nos limites 1 e 2. Ou seja, se a variação for extrema, 
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mesmo que a percepção de risco da instituição envolvida e o impacto potencial não tenham 

selecionado essa variação, ela será analisada. Dessa forma, funciona como uma trava de segurança. 

Assim, seu comportamento não pode ser analisado isoladamente, sem considerar primeiro as 

variações selecionadas pelos limites 1 e 2. 

 

162. Conforme se observa no gráfico a seguir, as variações são capturadas principalmente 

pelos limites 1 e 2, o que confirma que o limite 3 se trata de um critério adicional para detectar 

situações-extremas. 

 

 
 

163. Em outro trecho, os examinadores citam que “....Ademais, utiliza o ativo total ajustado 

(ATA) para o cálculo do porte das instituições financeiras sem excluir ou tratar as entidades fora 

do padrão (outliers, na linguagem estatística) (ver apêndice III). No SFN, a maioria das entidades 

possuem menos do que R$ 3 bilhões de ATA, enquanto que apenas 5 entidades possuem mais de 

R$ 800 bilhões de ATA, tendo como referência o mês de dezembro de 2017 (ver apêndice IV).” 

 

164. Em estatística, outliers ou valores atípicos, são observações que apresentam grande 

afastamento em relação às demais da série ou são inconsistentes, implicando em prejuízos à 

interpretação dos resultados dos testes estatísticos. Por definição, o porte não se trata de dado 

inconsistente e seus valores, maiores ou menores, são gerados por igual mecanismo (critérios 

contábeis do Cosif). Logo, considerando que o ATA não apresenta erro estatístico ou imprecisão 

de medida (no conceito estatístico), entendemos não haver justificativa técnica para tratar os 

valores extremos como outliers, excluindo-os dos cálculos. Ao contrário, a exclusão dos valores 

maiores e menores de maneira discricionária, no presente caso, pode levar à aplicação não 

proporcional do monitoramento, deixando de atribuir maior prioridade às instituições que 

apresentam maior relevância sistêmica. 
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165. O que a metodologia de variações significativas adotada pelo BCB faz é ajustar os pesos 

relativos das instituições a partir de transformação matemática que as enquadre em determinado 

intervalo. O objetivo da aplicação desta transformação é estabelecer uma variável que considere o 

porte da instituição dentro do princípio da supervisão baseada em risco, sem que as instituições 

pequena não recebam atenção da supervisão. Desta forma, em função do maior e do menor valor 

de ATA, todas as instituições são enquadradas em um intervalo entre 1 (instituição com menor 

ATA do sistema bancário) e 4 (instituição com maior ATA do sistema bancário), permitindo a 

aplicação proporcional do monitoramento em função da maior relevância sistêmica das entidades. 

Dessa maneira, a distância entre a maior e a menor instituição do sistema bancário se dá na razão 

de 1/4 (25%) e não de 3/800 (0,38%) como exemplificado no relatório da CGU. 

 

166. Além disso, o porte é considerado conjuntamente com o nível de risco, que definimos 

como “Prioridade de Monitoramento (PM)” (raiz quadrada do produto dos dois critérios: 

√Risco ∗ Porte), estando o seu resultado final contido no intervalo de 1 ≤ PM ≤ 4. Dessa forma, 

atribui-se parâmetros mais rigorosos de variações significativas para as entidades maiores e com 

maiores impactos, mas sem que essa aplicação se dê de maneira desproporcional ou fique 

concentrada apenas nas entidades maiores, como parece sugerir a seção 2.2.2 do relatório da CGU. 

 

167. Isso é demonstrado nos gráficos a seguir que apresentam a quantidade e a proporção de 

VSI (variação significativa de indicador) por porte no período de fevereiro/2015 a agosto/2018 

para os indicadores econômico-financeiros monitorados das entidades bancárias. 

 

168. Os números demonstram que a maioria das VSIs são geradas para as entidades de menor 

porte, o que é natural, dada a concentração desse tipo de instituição. Por outro lado, são geradas 

“proporcionalmente” mais VSIs para as instituições de maior porte, o que é compatível com o 

princípio da supervisão baseada em risco. 

 

 
* A maior proporção de VSIs por banco no porte de “1,5 a 2” é ocasionada pel , 

que é um ponto fora da curva tendo em vista as situações que enfrentou nesse período: 

incorporações, crise de liquidez e alienação de subsidiárias. 

Outro trecho diz que: 
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“Utilizando como exemplo o indicador A.03.01 (ver apêndice V), relacionado com a composição 

dos créditos com os níveis “AA” e “A” em relação ao total da carteira de operações de crédito 

de uma instituição financeira, foram calculados os limites para o período entre 2013 a 2017 para 

o Banco . O gráfico é apresentado na continuação”. 

 

“No gráfico, a região em azul representa as variações que seriam consideradas como não normais 

(e, portanto, significativas) e que seriam investigadas para a identificação de possíveis situações 

anômalas, caso fosse adotado o nível de significância de 10% (um intervalo de confiança de 90%, 

por consequência). Em amarelo está a região abrangida pelo atual critério utilizado pelo BCB. 

Mais precisamente, compreendendo um intervalo de confiança de 99,9% da distribuição teórica 

do indicador A.03.01 para o Banco  no período entre 2013 a 2017”. 

 

“Na prática, o atual critério para identificação de variações significativas conduziria a um erro 

do tipo II nas escolhas da autarquia (falso negativo, isto é, deixar de identificar uma variação 

significativa).” 

 

169. Ao criticar o modelo atualmente utilizado, o relatório elege um modelo para comparação 

sem que seja apresentada a justificativa técnica que demonstre a superioridade do modelo sugerido, 

bem como se ele atende melhor todos os objetivos associados ao princípio de supervisão focada 

em risco. 

 

170. Além disso, a comparação entre os modelos apresentada no relatório da CGU é 

imprópria, pois compara critérios absolutamente distintos a partir de uma mesma distribuição de 

probabilidades. Aparentemente, os avaliadores não compreenderam o modelo de variações 

significativas do monitoramento econômico-financeiro das entidades bancárias em sua plenitude, 

o que levou a comparações equivocadas. Elencamos abaixo, algumas diferenças fundamentais 

entre os dois modelos que impedem a realização dos comparativos apresentados no relatório: 

 

a) O modelo definido pelo CGU utiliza o nível dos indicadores enquanto o critério do BCB 

se baseia em sua variação. Portanto, enquanto o critério da CGU utiliza a distribuição de 

probabilidades do indicador em si (no nível) para encontrar os limites, o modelo do BCB 

encontra o limite 1 a partir da distância interquartílica (1º e 3º quartil) da distribuição das 

variações; 

 

b) Os modelos utilizam parâmetros distintos para apuração das referências. Enquanto o 

modelo do BCB avalia o comportamento de todas as instituições em uma mesma data-base, 

o modelo definido pela CGU define os limites a partir do comportamento da mesma 

instituição ao longo do tempo, sem realizar qualquer comparativo entre os pares. Nesse 

sentido, enquanto os limites do modelo do BCB são definidos para cada mês, o modelo da 
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CGU define os mesmos limites para o período de 5 anos, pois avalia a distribuição 

intertemporal do indicador, e não entre os pares. Esse aspecto, por si só, impede a 

comparação dos modelos em uma mesma distribuição de probabilidades conforme 

realizado no relatório; 

 

c) Os tipos de instituição consideradas são distintas. O modelo de variações significativas do 

BCB considera as ESs no âmbito de seus conglomerados prudenciais, que envolvem todo 

o grupo consolidado de entidades financeiras e assemelhadas a financeiras. Os cálculos da 

CGU foram realizados a partir de entidades individuais. 

 

d) A metodologia vigente só se aplica a partir de 2015, quando tem-se dados de 

conglomerados prudenciais. Antes de 2015, as análises eram conduzidas a partir dos 

conglomerados financeiros. Portanto, não é própria a comparação do modelo do BCB no 

período de 2013 a 2017 com qualquer outro critério sem levar em consideração essa 

distinção. 

 

e) Os limites 1 e 2 na metodologia do BCB (variação absoluta e relativa, respectivamente) 

são calculados independentemente, sendo a variação significativa identificada quando 

ambos os critérios são excedidos. Ao plotar um limite único na curva de distribuição de 

probabilidades, a CGU parece desconsiderar as condicionalidades do critério do BCB, 

assumindo algum tipo de premissa que não retrata a realidade da apuração dos limites do 

modelo do BCB em cada período de tempo. 

 

171. Por último, destaca-se que o atual modelo, que é uma evolução de vários modelos e 

técnicas testadas ao longo de 15 anos, incorporando a experiência acumulada pela análise das 

variações apontadas, tem atendido seu objetivo, como apresentado nos gráficos no item anterior. 

 

172. Em outro trecho afiram que “Na prática, o atual critério para identificação de 

variações significativas conduziria a um erro do tipo II nas escolhas da autarquia (falso negativo, 

isto é, deixar de identificar uma variação significativa). O erro do tipo II, para o caso 

anteriormente apresentado, seria de 9,9%, o que pode ser considerado muito alto. E como o 

critério leva a uma falta de calibração dos indicadores, a análise em conjunto de vários 

indicadores, conforme prática em uso pela equipe do BCB, pode minimizar essa falha mas não 

saná-la.” 

 

“O critério utilizado também permite que situações não consideradas significativas (caso fosse 

utilizado o critério estatístico, tendo como base a distribuição do indicador e um intervalo de 

confiança) sejam apontadas como sendo significativas, o que se denomina de falso positivo.” 
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173. Com comentado no item anterior, a afirmação de que o modelo atual conduziria a “erro 

tipo II” baseia-se na comparação do modelo em uso com um modelo sem a comprovação técnica 

que atende todas as nossas especificações. Além disso, para afirmar que o atual modelo permite a 

ocorrência de “falso negativo”, isto é, “deixar de identificar uma variação significativa” é 

necessário que se demonstre que os casos identificados pelo modelo definido pela CGU captura 

situações verdadeiramente problemáticas melhor do que o critério do BCB, não sendo suficiente 

argumentar que um é melhor ou pior do que o outro simplesmente porque são diferentes. 

174. Em outro trecho diz que “No exemplo apresentado, o erro do tipo I (falso positivo, isto 

é, uma variação não significativa ser considerada como sendo significativa) seria de 39,1%. Logo, 

haveria emprego da força de trabalho do BCB, em situações pouco ou nada relevantes, em razão 

do critério atualmente em uso.” 

 

175. Novamente, a afirmação de que o modelo atual conduziria a “erro tipo I” baseia-se na 

comparação do modelo em uso com um modelo que não considera questões básicas como o 

princípio do foco no risco, ou seja, tratar diferentemente as instituições que oferecem maior risco 

para o sistema, seja pelo seu porte, seja por sua situação financeira. Se o modelo proposto fosse 

aplicado em todas as instituições, e após comparado o volume de “erros tipo I” ocorridos nos dois 

modelos (validados por um elemento externo, como por exemplo, a avaliação da procedência pela 

supervisão em campo), aí sim poderia se tirar alguma conclusão sobre a efetividade de cada um 

deles. 

 

176. O relatório faz a seguinte crítica: “O indicador A.03.01 se relaciona com o que foi 

destacado no item 2.1.1, ou seja, caso uma instituição financeira resolva reclassificar 

intencionalmente os créditos com a classificação de nível de risco “C” para a “AA”, por exemplo, 

ela diminuirá o percentual de ajuste para perda na proporção de 3% do total reclassificado, sem 

que isso seja considerado uma variação significativa e questionada pelo BCB, em certas 

condições.” 

 

177. A hipótese apresentada de reclassificação intencional dos créditos de “C” para “AA” 

afetaria os indicadores A.03.01 (“AA” e “A”) e o A.03.02 (“B”, “C” e “D”) e poderia ser capturada 

no critério de variação significativa desses indicadores a depender do montante de créditos 

reclassificados e dos limites apurados para cada um deles no mês em questão, considerando os 

movimentos de todas as instituições do sistema bancário e não apenas de uma única instituição (o 

que permite a comparação intrínseca da entidade e em relação aos pares). Dessa maneira, na 

metodologia adotada pelo BCB, exigir-se-ia que as demais instituições do sistema financeiro 

também fizessem o mesmo movimento para que não fosse capturada no critério de variação 

significativa, o que seria muito improvável uma vez que supõe-se um movimento “intencional”. 

 

178. Além disso, independentemente do comportamento das demais instituições, essa 

variação seria considerada relevante caso se enquadre no limite 3. Deve-se considerar ainda que a 
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reclassificação de nível de risco “C” para “AA” também poderia ser capturada por outros 

indicadores econômico-financeiros, especialmente os indicadores de resultado, que tendem a 

capturar mudanças significativas nos critérios de classificação de risco de maneira tempestiva, 

mesmo que seja entre níveis de risco que os indicadores patrimoniais não apontariam variações 

(por exemplo, reclassificação de “A” para “AA”). 

179. Adicionalmente, e conforme comentado anteriormente, essa situação também seria 

capturada pela situação monitorada realizada no processo microprudencial de risco de crédito 

citado anteriormente (SCR): 

 

Situação monitorada: Houve aumento ou redução relevante das provisões para operações 

de crédito na ES ou movimentos compensatórios dessas entre as subcarteiras, que indique 

elevação do risco ou insuficiência de cobertura de perdas? 

 

Item 2.2.3 - Os indicadores que acompanham a evolução da carteira oferecem 

uma visão muito agregada 

 

180. Os examinadores concluem que “Além de não utilizar indicadores por tipo de crédito, 

há uma visão agregada de alguns aspectos importantes das operações de crédito.” 

 

181. Conforme já destacado no item 2.2.2, o monitoramento dos aspectos relacionados ao 

risco de crédito pelo BCB contempla não apenas análises com base nas informações contábeis, 

mas também num vasto número de indicadores gerados por meio do SCR. No relatório foram 

comentados apenas os gerados a partir do Cosif. 

 

182. Em outro trecho diz que “O indicador que trata das perdas efetivas (Créditos 

baixados/Média da carteira), por exemplo, fornece dados sobre as perdas das operações de 

crédito em uma visão geral, indiferente dos prazos das respectivas operações que podem ser de 

alguns dias (como o crédito do “cheque especial”), meses (como o crédito direto ao consumidor 

– CDC) ou de anos (como o financiamento imobiliário)” 

 

183. O indicador citado, conforme comentado nas solicitações realizadas pela CGU, é 

utilizado na análise de situações monitoradas das instituições não bancárias. Entidades que em sua 

grande maioria operam em nichos específicos de mercado, com operações de crédito com 

características similares. Para todas as instituições outras métricas, conforme relatado no item 

2.2.2, são acompanhadas por meio do processo de supervisão microprudencial, que tem como base 

as informações do SCR. 

 

184. Outro trecho conclui que “Outra situação relacionada com essa visão agregada, que 

não permite um olhar mais detalhado sobre certos aspectos, relaciona-se com os indicadores 
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A.03.01 ao A.03.03, que mensuram a proporção de certos níveis de risco em relação à carteira 

total, da seguinte forma: (i) o A.03.01 abrange os níveis “AA” e “A”; (ii) o A.03.02 abrange os 

níveis “B”, “C” e “D”; e (iii) o A.03.03 abrange os níveis “E”, “F” e “G”.” 

 

185. Todos os indicadores desenhados serão sempre simplificações da realidade. E não existe 

apenas um, mas um conjunto de indicadores que cobrem o mesmo tema por diferentes ângulos. 

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de se estabelecer e monitorar indicadores 

econômico-financeiros para todas as possíveis nuances de transações ou eventos das entidades 

supervisionadas, a metodologia empregada pelo BCB, em linha com as práticas internacionais de 

supervisão bancária, seleciona aqueles mais relacionados aos principais riscos das instituições 

financeiras para compor as situações de monitoramento, tendo em vista a preocupação principal 

em assegurar a solidez do sistema financeiro e seu regular funcionamento. 

 

186. Por essa razão, os manuais do Desig orientam que, apesar dos evidentes benefícios 

quanto à incorporação de maior grau de objetividade nas análises e rotinas de monitoramento, à 

realização de exames comparativos entre as instituições e ao enriquecimento das análises 

evolutivas e de monitoramento individual das entidades, o analista deve ter cuidado quanto às 

conclusões decorrentes do uso dos indicadores econômico-financeiros. 

 

187. Destaca-se, ainda, conforme relatado na resposta à solicitação 201801037-001, que o 

monitoramento dos aspectos relacionados ao risco de crédito em bancos contempla não apenas 

análises com base nas informações contábeis, fonte do indicador descrito nessa solicitação, mas 

também ações de monitoramento por meio dos dados do SCR. 

 

188. O relatório aponta que “De acordo com o que o já foi descrito nos itens 2.1.1 e 2.2.2, 

existe o risco de que uma instituição financeira com problemas para cumprir os limites de capital, 

segundo o Acordo de Basileia (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013b), busque reduzir os ajustes 

para perdas. A instituição poderia reclassificar os níveis de riscos das operações, melhorando-os 

(passando uma operação com o nível de risco “D” para o nível “B”, por exemplo) ou adiando o 

reconhecimento da piora do crédito, por meio de renegociações ou de reconhecimento direto para 

o prejuízo, sem a constituição do ajuste para perdas (conforme o decurso de prazo, de acordo 

com a Resolução n° 2.682/1999)”e que “Uma reclassificação do nível “D” para o nível “B”, por 

exemplo, pode causar uma redução do ajuste para perdas de 9% (10% do nível “D” – 1% do 

nível “B”). Situação pior ocorre com uma reclassificação do nível “G” para o nível “E”, a qual 

implica em uma redução de 40%. Em ambos os casos os indicadores A.03.02 e A.03.03, 

respectivamente, não conseguiriam detectar tais reclassificações, pois apresentam uma visão 

agregada.” 

 



42 

 

 

Auditoria Interna 

Consultoria de Relacionamento com Órgãos Externos de Controle - Corex 
SBS – Quadra 3 Bloco B, Edifício Sede – 18º andar 

70074-900 – Brasília(DF) 

Tel.: (61)3414-2764- Fax: (61)3414-3764 
E-mail: corex.audit@bcb.gov.br 

189. Como já destacado, o monitoramento não se resume a um único indicador. Assim, se a 

redução da provisão para perdas com crédito decorrente da reclassificação de créditos do rating D 

para B não é capturada pelo indicador A.03.02, os efeitos da redução da provisão são capturados, 

por exemplo, pelo indicador A.04.08, que monitora o nível de provisionamento da carteira de 

crédito. 

 

190. Esse mesmo efeito também pode ser capturado no monitoramento do indicador 

R.03.17.a, que é o resultado de provisão sobre a carteira de crédito. Deve ser destacado que, na 

prática, as reclassificações de rating de crédito são capturadas mais tempestivamente pelos 

indicadores de resultado do que pelos indicadores de classificação de risco sobre a carteira. 

 

191. Em complemento, e conforme tratado no item 2.2.2, existem diversas situações 

monitoradas que são acompanhadas por meio dos dados do SCR. Em relação ao problema 

apontado destacamos a seguinte situação monitorada: 

 

Houve aumento ou redução relevante das provisões para operações de crédito na ES ou 

movimentos compensatórios dessas entre as subcarteiras, que indique elevação do risco 

ou insuficiência de cobertura de perdas? 

 

Exemplos de indicadores utilizados: 

  

Nome do indicador  Descrição  

Redução de provisão constituída PF ou 

PJ - micro (contrato)  

Valor da “economia” de provisão ou redução 

da provisão const. de clientes PF ou PJ micro 

(métrica FVD_ID_RT_CLIENTE_SFN -  

dívida de até R$ 1MM), calculada por 

contrato 

Redução de provisao constituída PJ - 

peq/med/gde (por cliente)  

Valor da “economia” de provisão ou redução 

da provisão const. de clientes PJ pequena, 

media ou grande (métrica 

FVD_ID_RT_CLIENTE_SFN - dívida > R$ 

1MM), calculada por cliente  

Redução de provisao constituída R$MM 

– total  

Valor da “economia” de provisão ou redução 

da provisão constituída (soma indicadores 

107 e 108)  

Melhora/redução de provisão cliente 

sobre LL %  

Valor da economia de provisão gerada pela 

melhora do percentual de provisão do cliente 

sobre Lucro Líquido (janela móvel 12 meses)  
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Var.  mensal  Melhora/redução  de 

provisão cliente sobre LL %  

Saldo do mês menos a média dos últimos 12 

meses dividido pelo desvio padrão dos 

últimos 12 meses (Var. indicador 68)  

 

Item 2.3.1 Houve melhora no nível de risco da carteira de operações de 

crédito, apesar de muitos indicadores demonstrarem um cenário de aumento 

de risco 

 

192. Analisando o sistema como um todo, o que se verifica é a aproximação da estratificação 

da carteira dos bancos públicos à dos bancos privados. 

 

193. Importante destacar que as evoluções tecnológicas dos últimos 10 anos permitiram aos 

bancos, bem como ao Regulador, aperfeiçoar seus processos de trabalhos e incorporar novas 

informações para o aprimoramento do gerenciamento dos riscos. 

 

194. Além disso, em um cenário de maior restrição econômica, os bancos tendem a ser mais 

conservadores na concessão, ou seja, arriscar menos. Como o giro da carteira no modelo de 

negócios brasileiro é razoavelmente rápido e a Resolução nº 2.682, de 1999, determina a baixa de 

operações de crédito em atraso em prazo de 360 a 540 dias, vai ocorrendo uma limpeza natural da 

carteira. O exame do forte impacto da crise econômica deve ser observado no comportamento do 

volume de despesas com provisão observada a partir de 2014 e esse dado está contemplado no 

REF. 

 

195. A Supervisão acompanha a evolução dos modelos e das classificações de risco. É natural 

nesse processo haver discussões e recomendações de aperfeiçoamentos. Considerando que o risco 

de crédito é o principal risco ao qual o SFN está exposto, pode-se ter certeza que foram feitas 

centenas de apontamentos envolvendo determinações de ajustes e recomendações de 

aperfeiçoamentos por parte da Supervisão ao SFN. Essa é uma dinâmica natural dentro de uma 

supervisão contínua e com foco em risco. 

 

196. Sempre haverá questionamentos específicos sobre determinadas carteiras, safras, 

operações e classificações. No entanto, os testes de estresse e de sensibilidade publicados no REF 

mostram que não há discrepância significativa que possa afetar a estabilidade do SFN e, por 

consequência, dos bancos  e  citados no relatório dado as suas representatividade. 
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Item 2.4.1  As garantias são atualizadas de forma intempestiva por parte das 

instituições financeiras 

 

197. Em relação ao cálculo do LTV corrente após o ajuste do valor do imóvel pela aplicação 

do IVG-R, esse não se demonstrou adequado” 

 

198. Em relação a essa afirmativa, entendemos, a partir das reuniões realizadas, que o ponto 

central não é o ajuste do valor do imóvel pela aplicação do IVG-R em si, mas a base sobre a qual 

a correção é aplicada. O valor da garantia deve ser avaliado de alguma forma. O problema estaria 

no valor de partida sobre o qual será aplicada a correção. 

 

199. Fora isso, a amostra utilizada para a conclusão de que o IVG-R sobrevaloriza o valor da 

garantia é uma amostra enviesada. O IVG-R (ou o FIPE-ZAP, que tem variação acumuladas muito 

próximas) estima a variação do preço de imóveis em condições de negociação ao longo do tempo. 

Na amostra utilizada é calculada a variação de preços dos imóveis que mudam sua condição no 

tempo: na concessão do crédito, quando o imóvel está sendo vendido em condições comparáveis 

aos demais imóveis no mercado, e na incorporação do imóvel em BNDU, quando este certamente 

não estar nas mesmas condições que os demais imóveis à disposição no mercado, o que resulta 

num valor e numa variação menor que os em condições comparáveis aos demais imóveis ofertados 

no mercado. Os imóveis retomados em geral apresentam problemas de conservação, dívidas 

associadas, e não estão em condições de ser alugado, como destacado pela CGU no item 2.5.1 do 

relatório. 
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200. Ainda sobre esse ponto, parece existir uma inconsistência ao realizarmos o cruzamento 

da Tabela 1 com a Tabela 2. Tomemos como exemplo a faixa N1. Na Tabela 2 é informado que a 

avaliação média quando da incorporação dos imóveis desta faixa no BNDU é de R$ 67.479. Na 

Tabela 1 é informado que o LTV neste ponto é de 0,67, logo o valor médio da dívida seria de R$ 

45.210. No relatório é informado que o período entre a concessão e a alienação médio é de 6,2 

anos. Embora não deva ser esse todo o período de correção do saldo devedor, pois a inadimplência, 

conforme informado no relatório é em média no quarto ano, se corrigirmos por todo o período, 

obtemos uma dívida atualizada média de R$ 49.354. Considerando o LTV na alienação informado 

na Tabela 1 (1,77) com o valor bruto de alienação da Tabela 2 (R$ 62.000) concluímos que a 

despesa média de manutenção do imóvel será de na média R$ 30.251 ou 48% do valor bruto de 

alienação. Valores aparentemente muito elevados para esse tipo de evento. Nas demais faixas esse 

percentual é de 24%, 12% e 19%, respectivamente. 

 

Item 2.4.2 - A atualização das garantias utiliza mecanismos inadequados ou 

insuficientes para assegurar o valor real dos imóveis às instituições 

financeiras”. 

 

201. A escolha da forma de atualização do preço dos imóveis para acompanhar o desempenho 

de uma carteira não é uma tarefa simples. Deve-se ter claro o objetivo da atualização: o 

comportamento esperado do valor do imóvel, ou uma atualização que “garanta” o valor real de 

cada imóvel. 

 

202. No atual contexto, é possível atender o primeiro objetivo. Como demostrado no gráfico 

abaixo, o uso do IVG-R tem desempenho acumulado similar a outros indicadores de valores reais. 

No médio prazo, com o desenvolvimento de um índice de imóveis hedónico (ver comentário seção 

2.4.3) seria possível uma atualização mais precisa. Carece, entretanto, a avaliação dos custos e 

benefícios associados e da viabilidade de efetuar isso em escala nacional. 
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Item 2.4.3 - Não há confirmação dos valores das garantias declarados pelas 

instituições financeiras por parte do BCB 

 

203. Relata a equipe da GCU que “quando questionada se eram realizados testes para 

confirmar os valores das garantias, a equipe do BCB relatou que não há uma rotina específica para 

a confirmação dessas informações. Afirmou, ainda, que pode ocorrer algum teste, quando o tema 

é tratado nas atividades de supervisão das instituições financeiras.” 

 

204. Visando melhorar a formação de preços e aumentar a garantia, o CMN editou em maio 

de 2012 a Resolução nº 4.088, com detalhamento das informações por meio da Circular nº 3.747, 

de 2015, com vigência a partir de novembro de 2017. Essas informações incluem além dos dados 

de identificação do imóvel, informações como: tipo, estado de conservação, padrão de 

acabamento, área do imóvel, área do terreno, quantidade de dormitórios, vagas de garagem, 

testada. Essas informações permitirão o desenvolvimento de sistemas que confrontam as 

avaliações realizadas em imóveis com as mesma características e desenvolvimento de índices de 

preços de imóveis hedônicos. Além disso, será possível desenvolver um indicador de reavaliação 

do valor das garantias mais efetivo. 
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205. Além disso as centrais que efetuam os registros previstos na norma já oferecem serviços 

com base nesses dados, a fim de padronizar as avaliações, melhorar sua qualidade, 

desenvolvimento de índices, entre outros. 

 

206. Em relação ao afirmado pela equipe da CGU ao seguinte tópico: “Em relação às demais 

inconsistências, apesar não serem significativas isoladamente, as são de forma conjunta 

(representa quase 1% dos dados referentes ao ano de 2017). Ademais, são validações que 

poderiam ser facilmente implementadas no aplicativo que verifica erros antes do envio ao BCB.”, 

o BCB, juntamente com as instituições financeiras, tem investido na implementação de críticas a 

fim de aumentar a qualidade e segurança do SCR. Neste contexto todas as críticas de fácil 

implementação e outras tantas já foram e estão sendo introduzidas. Atualmente o arquivo do SCR, 

antes de entrar no BCB passa por um processo automático de validação que abrange 201 críticas. 

Após o ingresso do arquivo, outro conjunto de 45 críticas é executado. 

 

207. Em que pese todo esse esforço, algumas situações não podem ser parametrizadas dadas 

as características das operações e do mercado brasileiro, principalmente no caso de crédito 

imobiliário que são operações longas, resultando num estoque afetado pelas mudanças de moeda, 

regimes de inflação e legislação que ocorreram ao longo dos anos. 

 

208. Retomando a manifestação pontual contida no relatório da Controladoria-Geral da 

União : “O teste de estresse realizado no REF, que utiliza o LTV corrente conforme apresentado 

no item 2.2.1, tem como base as informações oriundas do SCR. Percebe-se que os valores 

utilizados para controlar as operações de crédito imobiliário podem estar inadequados para 

apurar os riscos relacionados com as operações de crédito imobiliário. O LTV apresentado nos 

últimos REF pode apresentar uma subavaliação de até 9 p.p. (pontos percentuais), a equipe da 

CGU esclareceu que a estimativa da subavaliação de até 9 p.p decorre da comparação entre a 

atualização do valor da garantia pelo IVG-R com a atualização pela correção extraída da correção 

dos imóveis da carteira de BNDU. 

 

209. Conforme explicado no comentário ao itema 2.4.1, o uso da variação da avaliação de 

imóveis retomados como sendo um indicativo de variação do valor do imóveis em geral não é 

adequada, pois estamos comparando no tempo o mesmo imóvel em situações distintas: na venda, 

quando ele está “em condições de mercado” e na retomada, quando ele não poderá ser 

imediatamente colocado no mercado, visto apresentar algum tipo de degradação ou restrição que 

interfere no seu preço. 

 

210. Conforme já esclarecido no relatório, para fins macroprudencias, a visão necessária no 

cálculo do LTV é o preço de mercado, pois o objetivo é influenciar o comportamento da demanda 
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de crédito e de preço dos imóveis. Assessoriamente, isso resulta também em aumentar a resiliência 

dos devedores a choques, reduzir as taxas de delinquência e aumentar as taxas de recuperação. 

 

211. Nesta linha, no processo de teste de estresse (análise de sensibilidade), a atualização do 

valor dos imóveis por um índice de variação de preço de imóveis (IVG-R ou outro qualquer) para 

calcular o LTV corrente é fundamental, pois o objetivo é simular a reação do devedor quando o 

valor de mercado do imóvel for inferior ao valor da dívida. Nos casos onde isso ocorre supõe-se 

que o banco retomará o bem e reconhecerá o prejuízo decorrente. 

 

212. No cálculo do impacto no patrimônio do banco detentor do crédito, estima-se a perda 

em cada financiamento inadimplente pela diferença entre o saldo devedor e o valor presente do 

montante recuperado com a venda do imóvel em leilão. Para se apurar o montante recuperado, 

tomam-se os preços dos imóveis residenciais após a aplicação dos choques, descontando-se os 

impostos, as despesas de manutenção e as relacionadas ao leilão. Adicionalmente, considera-se 

que a venda em leilão somente ocorrerá mediante aplicação de deságio proporcional à queda de 

preço provocada pelo choque aplicado. O valor presente desse montante é obtido descontando-o 

pela taxa de juro futuro de um ano negociada na BM&FBovespa. Os novos índices de capital 

regulatório de cada instituição são calculados considerando as perdas estimadas associadas a cada 

degrau de queda de preços dos imóveis. 

 

Comentários acerca dos apontamentos constantes dos itens 2.5.1, 2.5.2 , 2.6.1 e 

2.6.2 

 

Item  2.5.1: O deságio entre a avaliação em condições normais de mercado e o 

valor de venda é muito significativo 

 

Item 2.5.2: As despesas relacionadas com imóveis em BNDU não têm sido 

corretamente estimadas/apropriadas pelas instituições financeiras 

 

Item 2.6.1: Ausência de identificação dos principais riscos relativos às 

operações de crédito imobiliário 

 

Item 2.6.2: Ausência/incompletude do desenho ou não funcionamento dos 

controles internos voltados ao controle das operações de crédito imobiliário 
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213. O controle das operações de crédito é de responsabilidade das instituições financeiras, 

cabendo à Supervisão a avaliação da adequação e completude dos procedimentos estabelecidos 

pelas ESs. 

 

214. Nesse sentido, a Área de Fiscalização do BCB utiliza, desde 1998 com a publicação da 

Resolução nº 2.554, os princípios e critérios definidos pelo COSO, frequentemente citado no 

relatório da CGU, buscando seu permanente aperfeiçoamento de acordo com as dinâmicas 

apresentadas pelo mercado, bem como as melhores práticas internacionais. Dito isto, nossos 

procedimentos de supervisão focam na avaliação da efetividade e suficiência da atuação das 3 

linhas de defesa, implementadas pelas ESs, para a gestão e mitigação dos seus riscos. 

 

215. A identificação dos riscos relativos às operações de crédito imobiliário é efetuada tanto 

por meio das atividades de monitoramento (Desig), quanto por atividades de supervisão (Desup), 

que utilizam conjunto de informações internas, de mercado e disponibilizadas pelas instituições 

financeiras. A partir da avaliação formada com base nesse conjunto de informações disponíveis, 

define-se prioridade e escopo das ações de fiscalização a serem conduzidas nas ESs com carteiras 

mais relevantes. 

 

216. Nesse sentido, nos últimos trabalhos realizados para análise de carteiras de crédito 

imobiliário foram priorizados, entre outros critérios, a identificação de renegociações, os critérios 

de aceitação, a percepção sobre piora de risco, o acompanhamento do processo de “cura”, o 

percentual de sucesso das renegociações, a evolução e o tratamento dado aos imóveis registrados 

em BNDU. 

 

217. Portanto, em que pese as críticas ao processo de Supervisão, praticamente todas as 

situações descritas pela CGU para exemplificar as deficiências no nosso processo, derivam de 

apontamentos realizados pela própria Supervisão, e que demonstram a capacidade de o Modelo de 

Supervisão identificar problemas e atuar para que as instituições adotem ações corretivas, 

conforme abaixo exemplificado. Inclusive, acerca do processo de avaliação de BNDU, trabalho 

recente realizado pela Supervisão e compartilhado com a CGU, contemplou a determinação de 

ajustes relevantes em carteira de BNDU de determinada IF. 

 

 

 

 

 

 

 

IRRE 2 
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Título: Melhorar a gestão dos imóveis habitacionais retomados. 

Descrição: Caberia à  estruturar procedimentos para o registro de todas as despesas 

incorridas até a alienação final do imóvel dado em garantia, com as respectivas datas dos 

eventos, para que, posteriormente, a área responsável pela apuração do LGD possa 

acessar e capturar essas informações. Atualmente, a apuração individualizada da LGD é 

prejudicada pela falta de sistemas integrados que permitam um adequado tratamento 

destas informações.  

Capitulação 

:  

Art. 23 XVII, § 1º, item IV da Resolução nº 4.557/2017.  

 

Def Cont 4  

Título: Melhora do nível de risco de operações renegociadas sem o devido embasamento 

Descrição: Apesar da evolução nessa questão,  ainda apresenta alguns problemas 

pontuais na marcação no SCR de operações renegociadas. Parte desses problemas se deve 

às limitações do sistema , que precisam ser corrigidas.  

Capitulação 

:  

§ 1º, Art. 8º da Res. 2.682/1999.  

 

IRRE 9  

Título: Índice inadequado para correção das garantias dos financiamentos habitacionais 

Descrição:  utiliza a variação da TR para a correção do valor dos imóveis residenciais 

dado em garantia dos financiamentos.   

Capitulação 

:  

Item c), inciso XII, Art. 23 da Res. 4.557/2017.  

 

218. Os apontamentos verificados nas atividades de supervisão são encaminhados às ESSs 

para as providências de saneamento. Aos apontamentos de alta criticidade (irregularidades ou 

deficiências de controles relevantes), são determinadas a adoção tempestiva de ações corretivas. 

Aos apontamentos de menor criticidade ou que envolvam grandes movimentos e de solução mais 

complexa são determinadas elaborações de Planos de Ação para o devido saneamento, sendo que 

os prazos previstos de implementação nos cronogramas definidos pelas IF’s são objeto de 

acompanhamento em atividades de supervisão posteriores. 

 

 

Inclusão de Unidade do BC no fluxograma do controle sobre as operações de crédito 

imobiliário 

 



51 

 

 

Auditoria Interna 

Consultoria de Relacionamento com Órgãos Externos de Controle - Corex 
SBS – Quadra 3 Bloco B, Edifício Sede – 18º andar 

70074-900 – Brasília(DF) 

Tel.: (61)3414-2764- Fax: (61)3414-3764 
E-mail: corex.audit@bcb.gov.br 

219. Por fim, solicitamos incluir no fluxograma do processo macroprudencial de 

acompanhamento do crédito imobiliário (6 - Apêndices) um item relativo ao Desig , conforme 

proposta abaixo: 

 

 
Permanecemos à disposição para oferecimento de informações adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 



 

 

 
Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201801037 

Unidade Auditada: Banco Central do Brasil 

Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda - MF 

Município (UF): Brasília/DF 

Exercício: 2017 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017 

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 da auditoria 

sobre supervisão e regulação do crédito imobiliário pelo Banco Central do Brasil.. 

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: 

- Lacunas normativas em relação às operações de crédito imobiliário (item 2.1); 

- Inadequabilidade dos indicadores utilizados para o controle das operações de 

crédito imobiliário (item 2.2); 

- Erros materiais na classificação do nível de risco das operações de crédito 

imobiliário de algumas instituições financeiras (item 2.3); 

- Avaliação incorreta das garantias relacionadas às operações de crédito imobiliário 

(item 2.4); e 

- Avaliação incorreta dos imóveis adquiridos a título de Bens Não De Uso – BNDU 

(item 2.5). 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



 

 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 

do Rol de Responsáveis seja pela regularidade 

6. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes 

cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido 

conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 163/2017. 

 

Brasília - DF, 30 de outubro de 2018. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária 

 

  



 

 

 
Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201801037 

Unidade(s) Auditada(s): Banco Central do Brasil 

Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Eduardo Refinetti Guardia 

 

Tendo em vista os aspectos observados no processo de prestação de contas anual do 

exercício de 2017, do BANCO CENTRA DO BRASIL, expresso a seguinte opinião acerca dos 

atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de 

auditoria. 

O escopo dos trabalhos abordou a avaliação da atuação do BCB em relação à 

regulação e ao monitoramento exercido sobre o crédito imobiliário e a análise do atendimento 

às recomendações realizadas pela CGU. 

No decorrer dos trabalhos de auditoria, constatou-se: 

i) Lacunas normativas em relação às operações de crédito imobiliário, em especial 

quanto aos critérios para avaliação e reavaliação de garantias e de bens não de 

uso (BNDU); 

ii) Inadequabilidade dos indicadores utilizados para o controle das operações de 

crédito imobiliário, com destaque para as fragilidades decorrentes do critério 

adotado para identificação de variações significativas; 

iii) Erros materiais na classificação do nível de risco das operações de crédito 

imobiliário de algumas instituições financeiras, sendo de especial relevo a 

constatação de uma quantidade expressiva de operações baixadas diretamente 

para prejuízo, em divergência com o disposto na Resolução nº 2.682/99, 

reduzindo o provisionamento exigido em cerca de R$ 2,7 bilhões, impactando nas 

exigências de capital decorrentes e no índice de inadimplência das instituições em 

questão; 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



 

 

iv) Avaliação incorreta das garantias relacionadas ao crédito imobiliário, em função 

da lacuna normativa acerca da base de mensuração e dos critérios de avaliação, 

reavaliação e atualização, possivelmente causando uma subavaliação de até 9 

p.p. na relação de loan to value (LTV) apurada no Relatório de Estabilidade 

Fiscal; 

v) Avaliação incorreta dos imóveis em BNDU, decorrente do deságio entre o valor 

de avaliação e o valor de venda ser, em média, superior a 30%, causando uma 

superavaliação no valor destes ativos superior a R$ 2 bilhões de reais. 

No tocante às recomendações deste órgão de Controle Interno pendentes de 

implementação, destacam-se aquelas relacionadas ao Fundo de Compensação de Variações 

Salariais – FCVS, haja vista se tratarem de obrigações estabelecidas na Lei nº 10.150/2000 para 

o BCB. Registra-se que essa questão expõe a União a riscos relevantes, que podem ocasionar 

expressivos prejuízos ao Fundo, uma vez que afetos ao cálculo de uma dívida estimada em 

mais de R$ 120 bilhões. 

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, pela REGULARIDADE. 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, 30 de outubro de 2018. 

 
 

Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção 

 

 


