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RESUMO 
 
 

Este trabalho compreende a análise de três casos de condenação por fraudes 

contábeis no Brasil, no qual se buscou identificar, se há condenação por fraude 

contábil no Brasil e os fatores determinantes ao convencimento dos juízes quanto à 

ocorrência de fraude contábil diante de um balanço contábil fraudulento. 

O referencial teórico citado envolve as teorias da fraude, a psicologia da fraude, 

exemplos de fraudes perpetradas por empresas estrangeiras e por bancos 

brasileiros, e o arcabouço legal vigente no Brasil. 

A metodologia consistiu em estudo de caso múltiplo cujo critério de coletas de dados 

se restringiu aos autos dos processos judiciais, os quais foram investigados 

mediante análise de conteúdo.  

A amostra foi selecionada de acordo com a repercussão que os casos tiveram na 

mídia e com a facilidade de acesso aos autos dos processos, portanto, foram 

analisados os processos judiciais da Gallus Agropecuária S.A., da Encol S.A. e do 

Banco Santos S.A., uma amostra de conveniência. 

As evidências indicaram que nos três casos analisados, o juízo se convenceu da 

ocorrência da fraude contábil pelo fato de as empresas omitirem informações 

relevantes (como a venda de mercadorias e a negociação de recebíveis), bem como, 

pela divulgação de informações fantasiosas (reconhecimento de Ativos sem a 

respectiva propriedade/controle ou expectativa de geração de benefícios futuros). 

Identificou-se, ainda, nos três casos, que não houve condenação exclusivamente 

pelo fato de se ter praticado fraudes contábeis, a rigor, houve condenações 

combinadas por outros crimes, por exemplo, fraude falimentar, falsidade material e 

ideológica, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. 

 

Palavras-Chave: Fraude contábil, Condenação, Gallus, Encol, Banco Santos. 

Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – Administração – Ciências 

Contábeis. 

 
 

 
 

 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
This work is based on the analysis of three Brazilian cases of condemnation by 

accounting fraud and financial reports manipulation of data, where we tried to identify 

if there is condemnation by accounting fraud in Brazil and the main factors 

considered by the judge to convince them about the accounting fraud. 

The theoretical reference quoted involves the theory of fraud, the psychology of 

fraud, examples of financial fraud in foreign companies and Brazilians banks and the 

law in Brazil regarding fraud and money laundering. 

The methodology consisted in studies of Brazilian cases with the data collection 

criteria from three law suits. The methodology used was the Contents Analysis  

The samples were chosen according to the impact those cases had in Brazil and the 

facility to access their law suits. Therefore, we chose Gallus Agropecuária S/A, Encol 

S/A and Banco Santos S/A for a matter of convenience. 

The evidence indicated that in those three cases, the court was convinced by the 

accounting fraud due to omission of relevant financial information in the balance 

sheet, by information provided to the market that didn’t reflect the healthy of the 

company (assets written up without the property). 

It was identified as well that, in those three cases, there was condemnation not only 

for the accounting fraud per si, but also by the combination of other crimes as money 

laundering, fraud gang, material and ideological false fraud, and bankruptcy. 

 

 
Keywords: Accounting Fraud, Prosecution, Gallus, Encol, Banco Santos. 

Áreas of knowledge: Social Sciences – Business Administration – Accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As fraudes contábeis passaram a ganhar importância e atenção da mídia após os 

escândalos de empresas estrangeiras como a WorldCom, Tyco e Enron. A 

transferência de despesas para os dispêndios com ativos fixos é, sem dúvida, ato 

fraudulento. O pagamento de tarifa para arrendamento de linhas locais é 

evidentemente uma despesa, contabilizada de maneira irregular pela Enron para 

inflar o balanço. 

 

No Brasil, temos exemplos de empresas como a Encol, diversos bancos, Parmalat e, 

atualmente, a EMI-Odeon brasileira, que exagerou receitas e lucros operacionais 

fazendo com que as ações da companhia caíssem cerca de 8,8% na Bolsa em 

Londres. 

 

Diante do exposto, o objetivo precípuo deste trabalho é o de identificar, através de 

análises de processos de empresas brasileiras que cometeram fraude contábil, se 

há condenação por fraude contábil no Brasil e os fatores determinantes ao 

convencimento dos juízes quanto à ocorrência de fraude contábil diante de um 

balanço contábil fraudulento. 

 

A literatura de gerenciamento da informação contábil não é uniforme com relação ao 

conceito de fraude nem quanto à distinção entre fraude e gerenciamento de 

resultados. Dechow e Skinner (2000) dizem que a fraude ocorre quando as práticas 

contábeis adotadas não estão em conformidade com os princípios contábeis 

geralmente aceitos (within GAAP). 

 

Segundo Ijiri (1975, p.51) o Statement n° 4 de outubro de 1970, desenvolvido pelo 

Accounting Principles Board (APB) e publicado pelo American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA), recomenda que a Contabilidade deve dar sempre 

preferência à essência econômica dos eventos, mesmo nos casos em que a 

legislação determine tratamento diferente em relação ao valor a ser contabilizado.  

 

Por outro lado, ao tratar da percepção que deveriam ter os intérpretes dos relatórios 

contábeis, denota-se claramente a interface histórica que sempre ocorreu e que 
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ocorre ainda atualmente entre a Contabilidade e o Direito em termos de vinculação 

entre a verdade contábil com base na fidelidade de mensuração em relação ao 

fenômeno a que se refere e a eqüidade das ações dos agentes econômicos, em 

termos de justiça distributiva e responsabilidade social. 

 

Pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade), a Contabilidade possui princípios 

fundamentais como o da Entidade, da Continuidade, da Oportunidade, do Registro 

pelo Valor Original, da Atualização Monetária, da Competência e da Prudência.  

Com relação às características da Informação contábil, objeto do nosso estudo, os 

princípios do Conceito e Conteúdo, dos Usuários, dos Atributos da Informação 

Contábil, da Confiabilidade, da Tempestividade, da Compreensibilidade e o da 

Comparabilidade são levados em consideração quando há divergências de 

informações indicando possíveis fraudes contábeis. 

 

O principal objetivo relacionado a este estudo é a fidedignidade das contas anuais 

em relação ao patrimônio, a situação financeira e aos resultados da empresa, em 

caso de conflito entre princípios contábeis obrigatórios. “A informação contábil, em 

especial aquelas contidas nas demonstrações contábeis, notadamente as previstas 

em legislação, deve propiciar revelação suficiente sobre a entidade, de modo a 

facilitar a concretização dos propósitos do usuário, revestindo-se de atributos, entre 

os quais, são indispensáveis os seguintes: confiabilidade, tempestividade, 

compreensibilidade e comparabilidade”.1 

   

Buscando-se alcançar esses objetivos, o presente trabalho está estruturado em dez 

capítulos. O segundo capítulo inaugura o referencial teórico, tratando 

especificamente das teorias da fraude. O terceiro capítulo apresenta algumas 

considerações sobre a psicologia da fraude. No quarto capítulo são apresentas 

evidências de fraudes em outros países. O arcabouço legal vigente no Brasil que 

trata da fraude contábil é sumarizado no quinto capítulo. Os capítulos 6 e 7 abordam 

evidências de manipulação da informação contábil. O oitavo capítulo discorre sobre 

a metodologia de pesquisa adotada. O nono capítulo apresenta e avalia os casos 

analisados. Finalmente, no décimo capítulo são apresentadas as considerações 

                                                 
1 Resolução CFC 785 de 1995 
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finais deste estudo e propostas para futuras pesquisas. 
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2 TEORIA DAS FRAUDES 

 

Neste capítulo serão vistos alguns fatores que propiciam a ocorrência de fraudes em 

organizações brasileiras e estrangeiras (baseadas naquelas tratadas nesta 

dissertação) e os tipos de fraude e suas categorias. 

 

 

2.1  Fatores 

 

Como acontece na grande maioria das fraudes em Companhias, elas podem ser 

explicadas pela correlação de fatores como: 

 

 

2.1.1  Ausência de controles e procedimentos internos 

  

A falta de controles internos, área de Investigação Especial e Auditoria Interna, 

procedimentos e políticas internas e gerenciamento de risco podem dar abertura a 

grupos externos e atitudes internas que atuam objetivando atividades ilícitas contra a 

Organização. 

 

 Nos mercados Financeiro e Segurador, regulados pelo Banco Central (Bacen) e pela 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) respectivamente, são os 

Organismos responsáveis pela regulação e combate à fraude e Lavagem de 

Dinheiro. 

 

 

2.1.2  Existência de pessoas de má índole e conduta 

 

Os fatores psicológicos são explicados aqui. De acordo com psicólogos, os pontos a 

seguir são considerados para pessoas com envolvimentos em fraudes (Australian 

Institute of Criminology, 2001). 

 

� Reciprocidade: É a teoria que diz que se eu fizer algo para você, você irá 

se sentir obrigado a fazer algo para mim. O golpista se apresentará como 
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muito prestativo e pronto a ajudar em tudo para que a vítima fique lhe 

"devendo uma". 

 

� Escassez: Sobretudo a falta de tempo para decidir (alegando que uma 

determinada oportunidade é por tempo muito limitado ou que tem algum 

prazo a ser respeitado) é um fator muito usado para pressionar vítimas. 

 

� Autoridade: Muitas pessoas ficam cegas quando pensam estarem lidando 

com autoridades. Por isso os golpistas muitas vezes alegam serem ligados 

a órgãos ou entidades públicas que lhe conferiram poder, ou se 

apresentavam com altos cargos. 

 

� Fixação em fantasias: Esta tática visa fazer com que a vítima fique tão 

fixada em um determinado "prêmio" que acabe perdendo a capacidade de 

pensar objetivamente. Por isso o golpista insistirá em evidenciar e 

concentrar a atenção sobre os supostos grandes benefícios que esperam 

a vítima. 

 

� Prova Social: Muitos golpistas alegam (sem fornecer provas convincentes) 

que o que eles estão propondo já foi feito por muitas pessoas ou 

empresas, criando assim a idéia implícita que a coisa deve ser boa se 

tantos assim a fizeram supostamente com sucesso. 

 

� Autenticação por associação (Parodi, Lorenzo – 2005): Consiste em fazer 

alguma documentação parecer autêntica, mesmo não a sendo, através da 

associação ou apresentação conjunta com outros dados confiáveis ou 

comprovadamente autênticos. Isso vale, por exemplo, para um documento 

falso que, quando apresentado em conjunto com outros documentos 

verdadeiros e confiáveis, pode acabar sendo aceito como também 

autêntico.  
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2.1.3 Mercado pouco regulado 

 

Ineficiência das leis, incerteza da pena, incerteza jurídica, sistema financeiro 

evoluído, existência de inúmeras oportunidades, pouca fiscalização, pouca 

organização das autoridades em nível nacional, desrespeito as leis sendo visto como 

comportamento comum (inclusive em função dos exemplos em nível de governo). 

 

Exemplificando, o mercado segurador, a partir de 2004, iniciou sua regulação 

fortemente no que tange ao gerenciamento de fraudes internas e externas e ao risco 

de operações e atividades de seguros serem envolvidas em lavagem de dinheiro. 

 

A partir deste ano, a Superintendência de Seguros Privados emitiu diversas normas, 

dentre elas as Circulares Susep 249 – Controles Internos, 200/327 – Combate à 

Lavagem de Dinheiro, 344 – Gerenciamento da Fraude Interna e Externa, 341 – 

Pessoas Politicamente Expostas, com o objetivo de regular e controlar o mercado 

com relação à fraude e lavagem de dinheiro. 

 

 

2.2  Tipos de Fraude 

 

As fraudes podem ser divididas em: 

 

 

2.2.1  Fraudes Internas 

 

Geralmente são as fraudes perpetradas por funcionários dentro de uma 

Organização. 

 

Através de novas medidas do Reino Unido (FSA – Financial Services Authority), 

cada Organização bancária e securitária do Reino Unido deve possuir controles e 

gerenciamento do risco no caso de serem envolvidos em risco, no momento da 

contratação de funcionários. 
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Categorias de Fraudes Internas 

 

As fraudes internas podem normalmente ser divididas em dois grandes grupos:  

 

a) Fraudes com registro nos livros contábeis. 

 

Desta categoria fazem parte as fraudes que afetam diretamente o fluxo contábil ou 

de caixa da empresa. Abaixo, alguns exemplos: 

 

� Faturamentos irregulares (serviços não prestados, mercadorias não 

entregues, superfaturamento). 

� Lançamento de pagamentos indevidos ou fictícios. 

� Reembolsos irregulares (por viagens, despesas, dentre outros). 

� Alterações, desvios e/ou roubos nos estoques de mercadorias ou nos 

bens da empresa. 

� Troca de dinheiro da empresa por recebíveis (muitas vezes pouco 

líquidos). 

� Lançamento de gastos "de consumo" irregulares. 

� Omissões ou falsificações nos registros de operações contábeis ou de 

recebimentos. 

� Falsificação de faturas ou documentos contábeis. 

� Operações financeiras irregulares.  

 

Nesta categoria de Fraude Interna, devemos considerar também o conflito de 

interesse. O conflito de interesse acontece quando um determinado indivíduo é 

influenciado por ações externas ou atitudes próprias não corretas que o leva a 

favorecer determinado grupo de pessoas física ou jurídica. 

 

Exemplo de conflito de interesse: funcionários de seguradora que repassam a 

regulação de sinistro para um único prestador (regulador) com o intuito de 

favorecimento do mesmo (algumas vezes, parentesco). 
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b) Fraudes sem registro nos livros contábeis 

 

Desta categoria fazem parte todas as fraudes que não afetam diretamente o fluxo 

normal da contabilidade. Exemplos deste tipo de fraude: 

 

� Descontos excessivos ou indevidos a clientes. 

� Freqüentes vendas em dinheiro (com descontos não transparentes). 

� Descontos de fornecedores não repassados à empresa. 

� Corrupção geral. 

� Ganho de comissões em troca de vantagens junto à empresa. 

� Desvio de clientes ou negócios da empresa para outra entidade (própria 

ou de terceiros). 

� Negociações de créditos ou dívidas. 

� Concessões e benefícios em favor de "amigos" ou outros tipos de conflito 

de interesses.  

 

Este tipo de fraude envolve normalmente valores mais elevados que os das fraudes 

com registro nos livros contábeis. 

 

Também é comum que este tipo de fraude se repita regularmente e sem ser 

detectada por um longo tempo. 

 

Uma importante fonte para detectar este tipo de fraude são pesquisas com clientes e 

fornecedores e/ou informações recebidas destes. 

 

 

2.2.2  Fraudes Externas 

 

Qualquer tipo de fraude que não seja interna, perpetradas por clientes, prestadores 

de serviço, prospects ou qualquer agente externo. Neste tipo de fraude podemos 

citar sinistros fraudulentos para o recebimento da indenização de uma seguradora, 

utilização indevida do nome e marca de uma companhia, dentre outros. 
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2.3  A fraude na literatura de gerenciamento de resultados 

 

Na literatura de gerenciamento da informação contábil não há uniformidade com 

relação ao conceito de fraude contábil. 

 

Dechow e Skinner (2000), com o propósito de distinguir fraude de gerenciamento de 

resultados, afirmam que o gerenciamento é praticado em conformidade com os 

princípios de contabilidade geralmente aceitos (within GAAP), ao passo que a fraude 

é perpetrada quando se violam os GAAP. 

 

Cardoso (2005) contraria a visão de Dechow e Skinner (2000), ao discutir que as 

normas contábeis, nem mesmo os GAAP, não são perfeitos e aplicáveis, a todo o 

momento, a todas e quaisquer empresas. Conseqüentemente, na tentativa de se 

gerar informação relevante ao usuário, onde a essência econômica das transações 

prevaleça sobre a forma, é possível que se adote práticas contábeis contrárias aos 

GAAP – o que não deveria ser interpretado como fraude. Portanto, Cardoso (2005) 

afirma que para se identificar a ocorrência de fraude seria necessário avaliar a 

intenção do agente (dolo) de prejudicar terceiros (os usuários da informação 

contábil). 

 

Portanto, é neste o ponto que se insere o objetivo da presente pesquisa, tomando-

se como amostra três processos judiciais nos quais houve condenação por “fraudes 

contábeis”: identificar qual o fator determinante de convencime nto do juízo 

quanto à prática do crime . 
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3  PSICOLOGIA DA FRAUDE 

 

A fraude, como qualquer outro crime, pode ser bem explicada por três fatores: a 

motivação dos fraudadores, a presença de alvos disponíveis e a inexistência de 

proteção – controles e sistemas (Cohen & Felson 1979). Através destes três fatores, 

a teoria da fraude cita a oportunidade como sendo o objeto para o cometimento de 

atos ilícitos. 

 

Uma definição muita usada para fraude significa a maneira de se obter algo de valor 

ou evitando/escapando de uma obrigação através de meios de convencimento 

(Australian Institute of Criminology, 2001). 

 

Por exemplo, forjar um sinistro para receber a indenização de uma apólice de 

seguros é um exemplo de grande meticulosidade de um fraudador, considerando o 

fraudador per si e a vítima, a empresa e, na sua grande maioria, terceiros sem 

condições de reação (laranjas em crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo). 

 

Podemos enumerar diversos tipos de fraude perpetrados contra entidades: 

 

� Fraude cometida contra uma Organização por funcionários. 

� Fraude cometida contra uma Organização por clientes. 

� Fraude cometida contra um indivíduo por outro, no contexto de relação 

face to face, dentro de uma Organização. 

 

Neste capítulo serão verificados alguns fatores que levam uma pessoa ou um grupo 

de pessoas a cometer fraude. 

 

 

3.1  Fatores psicológicos da fraude 

 

Quando falamos de fraude, rapidamente associamos a mesma à ganância e 

desonestidade. Entretanto, nem todos os desonestos cometem fraude. 
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Cientistas do comportamento ainda não foram capazes de identificar uma única 

característica psicológica considerada como válida e sendo uma marca da 

propensão de um individuo para cometer fraude (Australian Institute of Criminology). 

 

É claro que há diversos exemplos que distinguem aquelas pessoas que irão cometer 

a fraude (ou que estão predispostas a fazê-lo) daquelas que nunca o fariam. Este 

grupo está associado ao grupo dos honestos e íntegros. 

 

Entretanto, existem um número satisfatório de fatores psicológicos e motivacionais 

que estão associados com o aumento do risco da fraude. 

 

 

3.2  Elementos comuns de motivação para a Fraude 

 

O aspecto financeiro é um item importante a ser considerado. O desejo de possuir 

coisas que não se pode comprar é um item bastante importante, principalmente 

quando há o fator de comparação entre o que se tem e o que os outros possuem. 

Para esses casos, no curto prazo a fraude pode ser a solução para esse problema. 

 

Outro aspecto motivacional que pode se aplicado para quase todos os tipos de 

fraude corresponde ao ego/poder. É o desejo de possuir poder sobre pessoas e 

coisas. A sensação de poder sobre outros indivíduos parece ser uma forte motivação 

para fraudadores já que o desejo incontrolável da obtenção torna-se um meio para o 

fim. A partir do momento que um indivíduo possui êxito com a fraude, ele tem a 

sensação de superioridade sobre os demais, ou seja, possuem a sensação que 

estão enganando a um grupo grande de pessoas e, por essa razão, são superiores 

aos demais. 

 

Outro aspecto psicológico da fraude corresponde ao processo de racionalização, o 

que reduz a exibição do fraudador (em seu próprio sentimento). Os fraudadores 

tentam, de todas as maneiras, justificar ou racionalizar suas atividades, reduzindo a 

percepção de criminalidade do ato fraudador. 
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Técnicas de racionalização variam com o tipo de fraude. Por exemplo, fraudes 

perpetradas contra grandes companhias ou governo são neutralizadas através de 

desculpas como “eles têm muito dinheiro e agüentam a perda”. 

 

Outro exemplo é visualizar a vítima como culpada, fazendo com que, na sua cabeça, 

não haja dano algum tornando o ato fraudador como sendo “sem vítimas”. 

 

Não há dúvidas de que gerar um sentimento de desprezo e falta de respeito pelas 

vítimas faz com que os fraudadores se sintam menos culpados do ato. 

 

Outro ponto a ser considerado é o tamanho da fraude. Roubar um pouquinho de 

uma porção de pessoas significa que o dano não é direto e pessoal (Australian 

Institute of Criminology). 

 

 

3.3  Dimensão da Fraude 

 

Em adição aos fatores psicológicos da fraude que são comuns em diversos tipos de 

fraude, alguns fatores são únicos para especificar estes tipos. Entretanto, os fatores 

psicológicos que distinguem um tipo de fraude de outro, também podem distinguir 

um tipo de fraudador de outro fraudador. Por exemplo, um indivíduo envolvido em 

uma complexa manipulação no mercado de ações pode ser bem diferente de 

alguém envolvido na exploração de um indivíduo vulnerável que confiou neste 

indivíduo. 

 

Apesar de que, para o estudo em questão não haver diferença já que o tema do 

nosso estudo é a fraude per si, veremos algumas categorias de fraude e o contexto 

psicológico que estão associados a elas. 

 

Fraude, incerteza e risco 

 

A Heurística da Disponibilidade é aquela que diz que com freqüência avaliamos as 

chances de ocorrência de um evento pela facilidade com que conseguimos nos 
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lembrar de ocorrências desse evento. Segundo Kahneman, Slovic e Tversky2 (1988) 

os gerentes avaliam a freqüência, a probabilidade ou as causas prováveis de um 

evento através do grau em que as circunstâncias ou ocorrências do mesmo estão 

prontamente disponíveis na memória. 

 

Certamente um evento que evoca emoções, sendo vívido, facilmente imaginado e 

específico, estará mais disponível na memória do que um evento que seja por 

natureza não emocional, neutro, difícil de imaginar ou vago.  

 

Segundo Bazerman3 (1994) a Heurística da Representatividade é o julgamento por 

estereótipo, onde as bases do julgamento são modelos mentais de referência. Os 

gerentes avaliam a probabilidade de ocorrência de um evento através da 

similaridade da mesma aos seus estereótipos de acontecimentos semelhantes. Em 

alguns casos, quando sob controle, o uso dessa heurística é uma boa aproximação 

preliminar. Porém em outros, leva a comportamentos que muitos de nós encaramos 

como irracionais ou moralmente condenáveis - tais como a discriminação ou a 

fraude. Um problema evidente é o fato de que indivíduos tendem a se basear em 

tais estratégias, mesmo quando estas informações são insuficientes e há outras de 

melhor qualidade com base nas quais se pode fazer um julgamento correto. 

Ainda segundo o autor, a Heurística da Ancoragem e Ajustamento é aquela em que 

se avalia a chance de ocorrência de um evento pela colocação de uma base 

(âncora) e se faz então um ajuste. Em situações ambíguas, um fator trivial pode 

exercer um profundo efeito sobre nossa decisão, caso sirva como ponto de partida, 

do qual passamos a proceder a ajustamentos. Freqüentemente, as pessoas serão 

capazes de perceber a falta de razoabilidade da âncora, mas seu ajustamento 

muitas vezes permanecerá, irracionalmente, próximo à mesma. O que se pode ver 

com grande constância é que independentemente da base do valor inicial, os 

ajustamentos efetuados sobre o mesmo tendem a ser insuficientes. Assim, podemos 

ter decisões distintas para o mesmo problema, dependendo de quais são os valores 

iniciais. 

 
Esses julgamentos de decisões, relacionados com julgamentos de valor, segundo 

                                                 
2 KAHNEMAN, D. P., SLOVIC, P. e TVERSKY, A. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. 
3 BAZERMAN, M. Judgment in Managerial Decision Making. 
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Kahneman, Slovic e Tversky (1988) e Bazerman (1994) levam em consideração 

questões referentes à incerteza e ao risco. Temos por incerteza a ausência completa 

de qualquer indicativo de probabilidade associada às possibilidades de um evento 

para estimarmos seu valor esperado. 

 

Já o risco, é a medida de incerteza onde temos a possibilidade de estimar 

probabilidades associadas aos acontecimentos esperados, para prevermos o que 

pode acontecer, ou esperamos que aconteça. 

 

Kahneman, Slovic e Tversky (1988) dizem que uma decisão deste tipo possui três 

elementos básicos: alternativas, resultados e probabilidades. Quando queremos 

tratar o elemento risco em uma análise podemos utilizar o conceito de Equivalentes 

Certeza, ou seja, associar probabilidades de ocorrência aos acontecimentos futuros, 

transformando-os assim em um valor equivalente ao valor com 100 % de 

probabilidade de ocorrência (certeza). 

 

Ainda segundo os autores, tem-se com isso duas grandes possibilidades quanto ao 

comportamento em relação ao risco: Aversão ao Risco (onde a decisão será a favor 

da alternativa de menor risco mesmo que seja a de menor benefício esperado) e 

Propensão ao Risco (onde a decisão será a favor da alternativa de maior benefício 

esperado mesmo que seja a de maior risco). Vale salientar que este tipo de decisão 

leva em consideração um comportamento racional em relação ao risco e ao valor 

esperado dos benefícios de uma decisão. Isto quer dizer que a decisão será sempre 

a favor da alternativa de menor risco e maior benefício esperado, ou seja, para 

alternativas de mesmo risco sempre escolheremos a de maior benefício esperado e 

para alternativas de mesmo benefício esperado escolheremos sempre a de menor 

risco. Isto implica no uso de dois Princípios Básicos de Comportamento Racional: 

 

� Princípio da Invariância: sempre que temos os mesmos elementos, temos que 

chegar às mesmas decisões; 

� Princípio da Dominância: sempre que na comparação entre duas alternativas 

tivermos em uma delas um aspecto dominante, e os outros não sendo 

perdedores, temos nesta alternativa a melhor. 
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Fraude cometida contra uma Organização por um diretor/presidente ou sênior 

 

A fraude cometida por um senior management através da apropriação indevida de 

ativos da Companhia está relacionada com diversos fatores. Esse tipo de fraude 

enfatiza a obsessão relacionada a poder e controle por parte dos seniors 

management. Algumas vezes, eles próprios possuem uma imagem deles mesmos 

voltados para a superioridade, desenvolvida durante o período que ocupam altos 

postos em uma organização.   

 

Outra característica encontrada neste cenário é a imagem que eles fazem dos 

demais funcionários, ou seja, conformistas que são facilmente dominados. 

 

De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, distúrbios de 

personalidade narcisista estão associados à grandiosidade, necessidade profunda 

de admiração e uma falta de empatia com os outros. Pessoas com este distúrbio 

acreditam que são superiores, únicos e “escolhidos”, possuindo uma visão inflada 

deles mesmos baseados em suas habilidades profissionais. Eles focam em quão 

bons eles são em comparação com os outros e isto pode levar a uma excessiva 

necessidade de atenção e admiração. Essas pessoas não admitem jamais a crítica. 

 

Apesar da prevalência de pessoas com personalidade fortemente narcisista estar 

associada com fraudadores, está claro que nem todos narcisistas cometerão fraude. 

Entretanto, no mundo corporativo, pessoas com estas personalidades aparecem 

como possíveis fraudadores e, aqueles que já o são o fazem com muita criatividade 

e inteligência. 

 

Dentro deste contexto, a personalidade narcisista deve vir acompanhada de demais 

atitudes manifestadas por um indivíduo, seu estilo de liderança e o seu ambiente de 

trabalho. 

 

 

Fraude cometida contra uma Organização por um cliente ou empregado 

 

Neste contexto, dois grandes problemas emergem quando tratamos de fraudes 
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perpertradas por funcionários. O primeiro problema corresponde à percepção do 

funcionário com relação ao tratamento que lhe é dado. O funcionário entende que 

está sendo tratado de maneira injusta pelo empregador. 

Alguns destes tratamentos injustos podem contemplar a falta de promoção, 

remuneração inadequada, tratamento diferenciado dele para os demais colegas de 

trabalho e uma percepção pessoal do indivíduo com relação à falta de apreciação 

(de talento e/ou contribuição) por parte da chefia. 

 

Neste contexto, o famoso “eles conseguem o que eles pedem” é a maneira 

encontrada pelo funcionário para punir a gerência de uma organização. Se eles 

possuem êxito com uma atitude fraudulenta, acabam adquirindo um sentimento de 

superioridade perante os demais contribuindo ainda mais para atitudes ilícitas. 

 

O segundo problema corresponde ao poder de território. Alguns funcionários, 

especialmente de grandes organizações ou órgãos públicos, algumas vezes podem 

presumir e apresentar um sentimento de posse devido ao título de seu cargo. O 

recurso se torna “minha sala”, “meu computador”, “meu orçamento”. 

 

Este sentimento leva a uma justificativa moral para tornar as coisas da companhia 

como de uso próprio. Neste contexto, estamos considerando desde clipes, até 

equipamentos computacionais, utilização de cartão de crédito corporativo, dentre 

outros. 

 

Existem diversos outros tipos que não serão tratados aqui por não estarem 

diretamente relacionados com as organizações. 

 

Em resumo, a chave para compreensão e eventual controle da fraude deve ser 

avaliada levando em consideração o indivíduo e o ambiente onde opera. Existem 

diversas maneiras de controles preventivos e detectivos de fraude, sistemas de 

quantificação de fraude e áreas dentro das organizações que tratam somente do 

tema. Mas o importante é sempre considerar o funcionário e seu ambiente. 
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3.4  Rivalidade Mimética 4 

 

René Girard atribui a origem da violência social à rivalidade mimética e associa a 

violência à perda das diferenças identificadas a uma crise cultural. 

Girard diz que a violência nasce quando o outro se torna rival, quando a diferença se 

apaga a favor da imitação. 

Na expressão de Girard, a violência domina o homem, tanto mais implacavelmente, 

quanto mais ele se julga capaz de a dominar. 

 

Para Girard, o mimetismo, ou seja, o nome que se dá ao fato evolutivo no qual 

algumas espécies assumem características de outras espécies, como cor, forma do 

corpo, comportamento etc., de forma a auferir assim uma vantagem de 

sobrevivência, corresponde a origem da violência humana que desestrutura e 

reestrutura as sociedades. 

 

Girard teoriza o que é considerado uma de suas grandes descobertas: o mecanismo 

da vítima expiatória, segundo ele um mecanismo fundador de qualquer comunidade 

humana e de qualquer ordem cultural: quando o objeto de desejo é apropriável, a 

convergência dos desejos conflitantes em sua direção engendra a rivalidade 

mimética que é a fonte da violência.  

 

Para Girard, a estrutura mimética do desejo, segundo a qual o eu deseja o que o 

outro deseja, pelo que os desejantes – o eu e o outro e todos os outros – encontram-

se como rivais e se combatem para sempre, até quando não individuam um bode 

expiatório – o fraco, o inocente, o estrangeiro, o indefeso – sobre o qual 

descarregam a própria agressividade produzida pelo desejo mimético não está na 

razão pela qual uma coisa ou uma pessoa é desejada nem mesmo na coisa 

desejada (suas qualidade internas, externas ou estéticas: forma, beleza, valores 

etc.), mas no fato que a desejá-la está o outro, pelo que se deseja somente o que os 

outros desejam. 

 

O trabalho de Girard vem ao encontro ao assunto tratado sobre o cometimento da 

                                                 
4 Extraído do livro de Renè Girard, A violência e o Sagrado. 
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fraude. A tendência do ser humano a desejar o que vê e/ou o que os outros vêem faz 

com que o desejo de possuir poder sobre pessoas e coisas e a sensação de poder 

sobre os indivíduos baseado na percepção do outro passa a ser um desejo 

incontrolável, fazendo com que este desejo torne-se um meio para o fim. 
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4  CASOS DE FRAUDES EM OUTROS PAÍSES 

 

Neste capítulo, veremos algumas pesquisas realizadas em uma seguradora inglesa 

mostrando alguns motivos que levam funcionários a cometerem fraude. 

 

4.1  Pesquisa BDO Stoy Hayward 

 

Em uma pesquisa realizada em 2006, Accountants BDO Stoy Hayward perguntaram 

a um grupo de 1200 funcionários de uma grande seguradora inglesa (pesquisa 

realizada na Royal & Sunalliance UK) quais razões os levariam a cometer fraude: 

 

Resultado: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Motivos pelo qual um grupo de 1.200 funcionários de uma Seguradora 

Inglesa cometeria fraude. Pesquisa interna realizada pela Seguradora 

Royal & Sunalliance Insurance 

Fonte: A autora. Baseado nos dados da pesquisa. 

 

De acordo com a pesquisa realizada, 65% das pessoas entrevistadas cometem 

fraude por avareza (greed), ou seja, possuem uma grande necessidade de obtenção 

de bens e valores que provavelmente levariam bastante tempo para conseguí-los ou 

então jamais o teriam. 

 

Os dados mostram também que 11% do grupo o fazem por estarem envolvidos com 

jogos. Este grupo corresponde a pessoas que são viciadas em jogos e, por esta 

razão, adquiriram grandes dívidas. Desta maneira, encontram na fraude uma 

maneira de dar continuidade a sua compulsão e para pagamento das dívidas. 

Ainda no estudo realizado, 10% cometem fraude para pagamento de dívidas, sejam 

elas de qualquer espécie. 

Avareza
65%

Jogos
11%

Dívidas
10%

Outros
14%
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Desta maneira, muitas empresas possuem monitoramento com periodicidade para 

funcionários que trabalham em áreas que envolvem movimentações de dinheiro e 

acesso irrestrito a terceiros e prestadores de serviço. 

 

Ainda neste contexto, algumas pessoas cometem fraude porque não crêem que são 

tratadas como merecem por seu empregador. Razões para isso: 

 

� Falha para ser promovido. 

� Acreditar que não são pagos suficientemente. 

� Sentimento de acúmulo de trabalho sem adequado reconhecimento. 

 

Possíveis situações que ocasionam o aumento da fraude interna: 

 

� Controles são fracos devido à entrada de novos processos e sistemas. 

� Nível gerencial focando em novas iniciativas ao invés de BAU (Business 

As Usual). 

� Menos supervisão do staff. 

� Agressiva cultura de crescimento e cobrança fazendo com que as pessoas 

tenham medo de falhar alterando resultados. 

� Pessoas se sentem com uma carga grande trabalho e não são 

reconhecidas e recompensadas por isso. 

� Confiando em somente um tipo de controle aumentando as chances de 

falha. 

� Falta de alteração e atualização dos controles não encaixando no 

tamanho e natureza dos negócios. 

� Existência de controles inexistentes. 

 

4.2  Pesquisa FSA 

 

Foi feita uma pesquisa em 2005 no Reino Unido, já que foram introduzidos novos 

procedimentos do Financial Services Authority (FSA) como: 

 

� Checagem de referências. 

� Checagem de débitos financeiros. 
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� Existência de possíveis crimes cometidos. 

� Background e sua veracidade, dentre outros. 

 

Ainda nesta Companhia de Seguros, no Reino Unido, foram entrevistadas 2.214 

pessoas no ano de 2006. Após a análise dos dados cadastrais destes futuros 

empregados e devido à introdução de novos procedimentos de contratação de UK 

(Vetting Procedures of Hiring), segue abaixo o percentual de problemas encontrados 

neste grupo estudado: 

 

Motivo de não contratação  Número % do total de ofertas 

efetuadas 

Referências irreais 81 3.5% 

Restrições Financeiras 14 0.5% 

Crimes 29 2.0% 

Referências educacionais 

(background) 

0 0.0% 

Outra informação falsa 14 0.5% 

Outros 17 0.5% 

Total 155 7.0% 

 

Tabela 1 – Pesquisa realizada pela Seguradora Inglesa Royal & Sunalliance, no ano 

de 2006, onde 155 possíveis funcionários teriam sido contratados se a 

prática de Vetting Procedures, não tivesse sido implementada 

Fonte: A autora. Baseado nos dados da pesquisa. 

 

 

Whistleblowing 

 

Política largamente utilizada no Reino Unido onde um funcionário tem o direito de 

comunicar atividades ilícitas quando estas advêm de seu superior imediato e/ou 

colegas de trabalho. 

 

Uma pesquisa recente da BDO Stoy Hayward descobriu que funcionários não têm 

problema algum para efetuar comunicação de atividades ilícitas de seus colegas de 
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trabalho. Mas o tema se torna mais crítico quando essas atividades ilícitas são 

perpertradas pelo seu chefe direto. 90% reportariam seus chefes se descobrissem 

que eles estavam fazendo alguma coisa errada. 
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5  LEIS 

 

Neste capítulo veremos as principais leis associadas aos processos estudados 

objetivando enquadrá-las nos resultados das condenações.  

 

De acordo com a análise das leis citadas abaixo, buscamos um maior 

aprofundamento da posição do judiciário quando da aplicabilidade das condenações 

aos réus por fraude contábil. 

 

 

5.1  Novo Código Civil – NCC 

 

O novo Código Civil (Lei 10.406/02) possui uma parte dedicada às empresas, na 

qual se encontra a regulamentação das sociedades em geral e dos tipos societários 

específicos, inclusive as sociedades limitadas. Esta parte está disposta a 

responsabilidade dos administradores pela apresentação do inventário, balanço 

patrimonial e balanço de resultado econômico, constante do artigo 1020 do Código 

Civil. 

 

Art. 1020: “Os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas 

justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem 

como o balanço patrimonial e o de resultado econômico“. 

 

O balanço patrimonial, segundo o disposto no artigo 1188 do Código Civil, “deverá 

exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas as 

peculiaridades desta e da lei, indicará, distintamente, o ativo e passivo”. De acordo 

com este artigo, os balanços das sociedades empresarias em geral, exceto as 

sociedades por ações, devem ser levantados sob o governo dos princípios da 

fidelidade e clareza.  

 

De ângulo pragmático, a fidelidade e clareza funcionam como espécies de estrelas-

guia que orientam a aplicação dos chamados “princípios fundamentais da 

contabilidade”; a rigor, esses princípios existem para realizar em situações 

concretas. 
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O princípio da fidelidade ou veracidade aponta para a necessidade de que todas as 

mutações patrimoniais mensuráveis que tenham efeitos imediatos e futuros sobre o 

patrimônio social devam ser captadas pela contabilidade e consideradas no Balanço 

e demonstração dos resultados. Assim, as mutações patrimoniais devem ser 

registradas tão logo sejam conhecidas e mensuráveis, independentemente da 

validade dos atos e da origem da mutação. O princípio da fidelidade deve ser 

aplicado em harmonia com todos os princípios fundamentais de contabilidade e, de 

maneira especial, com princípio fundamental que dispõe sobre a prudência; este 

princípio impõe ao contabilista o dever de registrar os possíveis efeitos de eventuais 

perdas potenciais para sociedade, tão logo existam indícios palpáveis de que elas 

vão ocorrer; por outro lado, esse mesmo critério não deve ser adotado em relação 

aos ganhos e receitas. 

 

O princípio da clareza tem na idéia de transparência o seu ponto fundamental. 

Diante deste princípio, a terminologia a ser utilizada na escrituração deve expressar 

o verdadeiro significado das operações realizadas e registradas. Assim, os registros 

e demonstrações devem, na medida do melhor possível, conter elementos de 

identificação das operações realizadas, de modo a permitir uma adequada 

compreensão, por parte dos destinatários, da situação patrimonial da entidade em 

determinada data. 

 

Por força do artigo 1188 do NCC, os referidos princípios de fidelidade e clareza 

devem conduzir à apresentação da situação real da empresa. A aplicação deste 

princípio é um desafio em face da concorrência de normas jurídicas e de princípios 

de contabilidade que dispõem sobre critérios gerais de avaliação de valores que 

compõem o Ativo, Passivo e PL de uma entidade. 

 

A expressão situação real deve ser entendida, observadas as particularidades de 

cada caso. A finalidade da lei só será alcançada se forem adotados com acuidade, 

prudência e racionalidade, todas as regras e todos os princípios aplicáveis à 

confecção dos balanços, em cada período, observadas as particularidades de cada 

um deles, ditadas pela finalidade dos mesmos. 

 

 



 

 

32 

O Balanço só produzirá uma “realidade” relativa posto que todas as regras e 

princípios que concorrem para a sua formação estão sujeitos a interpretações que 

podem conduzir a resultados diferentes em razão da variedade de critérios de 

valoração que podem mudar de pessoa para pessoa e diante de distintos contextos 

em que surge a figura do balanço patrimonial.5  

 

 

5.2  Lei das S.A. – 10.303 de 31 de Outubro de 2001, alterando e acrescentando 

dispositivos na lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976 

 

Em outubro de 2001, foi editada a Lei 10.303 - altera a lei 6.404 de 1976 - que 

auxilia o órgão na regulamentação e fiscalização das empresas brasileiras.   

 

No Artigo 117 das leis das S.A. está escrito que é de responsabilidade do acionista 

controlador os danos causados por atos praticados com abuso de poder. 

 

De acordo com a lei, são modalidades de exercício abusivo de poder: 

 

� Orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao 

interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou 

estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos 

lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional. 

� Promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, 

incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou 

para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos 

que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários 

emitidos pela companhia. 

� Promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção 

de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia 

e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na 

empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela 

companhia. 

                                                 
5 Extraído do texto de Edmar Oliveira Andrade Filho, O balanço patrimonial à luz dos princípios da 
fidelidade e clareza.  
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� Eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente. 

� Induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, 

descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, 

contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral; 

� Contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de 

sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não 

eqüitativas; 

� Aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por 

favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou 

devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de 

irregularidade. 

� Subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização 

em bens estranhos ao objeto social da companhia.  

 

Ainda nesta lei, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde 

solidariamente com o acionista controlador. O acionista controlador que exerce 

cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades 

próprias do cargo. 

 

 

5.3 Lei N. º 6.385, de 07 de Dezembro de 1976 - que dispõe sobre o mercado de 

valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários 

 

As fraudes contábeis no Brasil são fiscalizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e Banco Central (Bacen). A CVM, criada pela Lei 6.385 

(www.planalto.gov.br), de dezembro de 1976, regulamenta e fiscaliza as bolsas de 

valores no Brasil como a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BMF). 

 

Em seu artigo 27, a lei diz que “Realizar operações simuladas ou executar outras 

manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o regular 

funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de 

mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão 

organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, 
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ou causar dano a terceiros ocasiona reclusão de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de 

até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime 

(incluído pela Lei n. º 10.303, de 31.10.2001). 

 

 

5.4 Decreto-lei N. º 7.661, de 21 de Junho de 1945 – decreta a lei das falências 

 

Em seu artigo 132 ela diz:  

 

Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será 
instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o 
desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos 
instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação 
específica. 

 

Em seu artigo 135 ela diz:  

 

Extingue a obrigação do falido se o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, 
contado a partir do encerramento da falência, se o falido, ou sócio-
gerente da sociedade falida não tiver sido condenado por crime 
falimentar. 

 

Em seu artigo 138 ela diz:  

 

Com a sentença declaratória da extinção de suas obrigações, fica 
autorizado o falido a exercer o comércio, salvo se tiver sido condenado 
ou estiver respondendo a processo por crime falimentar. 
 
 

Em seu artigo 140 ela diz:  

 

Não pode impetrar concordata o devedor condenado por crime 
falimentar, furto, roubo, apropriação indébita, estelionato e outras 
fraudes, concorrência desleal, falsidade, peculato, contrabando, crime 
contra o privilégio de invenção ou marcas de indústria e comércio e crime 
contra a economia popular. 

 
 
Em seu artigo 169 ela diz:  

 
O procedimento do devedor, antes e depois do pedido da data, e, se 
houver, os atos revogáveis em caso de falência e os que constituam 
crime falimentar, indicando os responsáveis, bem como, em relação a 
cada um, os dispositivos penais aplicáveis. 
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Em seu artigo 186, a respeito dos crimes falimentares, ela diz:  

 

 

Será punido o devedor com detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, 
quando concorrer com a falência algum dos seguintes fatos: 
  
I - gastos pessoais, ou de família, manifestamente excessivos em relação 
ao seu cabedal;  
II - despesas gerais do negócio ou da empresa injustificáveis, por sua 
natureza ou vulto, em relação ao capital, ao gênero do negócio, ao 
movimento das operações e a outras circunstâncias análogas;  
III - emprego de meios ruinosos para obter recursos e retardar a 
declaração da falência, como vendas, nos 6 (seis) meses a ela 
anteriores, por menos do preço corrente, ou a sucessiva reforma de 
títulos de crédito;  
IV - abuso de responsabilidade de mero favor;  
V - prejuízos vultosos em operações arriscadas, inclusive jogos de Bolsa;  
VI - inexistência dos livros obrigatórios ou sua escrituração atrasada, 
lacunosa, defeituosa ou confusa; 
VII - falta de apresentação do balanço, dentro de 60 (sessenta) dias após 
a data fixada para o seu encerramento, a rubrica do juiz sob cuja 
jurisdição estiver o seu estabelecimento principal.  

 

 

Se antes ou depois de decretada a falência o falido praticar certos atos previstos no 

decreto-lei, como por exemplo, o desvio de bens, ou qualquer ato fraudulento de que 

resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, poderá ele ser processado 

criminalmente. Poderão ser também incriminados vários outros participantes do 

processo falencial (arts. 186 a 199 LF). 

 

Na prática, a grande maioria dos processos penais falimentares tem girado em torno 

dos arts. 186, IV (irregularidade nos livros obrigatórios), 186, VII (ausência de rubrica 

do juiz nos balanços), 188, I(simulação de capital), e 188,III(desvio de bens), nessa 

ordem, com enorme preponderância do tipo citado em primeiro lugar. 

 

Entende-se, unanimemente, que é obrigatório o Diário. E muitos julgados entendem 

que são também obrigatórios o Registro de Duplicatas, se houver vendas com prazo 

superior a 30 dias, o Registro de Compras, que pode substituído pelo Registro de 

Entrada de Mercadorias, e o Registro de Inventário. Podem os livros ser substituídos 

por registros em folhas soltas, por sistemas mecanizados ou por processos 

eletrônicos de computação de dados. 
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Em seu artigo 194 ela diz:  

 

O representante do Ministério Público, o síndico ou qualquer credor 
podem, após o despacho de que tratam o art. 109 e seu § 2º, e na 
conformidade do que dispõem os arts. 24 e 62 do Código de Processo 
Penal, intentar ação penal por crime falimentar perante o juiz criminal da 
jurisdição onde tenha sido declarada a falência. 

 

 
5.5 Lei N. º 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005 - Regula a recuperação judicial, a 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária 

 

Sobre a Falência, essa lei diz: Art. 75. “A falência, ao promover o afastamento do 

devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos 

bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa”; 

 

Em seu artigo 77 ela diz:  

 

A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas 
do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o 
abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em 
moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão 
judicial, para todos os efeitos desta Lei. 

 

No seu artigo 81 menciona:  

 

A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente 
responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos 
mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por 
isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o 
desejarem. 

 

Artigo 82:  

 

A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos 
controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida 
nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, 
independentemente da realização do ativo e da prova da sua 
insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário 
previsto no Código de Processo Civil. 
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5.6  Outras leis importantes 

 

 

5.6.1  Lei 9.613 de 1998 – Lavagem de Dinheiro 

 

Esta lei tipificou a Lavagem de Dinheiro como crime, criando o Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras (COAF), órgão responsável pela análise dos indícios de 

lavagem de dinheiro. 

 

 

5.6.2  Código Penal 

 

Artigo 299 – Falsidade Ideológica 

 

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 

o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante, a pena é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, 

se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o 

documento é particular. 

 

 

5.6.3 Lei 7.492 de 1986 – Crimes contra o Sistema Financeiro 

 

Artigo 22 

Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de 

divisas do País, a pena é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

 

 

5.7  Metodologia COSO 

 

Em 1985 foi criada, nos Estados Unidos, a National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting, uma iniciativa independente para estudar as causas da 

ocorrência de fraudes em relatórios financeiros. Posteriormente, a Comissão 
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transformou-se em Comitê, que passou a ser conhecido como COSO (The Comitee 

of Sponsoring Organizations - Comitê das Organizações Patrocinadoras).  

 

A auditoria interna vem passando por mudanças bastante profundas, que envolvem 

não somente alterações na metodologia como também na sua própria função. Essas 

mudanças baseiam-se, em sua essência, no modelo de trabalho do COSO. 

 

O COSO é uma entidade dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da 

ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa. 

 

 

Controle Interno 

 

Para o COSO, o ponto de partida é a definição de controle interno. 

 

Controle Interno é um processo desenvolvido para garantir, com razoável certeza, 

que sejam atingidos os objetivos da empresa. 

 

Por se o controle interno um processo, ele é constituído de cinco elementos que 

estão inter-relacionados entre si. São eles: 

 

a) Entorno ou ambiente de controle – Control Environment. 

b) Avaliação e Gerenciamento dos Riscos – Risk Assessment. 

c) Atividade de Controle – Control Activities. 

d) Informação e Comunicação – Information & Communication. 

e) Monitoramento – Monitoring. 
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 O diagrama acima corresponde ao Modelo COSO. 

 

Figura 2 – Estrutura do COSO 

Fonte: Committee of Sponsorship Organization – www.coso.org 

 

O Controle Interno foi definido (nas normas COSO e normas de auditoria norte-

americanas – AU 319) como um processo executado pelo conselho, pela 

administração e por pessoal da entidade, elaborado para oferecer segurança 

razoável com relação à obtenção de objetivos, visando: 

  

� Eficiência e eficácia das operações (cumprimento da missão e objetivos). 

Refere-se a objetivos empresariais básicos de uma entidade, inclusive 

metas de desempenho e rentabilidade e proteção dos recursos. 

� Confiabilidade dos sistemas de informações (gerenciais, financeiros e 

operacionais). Refere-se à elaboração de demonstrações financeiras 

confiáveis, inclusive demonstrações financeiras intermediárias e 

condensadas e dados financeiros selecionados derivados de tais 

demonstrações. 

� Cumprimento dos aspectos legais e regulamentares internos/externos 

(Compliance). Refere-se à conformidade com as leis e as 

regulamentações às quais a entidade está sujeita. 

 

 

A 

D 

B 

C 

E 
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A) Ambiente de Controle 

 

É a consciência de controle da entidade, sua cultura de controle. É efetivo quando 

as pessoas da entidade sabem quais são suas responsabilidades, os limites de sua 

autoridade e se têm a consciência, competência e o comprometimento de fazerem o 

que é correto de maneira correta. 

O ambiente envolve competência técnica e compromisso ético; é um fator intangível, 

essencial à atividade dos controles internos. 

 

A alta administração desempenha papel determinante neste componente. Deve-se 

deixar claro quais são as Políticas, Procedimentos, Código de Ética e Código de 

Conduta a serem adotados. 

 

B) Avaliação e Gerenciamento do Risco 

 

A avaliação do risco é a identificação e análise de riscos relevantes para a obtenção 

dos objetivos da entidade – formando a base para determinar atividades de controle. 

O risco é a medida da incerteza a respeito de um evento ao qual a Companhia está 

exposta. 

 

Quanto à assunção, o risco poderá ser considerado como: 

 

Risco Assumido – São os riscos identificados, ponderados e mensuráveis existentes 

em determinadas atividades, processos, produtos e serviços, fundamentalmente 

assumidos e cujo custo com a adoção de controles suplanta o respectivo benefício. 

Estes riscos devem ser sistematicamente gerenciados, controlados e administrados 

de forma a mantê-los nos patamares preestabelecidos. 

 

Risco Residual – Representado pela parcela não mitigada do risco após a análise da 

estrutura de controles internos existentes. 

 

A avaliação de riscos é a identificação e análise dos riscos associados ao não 

cumprimento das metas e objetivos operacionais, de informação e de conformidade. 

Este conjunto forma a base para definir como estes riscos serão gerenciados. 
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Os administradores devem definir os níveis de riscos operacionais, de informação e 

conformidade que estão dispostos a assumir. A avaliação de riscos é uma 

responsabilidade da administração, mas cabe à Auditoria Interna fazer uma 

avaliação própria dos riscos, confrontando-a com a avaliação elaborada. A 

identificação e gerenciamento dos riscos é uma ação proativa que permite evitar 

surpresas desagradáveis. 

 

C) Atividades de Controle 

 

São atividades que, quando executadas a tempo e de maneira adequada, permitem 

a redução ou administração dos riscos. 

 

Quanto à natureza, os controles classificam-se em preventivos  e detectivos . 

 

 

Preventivos 

 

Conjunto de políticas, normas e procedimentos estabelecidos pela Companhia com 

o objetivo de reduzir preventivamente os graus de exposição a riscos. Controles que 

são implementados com a finalidade de impedir possíveis ocorrências do risco. 

 

� Normatização Interna e Externa – Representadas pelo conjunto de 

políticas, normas e procedimentos estabelecidos pela Organização, 

aderentes à legislação e regulamentação aplicável, com o objetivo de 

orientar, de forma organizada, segregada, autorizada e controlada, e de 

atribuir responsabilidades e delegar autoridades. 

� Segregação de Funções – Representada pela separação das atividades 

de execução e autorização em pessoas e/ou ambientes diferentes. 

� Delegação de Poderes – Representada pela autorização para agir e 

decidir em nome de outrem. 

� Estabelecimento de Alçadas – Representadas pelo estabelecimento de 

limites diferenciados de valor, investindo pessoas de poderes para assumir 

posições, autorizar pagamentos, liberar créditos, etc. 

� Segurança Física – Representado por procedimentos de prevenção para 
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que usuários não autorizados façam conexão ou obtenham acesso às 

aplicações, recursos e sistemas, ambientes de tecnologia e bens de 

informação. 

� Manutenção da Capacidade Operacional – Representado pela efetividade 

do Plano de Contingência para processos fundamentais, possibilitando o 

processamento de informações em tempo hábil e a continuidade das 

atividades suportadas por serviços tecnológicos e operacionais. 

 

 

Detectivos 

 

Mecanismos que demonstram a existência de anomalias ou de desvios em relação 

às metas ou dos padrões estabelecidos pela Cia. Controles que são implementados 

com a finalidade de detectar possíveis falhas antecipando a ocorrência do risco. 

 

� Conciliação e Revisão – Representadas pela execução regular de 

confrontação da mesma informação com dados de origens distintas, e pelo 

acompanhamento exercido sobre rubricas contábeis e atividades 

executadas. 

 

D) Informação e Comunicação 

 

A comunicação é o fluxo de informações dentro de uma organização, entendendo 

que este fluxo ocorre em todas as direções. 

 

Informações sobre planos, ambiente de controle, riscos, atividades de controle e 

desempenho devem ser transmitidas à toda entidade. Por outro lado, as informações 

recebidas de maneira formal ou informal, de fontes externas ou internas, devem ser 

identificadas, capturadas, verificadas quando à sua confiabilidade e relevância, 

processadas e comunicadas às pessoas que as necessitam, tempestivamente e de 

maneira adequada. 
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E) Monitoramento 

 

O monitoramento é a avaliação dos controles internos ao longo do tempo. Ele é o 

melhor indicador para saber se os controles internos estão sendo efetivos ou não. 

 

O monitoramento é feito tanto através do acompanhamento contínuo das atividades 

quanto por avaliações pontuais, tais como auto-avaliação, revisões eventuais e 

auditoria interna. 

 

A função do monitoramento é verificar se os controles internos são adequados e 

efetivos. 

 

Os controles adequados são aqueles em que os cinco elementos do controle estão 

presentes e funcionando conforme planejado. Controles são eficientes quando a alta 

administração tem uma razoável certeza do grau de comprometimento com os 

objetivos operacionais propostos, de que as informações fornecidas pelos relatórios 

e sistemas corporativos são confiáveis e quando leis, regulamentos e normas 

pertinentes estão sendo cumpridos. 

 

 

5.8  Lei Sarbanes-Oxley 6 

 

Através de manipulação dos reportes financeiros, as empresas fazem uma 

maquiagem e acabam não registrando certos bens e dívidas (passivos) em seus 

balanços, excluindo, portanto, parte das declarações financeiras.  

 

Essa prática foi alterada com a lei Sarbanes-Oxley. 

 

Enquanto existem razões legítimas para contabilidade não incluída nos balanços, 

geralmente este método é usado para que uma empresa pareça ter tido menos 

débitos do que realmente teve. Alguns tipos deste tipo de maquiagem movem 

débitos para uma empresa criada para este fim, que foi o caso da Enron. Estas são 

                                                 
6 Sarbanes-Oxley Act of 2002 
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chamadas unidades com propósitos especiais e também  conhecidas como 

entidades de juros variáveis.  

As entidades com contabilidade não incluída nos balanços podem ser criadas por 

várias razões, como quando uma empresa precisa financiar uma iniciativa comercial, 

mas não quer se arriscar, ou quando há muitos débitos para se obter um 

empréstimo. Começando uma nova unidade, pode-se assegurar um empréstimo 

através dela. Há situações em que faz sentido começar uma nova unidade. Se a sua 

empresa quer diversificar suas atividades em outra área fora de seu foco comercial, 

a nova unidade manterá esse risco afastado, evitando que esse novo negócio afete 

o balanço da empresa principal e a lucratividade da empresa.  

 

Em 2002, o presidente Bush assinou a lei Sarbanes-Oxley  para "restabelecer a 

confiança do investidor na integridade das declarações e relatórios financeiros das 

empresas". A lei foi trazida à discussão devido a um grande número de casos de 

fraudes financeiras em empresas (como os da Enron, WorldCom, Tyco, Adelphia, 

AOL, e outros) e pelo final dos anos de "boom" do mercado de ações. O ato requer 

que todas as empresas públicas apresentem estimativas trimestrais e anuais de 

efetividade de seus controles de auditoria financeira interna à Securities and 

Exchange Commission (SEC).  

 

A lei Sarbanes-Oxley é uma reação do governo americano aos escândalos e fraudes 

contábeis em grandes empresas, escândalos esses que abalaram a confiança 

pública na contabilidade societária e nas práticas de divulgação das demonstrações 

financeiras. 

 

Os novos requerimentos do Financial Accounting Standard Board (FASB) agora 

exigem que novas unidades criadas sejam listadas nos balanços das empresas. A 

seção 401 da lei americana Sarbanes-Oxley requer que relatórios financeiros anuais 

e trimestrais revelem todo o material das transações, disposições e obrigações não 

incluídas no balanço. As regras também requerem que a maioria das empresas 

forneça uma visão geral de obrigações contratuais. 

 

Abaixo, vemos algumas exigências da Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act): 

 



 

 

45 

� Proibição de empréstimos a conselheiros e diretores. 

� Certificação das informações financeiras e não-financeiras pelo presidente 

(CEO) e pelo diretor financeiro (CFO). 

� Criação de um comitê de auditoria e a certificação do ambiente de 

controles internos. 

� Proibição da prestação de determinados serviços por auditores. 

� Devolução de participação nos lucros ou bônus pelo CEO ou CFO no caso 

de prejuízos decorrentes de erros contábeis. 

� Criação de novos tipos penais e aumento de penas para certos crimes. 

� Redução de prazos para a divulgação dos relatórios anuais e adoção de 

práticas mais rígidas de governança, como a adoção de ética para os 

administradores. 

� Padrões de conduta e maior responsabilidade dos advogados. 

 

“A Lei introduziu responsabilidades criminais que, em certos casos, podem envolver 

prisão de até 20 anos para CEO’s e CFO’s pelo fornecimento, proposital ou não,de 

certificações incorretas / não verdadeiras” (Relatório PWC – PriceWaterhouse 

Coopers, 2004). 

 

O objetivo da lei Sarbanes-Oxley é proteger os investidores através de: 

 

� Divulgações mais precisas. 

� Melhor Governança Corporativa. 

� Rigor na sua aplicação através da criação do Public Accounting Oversight 

Board (PCAOB). 

� Melhores práticas de Controles Internos. 

� Termos de responsabilidade da administração pela implantação e 

manutenção de controles internos suficientes sobre os relatórios 

financeiros da empresa. 

� Declaração de que a empresa de auditoria externa que auditou as 

demonstrações contábeis incluídas no relatório anual emitiu um relatório 

de certificação sobre a avaliação da administração dos controles internos 

da empresa registrada sobre os relatórios financeiros. 
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Os benefícios da lei são: 

 

� Aumento da confiança do CEO/CFO no atendimento das exigências dos 

relatórios. 

� Melhor coordenação da Equipe de Administração da Empresa. 

� Melhoria e transparência do processo de Governança Corporativa. 

� Sistematização do processo de identificação antecipada de riscos de 

negócio/ questões de denúncia/ gestão de incidentes. 

� Enfoque sistematizado do tratamento da mudança envolvendo operações, 

pessoal, princípios contábeis, controles internos e procedimentos 

operacionais. 

� Aumento da eficiência operacional. 
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6  MANIPULAÇÃO DE BALANÇO CONTÁBIL POR EMPRESAS EST RANGEIRAS 

 

Empresas que “maquiam” os livros de contabilidade são conhecidas por capitalizar 

gastos que são, na verdade, despesas diárias.  

 

Uma das fraudes feitas pela American Online (AOL), durante 1992 e 1996, era 

contabilizar gastos de publicidade como Ativo quando, na verdade, eram despesas 

regulares. Essa maquiagem fez a empresa divulgar uma lucratividade maior e assim 

acelerar os preços das suas ações.  

 

A WorldCom imobilizou ativos, na faixa de bilhões de dólares, que deveriam 

estar em despesas operacionais, aumentando artificialmente o patrimônio líquido.  

Com a alavanca de escândalos contábeis de grandes Organizações que afetou 

fortemente os mercados internacionais pode-se verificar no quadro abaixo7 que foi 

feito um verdadeiro tracking por parte dos Órgãos Reguladores americanos, 

principalmente após os escândalos da Enron e WorldCom evidenciando que 

diversas empresas tentaram ou efetivamente o fizeram, em termos de manipulação 

de balanços contábeis. Inclusive com evidências de colaboração ou omissão de 

informações das empresas de auditorias independentes. 

De acordo com Levitt 8, ex-presidente da SEC, que fez uma campanha para 

endurecer as regras de auditoria independente, diz que é importante a transparência 

de empresas negociadas em bolsa, quando da publicação de seus resultados, 

justamente para evitar incidentes como os listados acima. 

Ele acrescenta que, em geral, as pessoas consideram as regras americanas mais 

eficientes em gerar transparência nas demonstrações, mas o caso Enron mostrou 

que mesmo nos EUA há brechas que podem manter investidores e analistas no 

escuro sobre a real situação de uma empresa. 

Levitt comenta que sempre se preocupou com as comissões/incentivos que eram 

pagas aos agentes da bolsa de valores após o trâmite de uma operação. 

                                                 
7 Revista Forbes, 2002, reportagem de Penélope Patsuri. 
8 Extraído do livro de Arthur Levitt, Take On the Street: What Wall Street and Corporate America Don't 
Want You to Know. What You Can Do to Fight Back, 2003. 
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Exemplifica que, às vezes, o melhor era não tramitar a ação de um cliente, mas, por 

comissões pagas, os agentes recomendavam operações “questionáveis”. 

Levitt considera que o foco e investimento deveriam ser em revisões de auditorias 

corporativas para evitar fraudes contábeis. 

 

Companhia  
Quando o 

escândalo se 
tornou público  

Alegações  Resultados iniciais  

Adelphia 
Communicat
ions  – Foi a 
5ª maior 
companhia 
de TV a cabo 
e provedor 
de internet 
dos Estados 
Unidos. 

Abril 2002  

Descoberta que a Família 
Rigas (fundadores da 
Adelphia Communication) 
ocultou US$ 3,1 bilhões de 
passivo em empréstimos 
através do Balanço da 
Adelphia inflando os 
resultados através do 
crescimento da conta de 
capital e ocultação da 
dívida.  

 
Três membros da Família 
Rigas e outros dois ex-
executivos da Companhia 
foram presos por fraude. 
Toda a família Rigas foi 
condenada a pagar o 
montante estipulado em 
US$1 bilhão por quebra de 
deveres fiduciários.  

AOL Time 
Warner   Julho 2002  

Com a negociação da AOL 
com a Time Warner, AOL 
inflou as vendas através de 
transferência de recursos à 
AOL como rendimentos 
publicitários objetivando a 
manutenção dos preços de 
suas ações e selando o 
acordo. AOL também 
aumentou as vendas 
através de acordos “round-
trip" com publicitários e 
fornecedores.  

Medos a respeito do inquérito 
aumentaram após o 
Departamento de Justiça 
Americano ter ordenado a 
Companhia a “preservar” 
seus documentos. AOL disse 
que há a possibilidade de um 
aumento dos rendimentos em 
US $49 milhões.  

Arthur 
Andersen   Novembro 2001  

Eliminou documentos 
relacionados com a 
auditoria da Enron após a 
Securities and Exchange 
Commission (SEC) ter 
aberto inquérito contra a 
empresa. 

Andersen foi condenada e 
proibida de exercer suas 
funções. Andersen perdeu 
milhares de clientes e deixou 
outros milhares 
desempregados. 

Bristol-
Myers 
Squibb   

Julho 2002  

Inflou suas receitas em 
US$ 1,5 bilhões através do 
"channel stuffing” (forçar 
um número maior de 
produtos em um 
determinado canal de 
distribuição, superior ao 
que ele pode suportar 
fazendo com que apareça 
nos livros). 

Foi decidido pelo retorno dos 
inventários para o seu 
tamanho aceitável reduzindo 
o preço de cada ação em 
61%em 2003.  
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Companhia  
Quando o 

escândalo se 
tornou público  

Alegações  Resultados iniciais  

CMS Energy   
Empresa 
americana 
provedora de 
energia 
elétrica e gás 
natural. 
 
 

Maio 2002  

Executou "round-trip9" para, 
artificialmente aumentar o 
volume de negócios de 
energia.  

Apontou Thomas J. Webb, o 
Diretor Financeiro da Kellogs, 
na época, como o novo 
diretor financeiro da empresa 
em Agosto daquele ano.  

Duke Energy   Julho 2002  

Envolvida em  23 "round-
trip" objetivando o aumento 
do volume de vendas e 
receitas.  

Uma investigação interna 
concluiu que estas operações 
não tiveram um impacto 
material no mercado.  

Dynegy   Maio 2002  

Executou "round-trip" para 
aumentar o volume de 
negócios de energia e o 
fluxo de caixa.  

Standard & Poor's, naquele 
ano, rateou a empresa para  
"junk," e a empresa perdeu 
US$400 milhões de fluxo de 
caixa.  

El Paso   Maio 2002  
Executou "round-trip" para 
aumentar o volume de 
negócios de energia. 

Oscar Wyatt, o maior 
acionista da empresa em 
2002 fez uma reengenharia 
na nível diretivo da empresa.  

Enron   Outubro 2001  

Aumentou o lucro e 
escondeu débitos para 
forjar o resultado do 
balanço totalizando US$1 
bilhão. Manipulou o 
Mercado fazendo com que 
as ações da empresa 
dessem cobertura aos 
investimentos em outras 
empresas. 

Ex-executivo da Enron 
Michael Kopper foi julgado e 
considerado culpado. O 
antigo CEO Stephen Cooper, 
naquela época, noticiou que 
a Enron enfrentaria US$100 
bilhões em reclamações e 
passivos. Os auditores da 
empresa, Andersen, foram 
condenados por ocultação de 
documentos da Enron.  

Global 
Crossing   
Empresa 
Americana 
de 
telecomunica
ções que 
operava 
redes de 
internet de 
banda larga, 
inclusive no 
Brasil. 

Fevereiro 2002  

Movimentações para inflar 
as receitas. Destruiu 
documentos relacionados 
com estas práticas 
contábeis.  

Pediu concordata e ficou sob 
a mira do Federal Bureau 
Investigation (FBI) e 
Securities and Exchange 
Commission (SEC). A SEC 
recebeu uma carta assinada 
por um diretor financeiro 
afirmando que as receitas 
foram infladas artificialmente.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Round Trip ocorre quando vendemos um determinado produto e, logo em seguida compramos o 
produto de volta pelo mesmo preço fazendo com que pareça que a demanda pelo produto seja maior 
do que realmente é aumentando seu preço. 
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Companhia  
Quando o 

escândalo se 
tornou público  

Alegações  Resultados iniciais  

Halliburton   Maio 2002  

Impropriamente alocou 
US$ 100 milhões em 
custos anuais de 
construção antes de os 
clientes concordarem em 
pagar por eles.  

Ação judicial de fraude contra 
a companhia e seu 
presidente, vice-presidente 
Dick Cheney, dentre outros.  

Homestore  Janeiro 2002  
Inflou vendas através de 
alocação de transações 
como receitas.  

California State Teachers' 
Retirement, fundo de pensão 
que perdeu US$9 milhões 
com investimentos da 
Homestore processou a 
companhia.  

Kmart    Janeiro 2002  

Cartas anônimas de 
pessoas dizendo ser 
funcionários da Kmart 
alegaram que os princípios 
contábeis da empresa eram 
“manipulados” fazendo com 
que os investidores não 
percebessem a real saúde 
da empresa.  

Companhia pediu 
concordata.  

Merck    Julho 2002  

Contabilizou US$ 12,4 
bilhões correspondentes a 
pagamentos consumer-to-
pharmacy os quais nunca 
foram recebidos pela 
Merck.  

Securities and Exchange 
Commission (SEC) exigiu a 
contabilização correta.  

Mirant  Julho 2002  

A Companhia admite ter 
exagerado diversos 
números de ativos e 
passivos.  

Revisão interna revelou erros 
que inflaram receitas em 
US$1,1 bilhões.  

Qwest 
Communicat
ions 
International   

Fevereiro 2002  Inflou receitas usando 
operações de "swaps" 
contabilizações de longo 
prazo impróprias.  

Qwest admitiu contabilização 
incorreta de US$1,16 bilhões 
em vendas.Para aumentar os 
fundos, Qwest teve que por a 
venda uma de suas unidades 
por US$7,05 bilhões.  

Tyco   Maio 2002  

Ex-CEO L. Dennis 
Kozlowski indiciado por 
evasão fiscal. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) investigou se a 
companhia estava ciente 
de suas ações, 
possivelmente o uso 
impróprio de fundos da 
empresa relacionados com 
transações de terceiros e 
práticas contábeis de 
fusões impróprias.  

Kozlowski and Swartz foram 
condenados por corrupção, 
conspiração e falsificação de 
documentos. Somente a 
perda que os dois causaram 
a empresa foi estimada em 
US$ 600 milhões.  
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Companhia  
Quando o 

escândalo se 
tornou público  

Alegações  Resultados iniciais  

WorldCom   Março 2002  

Aumentou o fluxo de caixa 
através de alocação de 
US$ 3,8 bilhões de 
despesas operacionais 
como despesas de capital. 
Concedeu ao fundador 
Bernard Ebbers US$ 400 
fora dos livros (não 
contabilizados em 
empréstimos).  

A WorldCom surpreendeu a 
todos no Wall Street quando 
foram encontrados outros 
US$ 3,3 bilhões em fundos 
impróprios fazendo com que 
a alocação imprópria some 
US$ 7,2 bilhões e ativos 
intangíveis de US$ 50 
bilhões. O Diretor Financeiro 
Scott Sullivan e ex-controller 
David Myers foram presos 
enquanto rumores sobre a 
acusação de Bernie Ebbers' 
permanece.  

Xerox   Julho 2000  

Falsificou resultados 
financeiros por 5 (cinco) 
anos aumentando sua 
renda em US$ 5 bilhões.  

Xerox concordou em pagar 
US$ 10 milhões e restaurar 
seus fechamentos financeiros 
desde 1997.  

 

Tabela 2 – Exemplo de empresas estrangeiras com fraudes contábeis comprovadas, 

elaborado pela Revista Forbes em 2002 

Fonte: A autora. Baseado nos dados da Revista Forbes, 2002 

 

Analisaremos em seguida o histórico e condenações de três empresas 

internacionais mencionadas no quadro acima da Forbes , a Enron, Tyco e 

WorldCom. 

 

 

6.1  Enron 

 

 

Histórico: 

 

A Enron foi formada em 1985 pela compra da Houston Natural Gas pela InterNorth e 

já foi a sétima maior empresa norte-americana. A empresa se ramificou em muitos 

campos de energia, não relacionados ao petróleo com o passar dos anos, incluindo 

gerenciamento de risco e derivativo climático (um tipo de seguro climático para 

negócios sazonais). Ainda que seus negócios centrais continuassem sendo a 

transmissão e distribuição de energia, seu crescimento fenomenal ocorreu por meio 

de seus outros investimentos. A revista Fortune escolheu a Enron como "a empresa 
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americana mais inovadora" por seis anos consecutivos entre 1996 a 2001. Então 

vieram as investigações em sua complexa rede de parceiros estrangeiros e práticas 

contábeis.  

 

O caso da fraude Enron é extremamente complexo. Alguns periódicos como a 

revista Fortune dizem que seu legado está baseado no fato de, em 1992, Jeff 

Skilling, então presidente das operações comerciais ter convencido fiscais federais a 

permitirem que a empresa usasse um método contábil conhecido como "market to 

market".. Esta era uma técnica usada por empresas de corretagem e importação e 

exportação. Com uma contabilidade desta, o preço ou valor de um seguro é 

registrado em uma base diária para calcular lucros e perdas. O uso deste método 

permitiu a Enron contar ganhos projetados de contratos de energia em longo prazo 

como receita corrente. Este era dinheiro que não deveria ser recebido por muitos 

anos. Acredita-se que esta técnica foi usada para aumentar os números de 

rendimento manipulando projeções para rendimentos futuros.  

 

O uso desta técnica (bem como outras práticas questionáveis da Enron) criou 

dificuldades para que o mercado visse como a empresa realmente fazia dinheiro. Os 

números estavam nos livros contábeis e as ações continuaram altas, mas a Enron 

não estava pagando impostos altos.  

 

A Companhia comprava novos empreendimentos que pareciam promissores. Suas 

aquisições estavam crescendo exponencialmente. Ela também formou empresas 

para movimentar débitos para fora de seus balanços e transferir riscos para seus 

outros negócios. Estas novas unidades eram estabelecidas para manter o crédito da 

Enron alto, o que era muito importante em suas outras áreas de negócios. Como os 

executivos acreditavam que o valor das ações em longo prazo permaneceria alto, 

eles procuraram várias maneiras de usar as ações da empresa para dar cobertura 

aos investimentos nestas outras entidades.  

 

Quando a indústria de comunicação à distância sofreu seu primeiro impacto negativo 

nos negócios, isso também afetou a Enron. Analistas financeiros começaram a 

tentar descobrir a fonte do dinheiro da empresa.  
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Com o apoio da Arthur Andersen, a Enron criou uma série de complicadas 

transações financeiras que permitiram tratar empréstimos tomados como se fossem 

vendas efetuadas. No final, o lucro e a rentabilidade da companhia foram inflados, e 

as dívidas, escondidas. 

 

A Arthur Andersen, na época a segunda maior empresa de auditoria/consultoria do 

mundo, com 80 mil funcionários e clientes em 150 países foi considerada 'solidária' 

com a fraude - a averiguação da veracidade do balanço contábil por uma auditoria 

independente é exigida por lei nos EUA. Faliu menos de dois meses após do 

escândalo.  

 

Em 14 de agosto de 2001, o CEO da Enron, Jeff Skilling, demitiu-se por "assuntos 

de família". Isto chocou tanto a indústria quanto os empregados da empresa. O 

chefe-executivo Ken Lay, assumiu como CEO.  

 

Em 15 de agosto, Sherron Watkins, vice-presidente da Enron, escreveu uma carta 

anônima para Ken Lay que sugeria que Skilling havia saído devido a impropriedades 

contábeis e outras ações ilegais. A carta questionou os métodos contábeis 

utilizados.  

 

Mais tarde no mesmo mês, Chung Wu, um corretor da UBS PaineWebber em 

Houston, enviou um e-mail para 73 clientes de investimentos dizendo que a Enron 

estava com problemas e advertindo-os a considerar venderem suas cotas.  

 

Quando as ações da Enron caíram a um certo ponto, as perdas começaram a 

aparecer nas suas declarações financeiras. Em 16 de outubro, a empresa anunciou 

um terceiro trimestre de perdas de US$ 618 milhões. Durante 2001, as ações caíram 

de US$ 86 para US$ 0,30. Em 22 de outubro, a Securities and Exchange 

Commission (SEC) começou uma investigação nos procedimentos contábeis e nas 

Entidades Propostas e Específicas (EPE). Em novembro, a Enron admitiu 

oficialmente ter exagerado os ganhos da empresa em US$ 57 milhões desde 1997. 

A empresa decretou falência em dezembro de 2001.  
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Condenações: 

 

O CFO da Enron, Andrew Fastow foi acusado por de fraude, conspiração e lavagem 

de dinheiro. Fastow aceitou um acordo de alegação de defesa em janeiro de 2004. 

Após se declarar culpado de duas acusações de conspiração, ele recebeu a 

sentença de 10 anos de prisão e uma multa de US$ 23,8 milhões em troca de 

testemunhar contra executivos da Enron.  

 

Jeff Skilling e Ken Lay foram ambos indiciados em 2004 por suas participações da 

fraude 

 

Em 25 de maio de 2006, um júri da corte federal em Houston, Texas, declarou tanto 

Skilling quanto Lay culpados. Jeff Skilling foi condenado por 19 casos de 

conspiração, fraude, comércio ilegal e declarações falsas. Estas acusações levam a 

uma sentença máxima de 185 anos combinados. Ken Lay foi condenado por seis 

casos de conspiração e fraude. Ele enfrenta o máximo de 45 anos na prisão. Em 

julgamento separado, Lay foi também declarado culpado por quatro casos de fraude 

bancária. Cada caso leva a sentenças máximas de 30 anos. Lay faleceu em julho de 

2006 e Skilling começou a cumprir a pena em dezembro do mesmo ano. 

 

 

6.2  WorldCom 

 

 

Histórico: 

 

A WorldCom, segunda maior provedora de serviços de telefonia de longa distância e 

de dados nos EUA, anunciou no dia 25 de junho que iria rever a quantia de US$ 

3,85 bilhões em suas demonstrações financeiras. Investidores, analistas e o público 

ficaram perplexos, pois viram os lucros anteriormente relatados se transformarem 

em perdas. As irregularidades contábeis foram descobertas durante uma auditoria 

interna. 

 

De 1995 a 2000, a WorldCom comprou mais seis empresas de telecomunicações. 
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Em 1997, ela comprou a MCI por US$ 37 bilhões. A WorldCom mudou para a 

indústria da internet e informações, abraçando 50% de todo o tráfego de internet dos 

Estados Unidos e 50% de todos os e-mails da rede mundial. Em 2001, a WorldCom 

era dona de um terço de todos os cabos de dados nos Estados Unidos. Além disso, 

era a segunda maior transportadora de longa distância em 1998 e 2002.  

 

Em 1999, as receitas cresciam lentamente e os preços das ações começaram a cair. 

Isto significou que os lucros da WorldCom não atendiam as expectativas dos 

analistas de Wall Street. Em um esforço para aumentar os rendimentos, a WorldCom 

reduziu o montante de dinheiro que possuía em reserva (para cobrir as dívidas e 

obrigações que a empresa tinha adquirido) em US$ 2,8 bilhões e colocou este 

dinheiro em uma linha de rendimento em sua declaração financeira.  

 

Isto não foi o bastante para aumentar os lucros que os executivos queriam. Em 

2000, a WorldCom começou a classificar as despesas operacionais como capitais de 

investimento de longo período. Esconder estas despesas foi a maneira como ela 

conseguiu mais US$ 3,8 bilhões. Estas posses novamente classificadas eram custos 

que a WorldCom pagou para alugar linhas de redes telefônicas de outras empresas 

para acessar suas redes. Eles também adicionaram uma entrada diária de US$ 500 

milhões em despesas com computador, porém os documentos que mostravam isso 

nunca foram encontrados.  

Estas mudanças transformaram as perdas da WorldCom em lucros de US$ 1,3 

bilhões em 2001. Isto fez a WorldCom parecer mais valiosa.  

 

Depois que pistas foram enviadas para a equipe de auditoria interna e 

irregularidades de contabilidade foram encontradas nos livros, a Securities and 

Exchange Commission (SEC) solicitou que a WorldCom fornecesse mais 

informações. A SEC suspeitou porque, enquanto a WorldCom estava obtendo um 

lucro muito alto, a AT&T (outra gigante das telecomunicações) estava perdendo 

dinheiro. Uma auditoria interna descobriu os bilhões que a WorldCom tinha 

anunciado como gastos de capital assim como os US$ 500 milhões em despesas 

não documentadas. Havia também outros US$ 2 bilhões em entradas questionáveis. 

O comitê de auditoria da WorldCom foi questionado por documentos que 

sustentavam os gastos de capital, porém ela não tinha como produzir isto. O 
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controlador admitiu à auditoria interna que eles não tinham os padrões de 

contabilidade correspondentes. A WorldCom então admitiu ter aumentado seus 

lucros em US$ 3,8 bilhões. Um pouco mais de um mês depois da auditoria interna 

ter começado, a WorldCom decretou falência.  

 

A transferência de despesas para os dispêndios com ativos fixos é sem 
dúvida fraudulenta. Não há desculpas para esse tipo de declaração falsa. 
Quase todos da área concordam que o pagamento de tarifa para 
arrendamento de linhas locais é evidentemente uma despesa. (Revista 
Forbes 2002).  

 

Essas despesas devem ser reconhecidas de imediato no período decorrido, ao 

contrário dos dispêndios, que podem ser legitimamente capitalizados como ativos e 

depreciados durante sua vida útil. Essa declaração falsa das despesas da 

WorldCom inflou artificialmente seu rendimento líquido, bem como seu lucro antes 

da dedução dos juros, impostos, depreciação e amortização. 

 

 

Condenações: 

 

Quando decretou falência em 2004, a WorldCom mudou de nome para MCI. O 

antigo diretor executivo, Bernie Ebbers, e o antigo diretor financeiro, Scott Sullivan, 

foram acusados por fraude e violação de leis de finanças. Ebbers foi considerado 

culpado em março de 2005 e sentenciado a 25 anos de prisão, porém conseguiu 

ficar livre através de apelação. Sullivan alegou culpa e testemunhou contra Ebbers 

em troca de uma redução de 5 anos em sua sentença.  

 

 

6.3  Tyco 

 

 

Introdução: 

 

A Tyco International tem operações em mais de 100 paises e figura como o maior 

fornecedor mundial de componentes elétricos e eletrônicos, o maior desenhista e 

produtor de sistemas de telecomunicações submarinos, o maior produtor de 
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sistemas de proteção de incêndio e serviços de segurança eletrônicos, o maior 

produtor de válvulas especiais e o investidor principal em produtos médicos, 

plásticos, e marcas de adesivos disponíveis. Desde 1986, a Tyco já realizou mais de 

40 grandes aquisições assim como muitas aquisições menores.  

 

De acordo com o Centro de Informações de Fraude Tyco, uma investigação interna 

concluiu que existiam erros de contabilidade, porém não era um problema de fraude 

simétrica na Tyco.  

 

O antigo diretor executivo da Tyco, Dennis Koslowski, e o antigo diretor financeiro, 

Mark Swartz, e o antigo Conselheiro Geral Counsel Mark Belnick foram acusados de 

darem a si mesmos lucros livres ou empréstimos com juros muito baixos (algumas 

vezes disfarçados de bônus) que nunca foram aprovados pelo quadro da Tyco ou 

reembolsados. Alguns destes "empréstimos" eram parte do programa de 

"Empréstimo Chave de Empregados" que a empresa oferecia. Eles foram acusados 

de venderem suas ações da empresa sem avisar os investidores, que é uma das 

regras da Securities and Exchange Commission (SEC). Koslowski, Swartz e Belnick 

roubaram US$ 600 milhões da Tyco International através de bonificações sem 

aprovação, empréstimos e extravagantes despesas da empresa. Boatos sobre uma 

cortina de banheiro de US$ 6 mil, uma cesta de lixo de US$ 2 mil e uma festa de 

aniversário de US$ 2 milhões para a esposa de Koslowski na Itália são apenas 

alguns exemplos do uso impróprio dos fundos da empresa. Pelo menos 40 

executivos da Tyco tomaram empréstimos que depois foram "esquecidos" pelo 

programa de perdão de dívidas da Tyco. 

 

Basicamente, eles esconderam suas ações ilegais para se manter fora dos livros de 

contabilidade e longe dos olhos dos acionistas e membros do quadro.  

 

Em 1999, o SEC começou uma investigação depois de uma análise reportando 

práticas de contabilidade questionáveis. Esta investigação durou de 1999 a 2000 e 

foi centrada em práticas contábeis para muitas aquisições da empresa. Assim, os 

lucros pré-adquiridos de uma aquisição da empresa não eram relatados, dando à 

consolidação da empresa a aparência de lucros aumentados mais tarde. A 

investigação terminou com o SEC decidindo agir.  
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Em janeiro de 2002, a precisão da contadoria e contabilidade da Tyco continuou sob 

questão depois de chamar a atenção a um pagamento de US$ 20 milhões feito ao 

diretor da Tyco, Frank Walsh Jr. Este pagamento foi mais tarde explicado como uma 

taxa para a aquisição da Tyco de CIT. Em junho de 2002, Kozlowski foi investigado 

por extorsão de impostos porque ele não pagou impostos de vendas de US$ 13 

milhões em obras de arte que ele comprou em Nova Iorque com os fundos da 

empresa. Ao mesmo tempo, Kozlowski demitiu-se da Tyco "por razões pessoais" e 

foi substituído por John Fort. Em setembro de 2002, todos os três (Kozlowski, Swart, 

e Belnick) foram embora e as acusações contra eles foram arquivadas por falta de 

informações em seus empréstimos milionários de acionistas.  

 

O SEC mandou que Kozlowski, Swartz e Belnick devolvessem os fundos que 

tomaram da Tyco em forma de empréstimos em sigilo e compensações.  

 

 

Condenações: 

 

Kozlowski e Swartz foram condenados em 2005 por utilização de bônus da 

importância de US$ 120 milhões sem a aprovação dos diretores da Tyco, abusando 

de um programa de empréstimos a funcionários e adulteração das condições 

financeiras da empresa para aumentar o preço das ações, enquanto vendiam US$ 

575 milhões em ações. Eles receberam sentenças de 8 anos a 25 anos de prisão. 

Belnick pagou uma multa de  US$ 100 mil.  

 

A diferença do caso da Tyco em relação aos demais é que está mais relacionado à 

ambição individual que à fraude contábil.  
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7  MANIPULAÇÃO DE BALANÇO CONTÁBIL POR EMPRESAS BRA SILEIRAS – 

BANCOS 

 

Até a década de 90, não houve nenhum caso notório de fraude contábil através de 

manipulação dos livros contábeis como os informados acima. No começo dos anos 

90, houve três grandes fraudes: do Banco Econômico, Banco Nacional e Banco 

Noroeste. 

 

Neste capítulo, será discorrida a fraude em contabilidade no Brasil, elaborado por Sá 

(2007) e veremos os exemplos de fraudes contábeis perpetradas por três grandes 

bancos brasileiros: Banco Econômico, Banco Nacional e Banco Noroeste. 

 

 

7.1  Fraudes em Contabilidade 10 

 

Muitos são os casos, em perícia contábil, em que se faz necessário examinar com o 

objetivo de detectar fraudes.  

Existem processos na justiça que requerem o exame já direcionado para encontrar a 

fraude: fraude contra sócios, fraude contra herdeiros, contra o fisco, contra credores. 

Uma falência pode ser preparada a partir de simulações, desviando o Ativo e 

aumentando o Passivo, com o intuito de prejudicar credores e herdeiros. 

As fraudes já se operam com desvios de dinheiro, recebimento de créditos sem dar-

se baixa, despesas fictícias, desvios de mercadorias, adulteração de documentos, 

falsificação de documentos. 

 

O maior índice de fraudes ocorre nos elementos do capital circulante da empresa, ou 

seja: dinheiro, estoques e créditos a receber. 

Geralmente, a fraude de Caixa fica dificultada quando a empresa só paga por 

cheques nominativos aos beneficiários e deposita tudo o que recebe, integralmente. 

 

Na verificação de haveres, podem estar simulados saldos de Caixa; muitas vezes, 

um saldo muito alto não significa que exista numerário; ao contrário, pode não ter 

                                                 
10 Extraído do livro de Antônio Lopes de Sá, Perícia Contábil, 7ª edição 2007. 
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nada que o represente fisicamente ou, então, cheques falsos, vales. 

Para cobrir saldos de caixa, o fraudador pode emitir um cheque pré-datado de 

terceiro (falso) ou mesmo alegar que o numerário foi entregue a funcionário para 

ocorrer o pagamento. 

 

 

7.1.1  Capital Circulante e fraude 

 

A maioria das fraudes passa pelo Caixa da empresa. 

 

Entradas “a menor” e saídas “a maior” são algumas das fraudes comuns que 

mascaram saldos de caixas. 

 

As “saídas fictícias de caixa”, traduzidas por pagamentos que não correspondem à 

realidade, podem ser muitas, mas entre elas encontram-se: 

 

a) Funcionários “fantasmas” ou não existentes, em folha de pagamento da empresa. 

b) Compras com “notas frias” (existe a nota, mas a mercadoria não entrou). 

c) Compras com “notas calçadas”, ou seja, com preço falso de compra, a maior que 

o realmente pago. 

d) Notas de serviços pagas sem a correspondente prestação de serviço e liquidadas 

por um valor simbólico com o emitente. 

e) Duplo lançamento em Caixa de um mesmo pagamento. 

f) Notas fiscais adulteradas para maior valor. 

g) Comissões pagas sobre vendas não realizadas. 

h) Descontos oferecidos ao cliente, mas só ficticiamente, ou seja, o cliente pagou 

pelo valor real, mas atribui-se um desconto que, de fato, não existiu. 

i) Notas de vendas adulteradas, considerando valor a menor que o efetivamente 

recebido. 

j) Notas de vendas “calçadas”, ou seja, ao cliente se deu o valor que ele pagou (1ª 

via) e na segunda via se colocou um valor a menor, para dar menor entrada ao 

Caixa. 

k) Guias de recolhimento de tributos com falsificação das mesmas (documento não 

autêntico). 
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l) Juros pagos a fornecedores, bem como correção monetária, simulando 

pagamento atrasado, que realmente foi feito em dia. 

m) Pagamento de multa contratual existente. 

n) Saques de sócios por conta de lucros, quando os lucros não estão apurados ou 

não existem. 

o) Aquisição de títulos de participação em sociedades já em quebra, por valor 

notoriamente superior à realidade (registra-se pelo valor nominal e paga-se pelo 

real, com enorme deságio). 

p) Aquisição de bens por valores fictícios, registrados por valor maior e pagos por 

valor menor. 

q) Omissão de receitas extraordinárias. 

 

 

7.1.2  Ativo Permanente e fraude 

 

No que tange Ativo Permanente, as imobilizações técnicas e aquelas de rendimento 

também são fonte de fraudes. 

Muitos interesses podem existir em “reduzir” ou em “aumentar” os valores dessa 

parte do capital, quer por efeitos qualitativos quer quantitativos. 

 

Pode haver também interesse em “aumentar” as dívidas expressas em balanço 

como em diminuí-las. 

O empresário que necessita de crédito pode praticar a fraude de “esconder” ou 

“mascarar” dívidas.  

O empresário que está preparando a empresa para falência pode ter interesse em 

criar dívidas fictícias. 

Geralmente, as dívidas que se escondem são substituídas por “longo prazo” (quando 

são a curto prazo”, ou não são registradas. 

As dívidas que se “inventam” são resultantes de contratos fictícios, notas frias de 

fornecedores, notas promissórias, empréstimos de sócios. 

 

O mascaramento de dívidas vem sempre acompanhado de mascaramento de 

valores nas despesas ou em ativos inexistentes. 
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As obrigações, como fonte, representando o “capital de terceiros”, têm prioridades 

no resgate, quando das liquidações, concordatas, falência, havendo o interesse em 

criá-las para que se promova o desvio de dinheiro, ou seja, busca-se com a fraude 

reduzir a capacidade de recebimento dos demais credores. 

 

 

7.1.3  Patrimônio Líquido e fraude 

 

Podem ocorrer fraudes também em Patrimônio Líquido. 

Alguns capitais se formam apenas nominalmente, ou seja, por exemplo, no contrato 

social consta que a integralização poderá ser com mercadorias, títulos de crédito, ou 

outros bens – fato absolutamente legal. 

 

 

7.1.4  Despesas e fraude 

 

As fraudes nas despesas possuem um campo vasto para a prática de atos ilícitos. 

 

Podem-se simular grandes contratos de publicidade, gerando até dívidas para 

sustentá-los, bem como empregar pessoal da família ou ligado com altíssimos 

salários e privilégios. 

 

Dentre muitos casos de fraude em despesas podem, por exemplo, ocorrer: 

 

a) Aquisição de notas frias de bens ou serviços (existe só a nota, mas nada foi 

suprido). 

b) Pagamentos de salários a pessoas inexistentes, mas com plena cobertura de 

registros falsos de pessoal. 

c) Contratos de publicidade, organização, pesquisa de mercado sem a produção 

dos serviços. 

d) Gastos com reparação de veículos com notas de serviços frias. 

e) Simulação de gastos de recepção ou relações públicas. 

f) Consideração de gastos pessoais de sócios dirigentes como se fossem da 

empresa. 
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g) Uso da empresa para cobrir gastos de dirigentes. 

h) Registro de gastos em dobro. 

i) Pagamentos de comissões sem a ocorrência do fato, ou seja, sem que tivesse 

havido interveniência real de vendedor. 

 

 
7.2  Banco Nacional 11 

 

O caso do Banco Nacional foi um dos maiores da história do Brasil. O desvio de 

dinheiro ao longo de dez anos chegou ao mesmo valor de todo o orçamento da 

cidade de São Paulo à época, o quinto maior do país. Liquidada no dia 18 de 

novembro de 1995, a instituição deixou um rombo próximo de R$ 9,2 bilhões 

(valores de 1995) aos clientes. No processo fraudulento, descobriu-se a criação de 

652 contas fictícias para esconder o desvio. 

 

O Banco foi fundado em maio de 1934 e figurava como um dos dez maiores Bancos 

do mercado financeiro nacional no ano de 1995. Nessa época, possuía 701 pontos 

de venda informatizados, composto por 335 agências (sendo três no exterior: New 

York, Miami e Nassau) e 366 postos de atendimento instalados em empresas 

clientes. 

 

Apesar do cenário positivo, o Banco teve sua intervenção decretada em 18 

novembro de 1995, quando passou a ser gerido por uma comissão nomeada pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN), em um Regime de Administração Especial 

Temporária (RAET). A notícia surpreendeu o mercado financeiro e a informação 

veiculada pela imprensa era que o Banco tinha problema de liquidez em função de 

créditos incobráveis.  

 

O nível de provisionamento e a taxa de inadimplência eram, ambos, inferiores aos 

padrões de mercado. O histórico começa em 1986, época em que o Banco Nacional 

efetuou uma série de empréstimos a empresas de pequeno porte. Centenas dessas 

empresas vieram a enfrentar dificuldades financeiras, encerrando suas atividades 

sem, contudo, liquidarem seus compromissos com o Banco. 

                                                 
11 Extraído do texto de César Medeiros Cupertino, 2005-2006. 
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As operações de crédito denominadas “Natureza 917” consistiam desses créditos 

inadimplentes. Ao longo do tempo, tais operações passaram a ser de difícil 

liquidação e, ao invés de serem transferidas para CL (crédito em liquidação) e 

posteriormente para CBCP (crédito baixado com prejuízo), permaneciam como 

operações de curso normal do Banco. A situação era sustentada pelo procedimento 

sistemático de alteração dos vencimentos dos empréstimos das Contas de Natureza 

917. A manutenção dessa prática não tinha amparo legal e os devedores não eram 

informados que suas obrigações estavam sendo repactuadas unilateralmente. A 

conseqüência foi a de que empréstimos, originariamente de pequeno valor, 

passaram a constituir o maior ativo do Banco. 

 

Os lançamentos contábeis efetuados a título de Contas de Natureza 917 acresciam, 

de um lado, o saldo devedor das “Operações de Crédito”, manipulando o seu ativo. 

Em contrapartida, eram efetuados lançamentos em receita, permitindo que o Banco 

gerenciasse seu lucro. Quando os lançamentos automáticos não eram suficientes 

para atingir o lucro desejado, procedia-se a registros manuais de ajuste. 

 

Ao mesmo tempo em que a administração do Banco incentivava a compra das 

ações, membros da diretoria liquidavam suas posições e realizavam lucros nessas 

operações. A política de distribuição de dividendos praticada delineava, 

basicamente, três objetivos: manter o interesse por suas ações, remunerar 

Administradores/Controladores e dissimular os procedimentos adotados para a 

geração de receita proveniente das Contas de Natureza 917. 

 

Em 1995, Clarimundo Sant’Anna, vice-presidente de Controladoria do Banco 

Nacional, era o principal responsável pela contabilidade e foi considerado pela 

Justiça como o principal executor da fraude. Sant'Anna determinou o agrupamento 

das contas fantasmas e a apropriação dos créditos nelas artificialmente expressos 

como ativo. Em seguida, entrou em ação a corrupção de Nagib Antônio, auditor que 

ordenou que não se auditassem créditos. 

 

Em 2002, Clarimundo Sant’Anna foi condenado a 25 anos e quatro meses de prisão 

em regime fechado, além de multa, mas recorreu e conseguiu a liberdade, assim 

como outros oito ex-dirigentes.  
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7.3  Banco Noroeste 

 

No caso do Bando Noroeste, hoje parte do Santander, a fraude chegou a US$ 242 

milhões, mas ganhou contornos surreais. No golpe, o dinheiro foi pulverizado por 

mais de 150 contas correntes, abertas em cerca de 20 países. Desviado por um 

funcionário considerado exemplar, Nelson Sakagushi, então diretor da área 

internacional do Noroeste, os dólares foram parar nas contas de uma mãe-de-santo 

de São Paulo e de criminosos nigerianos, como o ex-ditador Sani Abacha. 

 

O desfalque foi descoberto por acaso, quando o Noroeste estava sendo vendido 

para os espanhóis, no começo de 1998. Um executivo do Santander quis saber por 

que os rendimentos da agência das Ilhas Cayman eram tão baixos. Ao olhar o 

balanço financeiro mais uma vez, isso porque três auditores independentes haviam 

analisado os documentos e não encontraram nada de errado, percebeu que as 

contas relatadas eram fantasmas.  

 

 

7.4  Banco Econômico 

 

No caso do Banco Econômico, ocorrido em 1995 após a intervenção do Banco 

Central, constatou-se que a dívida da instituição era 16% superior ao seu patrimônio 

líquido, então avaliado em R$ 723 milhões.  

 

A crise foi maior ainda com a descoberta de um documento que ficou conhecido 

como Pasta Rosa. Ele continha nomes de políticos que apoiavam o governo de 

Fernando Henrique Cardoso e que teriam sido favorecidos de forma ilegal, revelando 

a participação do banco no financiamento de campanhas eleitorais. 

Ao todo, 49 políticos foram acusados. O principal era Antônio Carlos Magalhães, que 

na ocasião elegeu-se governador da Bahia pelo PFL e teria recebido, sozinho, US$ 

1 milhão do Banco Econômico. Faziam parte da lista outros nomes como José 

Sarney, Renan Calheiros, Ricardo Fiúza e Benito Gama.  

 

A documentação do dossiê indicava a existência de um sistema organizado de 

financiamento eleitoral ilegal, com base na prática de caixa 2. À época, o Banco 
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Econômico, de propriedade de Ângelo Calmon de Sá, e a Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) fizeram remessas milionárias para as campanhas eleitorais de 

49 candidatos no pleito de 1990, desobedecendo a Constituição.  

Ângelo Calmon de Sá foi indiciado pela Polícia Federal por crime contra a ordem 

tributária e o sistema financeiro, com base na Lei do Colarinho-Branco. O 

procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, pediu o arquivamento do inquérito 

em fevereiro de 1996. Nenhum político foi punido por causa do escândalo. Cinco 

anos depois da falência do Banco Econômico, em agosto de 1999, Calmon de Sá 

negou ter dado a milionária contribuição eleitoral ilegal para o principal acusado, o 

político Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), admitindo ter doado verbas apenas 

com as campanhas de quatro ex-funcionários do banco. 
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8  METODOLOGIA 

 

Diante do exposto, o objetivo precípuo deste trabalho é o de identificar, através de 

análises de processos de empresas brasileiras que cometeram fraude contábil, se 

há condenação por fraude contábil no Brasil e os fatores determinantes ao 

convencimento dos juízes quanto à ocorrência de fraude contábil diante de um 

balanço contábil fraudulento. Portanto, as questões de pesquisa são: 

 

Há condenação por fraude contábil no Brasil? 

 

Quais os fatores determinantes ao convencimento dos  juízes quanto à 

ocorrência de fraude contábil? 

 

Para tanto, as metodologias utilizadas nesta pesquisa consistem no Estudo de Caso 

Múltiplo e a Análise de Conteúdo. O estudo de casos múltiplo compreende dois ou 

mais estudos de casos independentes entre si, mas desenvolvidos com o mesmo 

propósito. Já a análise de conteúdo se caracteriza predominantemente pela análise 

qualitativa (MINAYO, 1993). 

 

De acordo com Minayo, (1998, p.74-75), a análise de conteúdo é um conjunto de 

instrumentos metodológicos que são aplicados a diversos tipos de discursos ou 

deferentes tipos de mensagens apresentadas em determinada língua. O autor cita 

alguns exemplos de análise de conteúdo como a análise de obras de um romancista 

com o intuito de se verificar seu estilo e/ou para descrever sua personalidade; 

análise de textos de livros didáticos ou documento para a obtenção de uma nova 

conclusão; compreensão de depoimentos de dirigentes a respeito do processo de 

construção de políticas institucionais. Em suma, o aprofundamento de documentos 

organizacionais é uma das alternativas para a utilização da técnica. 

 

A análise de conteúdo é um método de análise de dados em pesquisa utilizado para 

“caracterizar e comparar documentos” (MANNING, 1998), sobretudo em pesquisa 

qualitativa, por enfatizar a necessidade da sistematização de procedimentos. A meta 

da análise de conteúdo compreende a seleção de documentos não-quantitativos 

para transformá-los em dados quantitativos. 
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Documentos e processos judiciais foram coletados e analisados a fim de se 

identificar a formação do convencimento do juiz quanto à materialização do crime de 

“fraude contábil”. 

 

Como veremos nos resultados deste trabalho, o estudo foi desenvolvido através da 

coleta de processos e informações junto a fóruns e Órgãos Reguladores. Os 

processos mencionados correspondem a casos comprovados de fraude, incluindo a 

fraude através de manipulação de demonstrações contábeis ocorridas nas empresas 

Gallus Agropecuária S.A., Encol Engenharia Comércio e Indústria e Banco Santos. 

 

Esta escolha foi baseada em companhias que tiveram grandes repercussões no 

nosso país, com exceção da Gallus Agropecuária S.A. que, apesar de não ser uma 

companhia de grande conhecimento em nível nacional, possuiu um histórico de 

manipulação de informações bastante interessante e amplamente noticiado na mídia 

especializada.  

 

Portanto, trata-se de uma amostra por conveniência, devido à grande repercussão 

na mídia e à facilidade para a obtenção do material a ser analisado (autos dos 

processos judiciais). 

 

Neste estudo foram analisados os documentos em si, verificando as causas e 

antecedentes das informações, bem como seus resultados. Através da análise de 

conteúdo, buscamos as possíveis mensagens e resultados concretos contidos nos 

documentos. 

 

8.1  Etapas da Análise de Conteúdo 

 

Segundo Bardin (1994), a análise de conteúdo é compreendida pelas seguintes 

etapas: 

 

� Pré-análise – Corresponde à organização do material: seleção do material, 

leitura da documentação, formulação das idéias principais, elaboração de 

indicadores e preparação do material. 

No nosso caso, corresponde a escolha das empresas brasileiras a serem 
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analisadas. Esta escolha foi baseada em companhias que tiveram grandes 

repercussões no nosso país.  

 

� Exploração e análise do material – é o momento de análise dos 

procedimentos que foram utilizados para a sustentação das conclusões e 

considerações. 

 

Esta fase corresponde à análise dos processos. Os mesmos foram 

analisados, levando em consideração as manipulações contábeis 

perpretadas e as suas condenações. 

Categorizamos estes processos através de palavras com características 

semelhantes nos processos: fraude, manipulação, dado contábil, balanço 

e falência. 

 

� Interpretação – Esta fase corresponde à explicação dos resultados 

encontrados e a conclusão se alcançamos efetivamente os objetivos 

propostos pela análise de conteúdo. 

 

Após a análise dos processos, concluímos que os réus são julgados e 

condenados por fraude (não somente por este motivo, mas o juiz entende 

que há uma combinação de fatores envolvidos). Como há ocultação de 

valores e/ou manipulação de dados nos relatórios financeiros objetivando 

mostrar aos acionistas uma verdade irreal, a condenação decorre da não 

veracidade das transações financeiras reportadas nos relatórios contábeis. 

 

� Elaboração de indicadores: Utilizamos nesta fase o agrupamento dos 

casos coletados e escolhidos para a análise e a categorização de palavras 

ou frase com características em comum em cada um dos processos 

selecionados, importantes para o nosso resultado como fraude, 

manipulação, dado contábil, balanço e falência. 
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8.2  Evidência da Fraude 

 

Na teoria contábil, é bem definida e defendida a posição de que a Contabilidade 

deve estar atenta à representação dos fatos econômicos, sempre se preocupando 

com a sua substância, a sua essência, a sua verdadeira natureza, mais do que com 

a forma jurídica de que se reveste, se houver algum conflito entre ambas. 

 

Isso não significa que a Contabilidade deve se esquecer das formas jurídicas, mas 

quando elas estiverem dissimulando a realidade econômica dos fatos ou puderem 

provocar distorções nas informações ao usuário das demonstrações contábeis 

quanto à verdadeira posição patrimonial e de resultado de uma entidade, precisa dar 

prioridade à realidade econômica. 

  

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ao tratar dos objetivos da 

Contabilidade no item 1.4 da Resolução nº 774/1994, ressalta que: 

  

… na realização do objetivo central da contabilidade, defrontamo-nos, 
muitas vezes, com situações nas quais os aspectos jurídico-formais das 
transações ainda não estão completa ou suficientemente dilucidados. 
Nesses casos, deve-se considerar o efeito mais provável das mutações 
sobre o patrimônio, quantitativa e qualitativamente, concedendo-se 
prevalência à substância (essência) das transações. 

  

Só haverá a preferência pela realidade econômica quando houver uma dicotomia 

entre ela e a forma jurídica. A contabilidade precisa primar pela representação da 

realidade econômica. 

  

Felizmente, há, muitas vezes, condições de reconciliação entre as duas situações. 

Mas, não sendo possível reconciliar, há de se obedecer, para finalidades contábeis, 

à essência dos fatos, e não à formalidade jurídica, se esta não estiver retratando a 

realidade daquela. 

 

Nosso estudo se propõe a verificar se há efetivamente condenação por fraude 

contábil no Brasil e o convencimento do judiciário quanto à ocorrência de fraude 

contábil. 
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9  CASOS DE FRAUDE ANALISADOS 

 

Neste trabalho, foram analisadas três empresas de tamanho e ramo de negócios 

diferentes: Gallus Agropecuária, Encol Engenharia Comércio e Indústria e Banco 

Santos.  

 

Nas análises dos processos judiciais das três empresas, foram utilizadas as mesmas 

palavras-chave para fins da análise de conteúdo: fraude, manipulação, dado 

contábil, balanço e falência.12 As três análises estão descritas a seguir: 

 

 

9.1  Gallus Agropecuária S.A. 

 

A empresa faliu em 1998. O proprietário da Gallus Agropecuária, Gelson Camargo 

dos Santos, foi acusado de desvio de bens, fraude falimentar, omissão na 

escrituração e falsidade material e ideológica, e condenado em primeira instância, 

desde meados de 2002, a 11 anos de prisão.  

 

Camargo dos Santos captava recursos financeiros de investidores seduzidos por 

publicidade falsa, de acordo com os autos. Nas propagandas, a empresa afirmava 

que era proprietária de fazendas que não existiam ou que existiam, mas que não 

eram suas, em “ambos os casos dando dimensões cinematográficas às qualidades 

de todas”. 

 

Além disso, a Gallus ainda defendia o investimento no gado, que traria rentabilidade 

líquida, ao final de quatro meses, próxima de 12,8%, poucos meses antes da 

falência. Um dos diversos clientes da empresa, o publicitário Fernando José 

Thompson Scalamandré, investiu R$ 26 mil em contratos de engorda de frangos e 

suínos. Entretanto, nada recebeu em troca. 

 

De acordo com os autos do processo, alega-se que Camargo dos Santos cometeu 

irregularidades com a escrituração de livros e desvio de bens. Nos livros da Gallus, 

                                                 
12 Ao longo deste capítulo, as palavras-chave são sublinhadas para facilitar a identificação das 
mesmas. 
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haviam registros de pagamentos a atividades não relacionadas à da empresa. A 

falsidade ideológica está na publicação do balancete contábil da Gallus, no jornal O 

Estado de São Paulo, composto de informações falsas e assinado por pessoas não 

habilitadas para o mesmo. 

 

No balanço, o ativo declarado era de R$ 72.397.200,67. O valor, no entanto, 

segundo o juiz, era imaginário, “bastando para isto que se constate a inexistência de 

bens de valor arrecadados menos de um ano depois, quando da decretação da 

falência”. 

 

As fazendas, que em sua maioria ou não existiam, ou não eram nas dimensões 

apregoadas, ou não eram de propriedade da massa, foram avaliadas em R$ 

50.000.000,00. 

 

Camargo argumentou que se afastou totalmente da empresa, por motivo de doença, 

por longo período, deixando-a nas mãos de administradores. Um deles, no entanto, 

garantiu em interrogatório que Camargo dos Santos se afastou da empresa por 

cerca de dez dias, para ficar em um spa. 

 

Segundo o juiz, no entanto, as provas constantes dos autos revelam que o 

empresário tanto estava a par de toda a situação que já articulava a saída "de 

direito" da sociedade, mas não de fato. O fundamento está no fato de que a situação 

econômica da empresa já era delicada quando ele transformou a sociedade de 

quotas de responsabilidade limitada em sociedade por ações. 

 

 

9.1.1  Processo 

 

Processo n.º 000.02.093644-3 

19ª Vara Cível Central 

19º Oficio Cível 

AFONSO CELSO DA SILVA – Juiz de Direito. 

Comarca São Paulo Foro Central Cível - Praça João Mendes Junior s/nº, 9º andar - 

sala 905, Centro - CEP 01501-900 – São Paulo-SP. 
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O objeto de estudo desta seção trata de AÇÃO PENAL FALIMENTAR  proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO , originalmente em face dos 

réus Gelson Camargo dos Santos , Fernando Adelino Caron, Rosana Aparecida 

Carvalho Gonçalves e Nelson Razzo Filho, o primeiro nomeado em relação a quem 

os presentes autos dizem respeito, eis que o processo foi desmembrado, por estar 

incurso nos artigos 186, VI (inexistência de livro obrigatório e escrituração atrasada), 

188, III (desvio de bens) e VII (omissão na escrituração), 187 (fraude falimentar), 

todos da Lei de Falências, além dos artigos 298 e 299 do Código Penal (falsidade 

material e ideológica). 

 

Narra a denúncia que o réu Gelson Camargo dos Santos, titular da empresa falida 

nominada de Gallus Agropecuária S.A., teria capitaneado o recolhimento de dinheiro 

realizada pela empresa falida, oferecendo contratos de parceria com alta 

remuneração para os padrões do mercado financeiro, e, além das irregularidades 

com a escrituração de livros, teria procedido a desvio de bens da massa, em razão 

de vários pagamentos realizados a atividades não relacionadas à atividade 

empresarial da falida, e também porque nenhum dos bens que a falida anunciava ter 

foram arrecadados com a quebra. 

 

Teria o referido réu também participado de fraude falimentar, na medida em que 

captou a falida quantia razoável de dinheiro para investimentos agropecuários, mas 

este era desviado, o que culminou com a utilização de conta corrente de pessoas 

físicas, para que um verdadeiro esquema de administração paralelo operasse em 

cada unidade da Gallus. 

 

Também teria ocorrido falsidade material e ideológica, consistente na publicação de 

balancete contábil, publicado no jornal O Estado de São Paulo e na Gazeta 

Mercantil, assinado por pessoas que não estariam habilitadas a fazê-lo, e que 

continham informações absolutamente inverídicas. 

 

Foi decidido que a ação penal é integralmente procedente. 

 

O passivo da empresa, segundo consta dos autos da falência, chega a mais de vinte 

milhões de reais, e nenhuma das fazendas mencionadas nas propagandas 
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constantes dos autos, e o que é o pior, do gado cuja engorda ou leite se prometia o 

lucro para os investidores, ou das aves e suínos, restou. 

 

O crime de omissão na escrituração também se configurou. 

 

O crime de fraude falimentar também ocorreu, e este se deu com a venda simulada 

de bens. 

 

Segundo farta publicidade realizada, a falida, durante longo período, captou recursos 

financeiros de incautos investidores, que confiaram a remuneração razoável que 

lhes era oferecida, favorecido o acusado pela ausência de controle sobre os 

contratos de parceira de engorda, que apenas passaram a ser controlados pela 

Comissão de Valores Mobiliários em janeiro de 1998. 

 

A farsa do patrimônio da falida, que em verdade ou inventava fazendas, ou dizia que 

lhe pertenciam fazendas que, apesar de realmente existirem, nunca lhes foram 

vendidas, em ambos os casos dando dimensões cinematográficas às qualidades de 

todas, atraiu os investidores. 

 

Em propaganda divulgada em dezembro de 1997 (fls. 1.094/1.097), poucos meses 

antes da falência (decretada, repita-se, em maio de 1998, e às vésperas da 

proibição emanada da CVM, datada de março de 1998), a falida ainda defendia o 

investimento em gado, que traria rentabilidade líquida, ao final de quatro meses, 

próxima de 12,8%. 

 

A empresa já estava em ruínas, suas contas sequer poderiam ser manuseadas, 

tanto que se utilizaram de contas particulares, a exemplo daquela em nome da 

também denunciada Rosana Aparecida Carvalho Gonçalves, junto ao Banco Real, 

Agência Nove de Julho, de n. º 9.774.975 (o processo contra ela corre em apartado), 

e, mesmo assim, a propaganda divulgada em dezembro consistia em alardear as 

seguintes "novidades": 

 

"Novas máquinas darão impulso aos nossos laticínios" (fls. 1.094). 
"Pesquisa mostra que estamos por cima" (fls. 1.095-verso). 
"Sucesso do espírito de equipe" (fls. 1.096). 
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"Por tudo que conseguimos em 1997, eu pessoalmente afirmo que a 
Gallus Agropecuária tem muito orgulho de vocês que acreditaram e 
souberam transformar este ano em uma excelente oportunidade de 
crescimento para nossa empresa e para a agropecuária no Brasil. Com 
a esperança de que partilhemos uma vida promissora e plena de bons 
resultados dentro da Gallus e junto de nossa família, desejo a todos um 
festivo Natal e um excelente 1998. G. Camargo Presidente" (fls. 1.096). 

 

Configurou-se, assim, o crime de fraude, na medida em que o dinheiro captado, que 

deveria ser direcionado à compra, engorda e trato de animais, para posterior 

revenda e pagamento dos investidores acabou sendo desviado, repita-se, para 

pagamento das despesas pessoais do falido. 

 

 

9.1.2  Manipulação dos dados contábeis 

 

Também deve o acusado ser responsabilizado pelos delitos de falsidade material e 

ideológica, consistente na publicação de balancete contábil, publicado no jornal O 

Estado de São Paulo do dia 21.10.97, e também no jornal a Gazeta Mercantil do dia 

23.10.97, assinado por pessoas que não estariam habilitadas a fazê-lo, e que 

continham informações absolutamente inverídicas. 

 

Constatou-se nos autos que a autoria do parecer de auditoria referente ao 

balancete datado de 30.06.97 (fls. 432) foi atribuída a W. F. B. (fls. 434/436), que 

nega tê-lo feito, fato que também é negado por J. N. F. F. (fls. 427/431). 

 

O laudo pericial que encartou a denúncia também verificou que o balanço retro 

referido foi fraudado (fls. 29) "inclusive com declaração do auditor negando o 

parecer da auditoria constante da referida publicação o do contador alegando que 

não se responsabiliza pelo referido balanço". 

 

Analisando-se o conteúdo de referida peça constata-se que efetivamente não 

correspondia à realidade, na medida em que o valor do ativo ali declarado, de R$ 

72.397.200,67 era imaginário, bastando para isto que se constate a inexistência de 

bens de valor arrecadados menos de um ano depois, quando da decretação da 

falência; as fazendas, que em sua maioria ou não existiam, ou não eram nas 

dimensões apregoadas, ou não eram de propriedade da massa, foram avaliadas 
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em R$ 50.000.000,00. 

 

Com efeito, não foi o referido documento assinado por quem de direito, e sequer se 

sabe quem o fez; contudo, o acusado, responsável que era pela empresa, e que 

poucos meses depois assinou carta dizendo que tudo ia bem (acima transcrita) era 

o responsável pela mesma, e responde pelos delitos verificados, mormente porque, 

como acima constatado, estava ele à testa das decisões relevantes da empresa, 

mesmo no período que antecedeu o decreto de falência. 

 

Diante do exposto, participou o acusado da falsificação de documento particular, e 

nele fez inserir declaração falsa, diversa da que deveria constar, com o fim de 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

 

Foi fixado pena base dos delitos previstos nos artigos 186, VI, 188, III e VII, 187, 

todos da Lei de Falências, 298 e 299 do Código Penal no máximo abstratamente 

cominado quer em relação à pena corpórea quer em relação à pena de multa. 

 

Individualizando-as, a pena do art. 186, VI, da lei de quebras é fixada em 03 anos 

de detenção; 188, III e VII, assim como 187, ambos do citado diploma é fixada em 

04 anos de reclusão; a pena do artigo 298 do Código Penal é fixada em 04 anos de 

reclusão e 360 dias multa, e, finalmente a pena do artigo 299 do citado Codex, é 

fixada em 03 anos de reclusão e 360 dias multa. 

 

 

9.1.3  Condenação 

 

De acordo com os autos do Processo da Gallus Agropecuária, foi julgada 

procedente a ação penal condenando o sócio proprietário Gelson Camargo dos 

Santos a 11 anos de reclusão e pena pecuniária de 720 dias-multa, cada qual 

arbitrado em 05 vezes o valor do salário mínimo vigente daquela época do fato, em 

virtude de estar incurso: 

 

 

a) Nos artigos 186, VI, 188, III e VII, 187, todos da Lei de Falências (”o síndico 
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apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as 

causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, 

e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de 

outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime 

relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito 

conexo a estes”). 

 

b) Nos artigos 298 e 299 do Código Penal; 

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar 

documento particular verdadeiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 

e multa. Fraude Contábil 

 

 

Falsidade ideológica 

 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 

(um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 

(um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. Fraude Contábil 

 

 

9.1.4  Desfecho e Interpretação 

 

De acordo com os autos do processo, ficou comprovado que Camargo dos Santos, 

sócio diretor da Gallus Agropecuária, cometeu irregularidades com a escrituração 

de livros. Nos livros da Gallus, havia registros de pagamentos a atividades não 

relacionadas à da empresa. A falsidade ideológica está na publicação do balancete 

contábil da Gallus, no jornal O Estado de São Paulo, composto de informações 

falsas e assinado por pessoas não habilitadas para o mesmo. 

 

O juiz entendeu que o ativo declarado no balanço era imaginário, totalizando R$ 

72.397.200,67 já que foi constatada a inexistência de bens de valor arrecadados 
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menos de um ano depois, quando da decretação da falência.  

 

Foi constatado nos autos que a autoria do parecer de auditoria referente ao 

balancete datado de 30.06.97 a uma pessoa que nega tê-lo feito. O laudo pericial 

que encartou a denúncia também verificou que o balanço retro referido foi fraudado 

considerando a declaração do auditor negando o parecer da auditoria constante da 

publicação do balanço o do contador alegando que não se responsabilizou pelo 

documento. 

 

Pelo exposto, percebe-se que o proprietário da Gallus foi condenado pelo fato de 

“mentir” mediante declarações fantasiosas aos investidores, mediante a adulteração 

dos responsáveis pela elaboração e pela auditoria das demonstrações contábeis e, 

ainda, mediante a inclusão de “ativos fantasmas” nas demonstrações contábeis da 

empresa. Portanto, este caso de condenação por fraudes contábeis é ilustrativo do 

convencimento do judiciário brasileiro quanto à ocorrência e existência de provas 

de “fraude contábil”, de forma a se confirmar o ponto de vista de Cardoso (2005) de 

que a fraude contábil é identificada e o convencimento do juízo formado com base 

na intenção do agente, e não na falta de conformidade aos GAAP, contrariando o 

entendimento de Dechow e Skinner (2000).  

 

 
9.2 ENCOL S.A. – Engenharia, Comércio e Indústria 

 

Das dificuldades financeiras em 1995 à decretação da falência, em 1999, sempre 

surgiram acusações de desvios de patrimônio por parte de Pedro Paulo de Souza, 

presidente e maior acionista da Encol, e de seus diretores. Essas acusações não 

prosperaram na Justiça por falta de provas. Desde 2003 as provas de diversas 

irregularidades chegaram às mãos das autoridades. Um time de especialistas da 

agência internacional de investigações Kroll passou quase dois anos nos quatro 

galpões de documentos da Encol. Os investigadores emergiram dos documentos 

com evidências da existência de um caixa dois da empresa, falsificação dos livros 

de contabilidade e manobras internas para fazer desaparecer patrimônio valioso 

antes que pudesse ser usado para saldar as dívidas da construtora. Os 

investigadores, em 2003, acreditavam terem conseguido parte das provas para 
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explicar o sumiço de uma fortuna calculada em R$ 2,5 bilhões o que faz do caso 

Encol a maior falência de uma empresa não bancária na América do Sul lesando 

42.000 famílias. 

 

O levantamento da Kroll gerou um relatório de cerca de 5.000 páginas distribuídas 

em quinze volumes com as principais provas obtidas ao juiz Carlos Alberto França, 

titular da 6ª Vara Cível de Goiânia. O documento foi acrescentado ao processo da 

Encol na Justiça, que já tinha cerca de 75.000 folhas. Na época, a promotora do 

Ministério Público de Goiás, Maria Bernadete Crispim disse que "com o patrimônio 

desviado irregularmente da massa falida haveria condições de pagar boa parte dos 

valores perdidos pelos mutuários. Somente parte do dinheiro dos mutuários 

desviado irregularmente da construção dos prédios chega a R$ 689 milhões”. 

 

Entre os documentos encontrados pelos investigadores continham cheques e 

anotações que permitiram aos analistas da massa falida da Encol descrever em 

detalhes ao juiz como vigorava o caixa dois da empresa. Apelidado internamente de 

Diger, o esquema de caixa dois funcionava de modo que os diretores podiam 

vender apartamentos aos mutuários sem que o dinheiro entrasse no caixa da 

empresa. Para fechar um negócio em que os recursos iam para o caixa dois, os 

vendedores recebiam comissões gordas e os superintendentes regionais 

embolsavam gratificações. Os investigadores descobriram uma folha de pagamento 

paralela para os funcionários envolvidos no esquema Diger. Também encontraram 

bilhetes e anotações que mostram que as vendas feitas por fora e que lesavam a 

empresa eram recompensadas com comissões cujos valores médios chegavam ao 

dobro das recompensas normais. 

 

Os investigadores obtiveram documentos que provaram a existência de pelo menos 

uma conta bancária que não aparecia na contabilidade da empresa. Ela era 

movimentada por João Batista Rezende, assessor da diretoria da Encol. A conta 

corrente número 42.900-0 da agência 0522 do Banco Itaú de Brasília recebia 

depósitos da matriz e das regionais da Encol. Entre 30 de dezembro de 1994 e 23 

de janeiro de 1996, os depósitos nessa conta totalizaram por volta de R$ 13 

milhões. Em dois recibos de depósito, os especialistas da Kroll encontraram a 

inscrição Diger, que outros documentos comprovam ser a senha para o dinheiro 
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seguir rumo ao caixa dois. Os investigadores localizaram cerca de 1.000 cheques 

assinados pelo assessor Rezende. Da lista dos principais beneficiários da conta 

42.900-0, a prova da existência do caixa dois, constam o nome de Pedro Paulo, de 

sua então mulher Glayds, de sua mãe, Edith, e do diretor Marcos Antonio Borela. 

 

No começo dos anos 90, a Encol já enfrentava dificuldades financeiras. Os 

diretores optaram pela estratégia de aumentar o ritmo dos lançamentos e expandir 

a empresa. A idéia era atrair mais mutuários dispostos a entregar dinheiro à Encol a 

um custo zero enquanto esperavam a conclusão de seus imóveis. O número de 

lançamentos da Encol pulou de 93 em 1992 para 210 no ano seguinte. Em 1994, 

chegou a 259 empreendimentos. Nessa época, os documentos mostram que os 

diretores já sabiam que não poderiam entregar a maior parte dos imóveis vendidos 

ao público. As atas das reuniões nesse período mostram que os diretores 

aconselhavam os gerentes à "maliciar" a situação dos prédios de modo a dar a 

entender que as obras estavam andando, quando não estavam. No fim de 1994, o 

número de obras inacabadas chegou a 636, o dobro de 1992. 

 

A estratégia adotada em 1994 foi manipular o ritmo das obras para adequá-lo ao 

grau de endividamento da empresa. "A idéia era aprontar a parte externa dos 

prédios e mascarar o fato de as obras estarem parando", diz Eduardo Gomide, o 

coordenador da equipe da Kroll. A ata da reunião diz textualmente: "O cliente 

acompanha, em geral, os itens que aparecem externamente (início da obra, 

execução da estrutura, início da alvenaria, acabamento das fachadas e 

acabamentos externos)”. 

 

Graças a esses lançamentos, a Encol registrou lucro em 1994 mesmo sabendo que 

os problemas financeiros da empresa eram insolúveis. Isso, no entanto, não foi 

obstáculo à distribuição de dividendos. No dia 6 de março de 1995, dois meses 

antes de os protestos de títulos chegarem a ponto de dissolver a imagem pública da 

Encol, uma assembléia geral aprovou a distribuição de dividendos de R$ 865 mil 

para os acionistas. Entre junho e setembro de 1995, mais de 15 milhões de reais de 

dividendos foram distribuídos. "As provas materiais mostram que todo o esforço dos 

diretores estava direcionado para salvar o próprio patrimônio e não a empresa", diz 

Carlos Alberto Muneratti, perito da Kroll.  
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9.2.1  Processo 

 

Processo n.º 862/07 – Vara de Falências e Concordatas da comarca de Goiânia. 

 

ENCOL S.A.  - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Rodovia GO 080, km 02, Setor Goiânia 2, inscrita no CGC/MF 

sob o nº  01.556.141/0001-58, contrato arquivado na  Junta Comercial do Estado de 

Goiás sob o nº 529.7068964.0,  por seu  representante legal e por advogado 

regularmente  constituído.  

 

 

9.2.2  Manipulação dos dados contábeis 

 

Pelo Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/96 e a Demonstração do Resultado 

do Exercício dos quais se encontra pendente de parecer de Auditores, a companhia 

contabilizou prejuízos de quase R$ 400 milhões, porém, manteve o seu ativo em 

mais de R$ 1,5 bilhão tendo sofrido uma redução do ano de 1995 para 1996 em 

pouco mais de R$ 50 milhões.  

 

O mesmo Balanço Patrimonial demonstra com tranqüilidade que a exigência 

prescrita pelo inciso II do Art. 158 do Decreto-Lei 7.661/45 foi atendida. O indicador 

de liquidez Corrente (Passivo Circulante / Ativo Circulante) demonstra  que para 

cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a companhia dispõe de R$ 1,67 (um real e 

sessenta e sete centavos) de ativo circulante (realizável no curto prazo). O índice de 

solvência demonstra uma formidável sobra de recursos, superando em muito a 

exigência legal.  

 

O juiz ainda afirmou que pela extensa “Relação Patrimonial” da empresa, somada à 

sua carteira de recebíveis de clientes, houve como comprovar que o seu ativo 

suplantava, em muito, o seu parecer quirografário formado por fornecedores. 

 

De acordo com os autos, houve provas da utilização abusiva da pessoa jurídica, com 

o intuito de fugir à incidência de obrigações contratuais e causar, fraudulentamente, 

danos aos credores. 



 

 

82 

A propósito, a teoria do Disregard of  legal entity  permite ao juiz desconsiderar a 

pessoa jurídica quando se verifica que ela foi utilizada abusivamente para o fim de 

desviar os bens e fraudar os credores. E, como ficção elaborada por motivos 

técnico-jurídicos, justifica-se a sua desconsideração quando patente os atos de 

improbidade do empresário. Tal medida jurídica tem por finalidade verificar a 

existência ou não de desvio do resultado que seria alcançado pelo empresário se 

não efetivada a desconsideração.  

 

O que justificou a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

para este caso foi o risco de utilização indevida da empresa de modo a acarretar-lhe 

prejuízo em benefício do enriquecimento pessoal dos controladores, corrigindo, 

assim, eventual falha do direito positivo. Com evidência, houve uso abusivo da 

personalidade jurídica, que somente pode ser medida se desconsiderada, até 

mesmo do ponto de vista tributário em que a concordatária se serviu das empresas 

controladas como melhor decidiram. Tal ação sempre ocorre quando há aparência 

de atos praticados pelos controladores por interesses pessoais em detrimento dos 

interesses da falida, por abuso de poder do controlador em relação aos bens da 

empresa.  

 

Por trás da aparência formal o desvio do patrimônio é feito, geralmente, com a 

criação de outras empresas em nome de pessoas que não participam da sociedade 

primitiva, ou na aquisição de bens em nome pessoal. O famigerado "caixa dois", 

imune à fiscalização do Estado, é a porta de livre-saída do patrimônio. Foi parte do 

que aconteceu com a Encol, através de milionários acordos trabalhistas realizados 

por diretores que representaram, ao mesmo tempo, reclamante e reclamada.  

 

Pelos fatos levantados, pode-se concluir que, na hipótese em exame, os 

administradores da empresa e ou seus controladores, serviram-se da pessoa jurídica 

para fins alheios aos princípios de caráter social de que deveria estar revestida.   

 

O estado econômico da concordatária foi apresentado de forma a omitir a realidade 

e fraudar os credores submetendo-os ao sacrifício  da moratória. Com o ofício de fls. 

35.713, veio aos autos a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, na qual 

o procurador que subscreveu a peça afirma, nos itens 3, 4, 5 e 6:  “a fraude consistiu 



 

 

83 

em omitir ao agente financeiro que sobre os "137 (cento e trinta e sete) 

apartamentos do "Adress West Side", situado na Avenida República do Líbano, 

nesta Capital", pesava o ônus de Contratos de Promessa de Compra e Venda 

firmados com terceiros.  

 

Na verdade, várias unidades já haviam sido prometidas à venda conforme os  

contratos de Promessa de Compra e Venda juntados à Ação Declaratória de 

Nulidade Parcial de Ato Jurídico proposta pelos promitentes compradores contra a 

Encol, em trâmite pela sexta Vara Federal de Goiânia, sob o nº 1998.35.00.0319-1. 

 

O ânimo de fraudar e a consciência da ação fraudulenta estão patentes na 

declaração expressa da empresa contida na Escritura Pública que deu forma ao 

empréstimo onde declarou "sob as penas da lei, não haver prometido à venda 137 

(cento e trinta e sete) apartamentos do Edifício ”Adress West Side".  

De acordo com os Autos, “ficou claro que vários empréstimos foram tomados pela 

concordatária junto às instituições financeiras utilizando bens de terceiros como 

garantia, conduta que sobre ser irresponsável é deveras fraudulenta, reclamando 

efetiva punição”. 

 

A ENCOL se desfez de   forma injustificada de sua participação acionária na 

ENCOLPAR, que é proprietária do SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE, sem 

autorização judicial, e burlando liminar concedida em medida cautelar fiscal proposta 

pelo INSS, em tramite perante a 3ª Vara da Justiça Federal em São Paulo-SP. 

 

 

9.2.3 Condenação 

 

Com o relatório de fls. 33.043 a 33.075, foi requerida falência da concordatária 

apresentando como fundamento os seguintes fatos: 

 

� “Falta de pagamento da 1ª parcela da concordata, devida aos credores 

quirografários (§ 1º e 8º, do artigo 175, da Lei de Falência). 

� Passivo fiscal insolúvel, a impedir a concessão da concordata preventiva 

(Inciso I, do artigo 174 da Lei de Falências e Artigo 3º do Decreto-Lei 
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858/69). 

� Inexistência de bens para garantia das execuções fiscais, colocando em 

risco os promitentes compradores que poderão ter seus imóveis 

penhorados.  

� Trabalhista insolúvel, com cerca de 3.000 (três mil) execuções em curso 

sem nomeação de bens a penhora, com o risco de serem penhorados 

imóveis já prometidos à venda. 

� Centenas de praças designadas em execuções trabalhistas, nas quais os 

bens estão sendo vendidos a preço vil, e para o benefício de poucos 

credores trabalhistas, caracterizando privilégio injustificado. 

� Incapacidade financeira para pagar os depósitos recursais nas 

reclamações trabalhistas, facilitando o trânsito em julgado das 

condenações em reclamações trabalhistas quando inferiores a R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), mesmo na hipótese de serem indevidas as 

verbas. 

� Inexistência de meios jurídicos capazes de proteger os recursos 

financeiros da empresa, inviabilizando a execução de qualquer plano de 

recuperação, ante à suscetibilidade de penhoras por credores trabalhistas 

e fiscais sobre o dinheiro existente. 

� Incapacidade financeira para efetuar o pagamento dos seus poucos 

empregados, inclusive dos seus advogados. 

� Praças designadas em execuções hipotecárias envolvendo bens imóveis 

de terceiros. 

� Inércia total da empresa, que não vem conseguindo nenhum fato positivo 

que possa viabilizar a sua recuperação. 

� Transferência de forma injustificada de valiosos ativos, como a sua 

participação acionária na ENCOLPAR, proprietária do SHOPPING 

CENTER BOUGAINVILLE”. 

 

Em 29 de Junho de 2003, a 2ª Turma Criminal do TJDFT decidiu condenar o ex-

dono da Encol, Pedro Paulo de Souza, a seis anos de prisão, por gestão temerária e 

fraudulenta, no período de 1991 a 1997. Conforme a decisão, Pedro Paulo teve que 

pagar também 200 dias de multa, no valor de 15 salários mínimos cada um, pelos 

mesmos crimes.  
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Segundo informações dos autos, a Encol S.A. - Engenharia, Indústria e Comércio 

estava em situação de caos financeiro desde 1993 e, mesmo assim, fez publicidade 

maciça de novos empreendimentos imobiliários. Apesar da diminuição brusca no 

patrimônio líquido, a empresa vendeu unidades autônomas consideradas 

"juridicamente inexistentes", porque não possuíam registro algum nos livros 

contábeis. 

 

De acordo com perícia realizada pelo Ministério Público, Pedro Paulo cometeu uma 

série de irregularidades na condução da Encol. A descentralização administrativa 

dos caixas da empresa, por exemplo, gerou uma sucessão de dívidas impagáveis. 

Só entre os meses de junho e agosto de 1995, a Encol contraiu 48 empréstimos, 

totalizando mais de R$ 108 milhões em dívidas. Na Caixa Econômica Federal, a 

Encol realizou um empréstimo de quase R$ 17 milhões, a juros de 7,7% ao mês e 

mais de 144% ao ano - índices incompatíveis as pessoas jurídicas, à época. 

 

De acordo com os Autos, sabe-se que a Encol lançou mais de 50 empreendimentos 

sem registro de incorporação imobiliária. Muitos imóveis hipotecados para 

pagamento de dívidas foram vendidos a terceiros, como se legalizados estivessem. 

 

Entre os anos de 91 e 97, Pedro Paulo de Souza era Diretor Presidente da Encol, 

com 84% das ações da empresa. Competia a ele, conforme o artigo 17 do Estatuto 

Social da construtora, "supervisionar todas as operações da companhia", inclusive, 

acompanhar seu andamento e coordenar as atividades dos demais diretores. 

 

Segundo a denúncia do Ministério Público, houve também indício de que houve 

fraude na criação de uma empresa construtora chamada Wheycal, que seria de 

propriedade de Pedro Paulo. As contas dessa empresa foram abertas no Swiss 

Bank e nas Ilhas Britânicas.  

 

9.2.4 Desfecho e Interpretação 

 

O processo da empresa Encol S.A., que foi considerado um dos maiores escândalos 

brasileiros, comprovou a existência e funcionamento do caixa dois da empresa. 

Apelidado internamente de Diger, o esquema de caixa dois funcionava de modo que 
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os diretores podiam vender apartamentos aos mutuários sem que o dinheiro 

entrasse no caixa da empresa. Os investigadores descobriram uma folha de 

pagamento paralela para os funcionários envolvidos no esquema Diger.  

 

Pelo exposto, e se baseando do objeto precípuo deste estudo, constatou-se que o 

convencimento do judiciário quanto à ocorrência de fraude contábil se baseou, entre 

outros, no fato de a Encol não ter contabilizado transações que efetivamente 

ocorreram (venda / promessa de venda de imóveis, omissão de escrituração – “caixa 

dois”) e ter ludibriado os mutuários quanto ao real andamento das obras (objetivando 

alavancar vendas), com o propósito de aumentar ficticiamente os lucros a fim de se 

fazer distribuições de dividendos em detrimento dos credores quirografários. 

 

        

9.3  Banco Santos S.A. 

 

A Corretora de Valores Santos foi fundada em 1969. Em 1989 ela se transformou no 

Banco Santos, marcado por um crescimento exponencial, forte suporte tecnológico, 

marketing dinâmico e por um triste fecho, ocorrido em 2004. 

 

Apenas seis anos depois de seu início, em 1995, seu lucro já atingia US$ 8,16 

milhões, com o patrimônio chegando à US$ 37 milhões e entrando na categoria de 

banco de médio porte. Em 1997 o Banco atingiu R$ 1,5 bilhão de ativos alcançando 

lucro de R$ 20,19 milhões, com rentabilidade de 19%.  Em 1998 a 

PriceWaterhouseCoopers, empresa de auditoria, emite seu parecer sem nenhuma 

ressalva. O Balanço Social mostrava investimento de R$ 2,7 milhões com 

patrocínios em diversos eventos em São Paulo. 

 

Em 2001 o Banco Santos atingiu ativos de R$ 5,8 bilhões e um patrimônio de R$ 

317 milhões, lucro de US$ 26 milhões, ativos de US$ 2,5 bilhões e patrimônio de 

US$ 137 milhões, porte de banco médio nos Estados Unidos. No Brasil, pelo Banco 

Central, ficou em 25ª posição, já o oitavo maior banco privado nacional, logo depois 

do Bradesco, Itaú, Unibanco, Safra, Votorantim, Mercantil de SP e Pactual, na 

época. 
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Em 03 de Fevereiro de 2004, nove meses antes da intervenção no Banco, a 

empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes publica o seu parecer 

sem ressalvas.  

 

Entre 2001 e 2003, sua taxa de inadimplência foi a menor de todas: apenas 0,73%.  

 

 

9.3.1  Processo 

 

Processo n.º 000.05.065.208-7 – 2ª Vara de Falências e de Recuperações Judiciais 

da Comarca de São Paulo- Foro Central Civil em 20/09/2005. 

 

Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A., que se encontra em regime de 

Liquidação Extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, em conformidade 

ao Ato-Presi nº 1.096, de 04/05/2005.  

 

Edemar Cid Ferreira e outros 18 ex-dirigentes do Banco Santos foram denunciados 

pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e 

gestão fraudulenta. Edemar e o ex-superintendente do banco Mário Arcângelo 

Martinelli também estão sendo processados por manter contas ilegais no exterior. 

 

O Banco Santos está sob intervenção do Banco Central desde maio de 2004. A 

decisão foi tomada tendo em vista que os ativos da instituição não cobriam 50% das 

dívidas com os credores do banco. Outro motivo que levou à liquidação foi o 

insucesso das negociações entre os credores do banco para viabilizar uma solução 

que permitisse sua reabertura. De acordo com o Banco Central, o Banco Santos 

tinha em fevereiro daquele ano um passivo descoberto de R$ 2,2 bilhões. 

 

Em setembro de 2005, a Justiça decretou a falência do banco. Estão sob esta 

administração, a Massa Falida do Banco Santos S.A. que teve sua falência 

decretada pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e de Recuperações Judiciais da 

Comarca de São Paulo – Foro Central Civil em 20/09/2005. 

 

Foi entendido que estavam presentes todos os requisitos necessários para a 
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falência: autorização do Banco Central, existência de duas vezes mais passivos 

(dívidas) do que ativos (bens e direitos) além da gravidade das irregularidades na 

administração do banco, encontradas durante a tramitação do inquérito instaurado 

pelo Banco Central. Em parecer, o Ministério Público opinou pela falência. 

 

 

9.3.2 Manipulação dos dados contábeis 

 

Na época da intervenção, o Banco Central estimava que o banco tinha um rombo de 

aproximadamente R$ 703 milhões em suas contas. Após o ajuste das operações de 

crédito de difícil recebimento, o passivo a descoberto do banco foi para R$ 2,2 

bilhões. A correção do valor do rombo foi feita depois que o Banco Central descobriu 

que algumas operações de crédito já haviam sido quitadas por meio da compra de 

debêntures de empresas não-financeiras ligadas ao Banco Santos. No entanto, na 

contabilidade do banco elas ainda constavam como créditos a receber. Essa 

maquiagem fazia o banco parecer mais saudável do que realmente estava. 

 

Segundo autos do processo, Edemar Cid definiu os planos de expansão do Banco, e 

garantiu, com falsos dados contábeis e resultados positivos artificiais, bem como 

uma política de marketing agressiva e cara, uma boa imagem junto ao público e a 

algumas agências de avaliação de riscos. Determinou a criação do Bank of Europe e 

de dezenas de empresas nacionais e off shore utilizadas nas operações de 

reciprocidade e compensação de créditos, bem como definia e controlava o fluxo 

financeiro clandestino de recursos para ou do exterior através dessas empresas. O 

Bank of Europe, representava o correspondente clandestino do Banco Santos 

localizado no paraíso fiscal de Antígua, na América Central.  

 

Foi recebida denúncia também, por lavagem de dinheiro contra Márcia Maria Costa 

Cid Ferreira e Edna Ferreira de Souza e Silva, respectivamente mulher e irmã do ex-

dono do Banco. 

 

De acordo com os autos do processo, a mulher de Edemar e a irmã dele cederam 

seus nomes para criar empresas que foram usadas para gerir recursos 

“provenientes da gestão fraudulenta do Banco Santos”.  
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9.3.3 Condenação 

 

A Polícia Federal deteve em Maio de 2006, em São Paulo, Edemar Cid Ferreira, 

acusado de gestão fraudulenta e crimes financeiros que teriam levado a entidade à 

falência em 2005 com perdas de mais de R$ 1 bilhão. 

 

O processo que levou a instituição financeira à falência começou em 12 de 

novembro de 2004, quando o Banco Central fez uma intervenção no banco e um 

ano depois o liquidou. 

 

Após a intervenção, foram descobertas irregularidades na concessão de 

empréstimos a empresas em dificuldades financeiras no Brasil em troca da compra 

de títulos e de investimentos em empresas localizadas em paraísos fiscais. 

 

O plano de recuperação não permitiu a reabertura das agências que o Banco Santos 

operava em 10 grandes cidades brasileiras e o Banco Central optou por declarar a 

liquidação da entidade em 4 de maio de 2005. 

 

As autoridades descobriram que os bens mais valiosos do banqueiro, como sua 

mansão em São Paulo, estimada em R$ 50 milhões, estão no nome de uma 

empresa localizada em um paraíso fiscal.  

 

Edemar foi condenado a 21 anos de prisão e pagamento de uma multa de R$ 2 

milhões. Os 21 anos de prisão estabelecidos na sentença são fruto de uma 

condenação cumulativa por cinco crimes: um ano e nove meses por formação de 

quadrilha, cinco anos e três meses por gestão fraudulenta, três anos e seis meses 

por fraude contábil, três anos e seis meses por prestar falsas informações e ainda 

cinco anos por crime de lavagem de dinheiro.  

 

A fraude do Banco Santos envolvia uma série de empresas off-shore pelas quais 

passavam recursos de empréstimos da instituição. Também no Banco Santos foi 

amplamente usado o esquema de venda casada, em que os tomadores de créditos 

tomavam mais recursos do que necessitavam para aplicar em debêntures de 

empresas do grupo de Edemar. 
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Edemar Cid Ferreira e outros 18 ex-dirigentes do Banco Santos foram denunciados 

pelo Ministério Público Federal e também é processado por manter contas ilegais no 

exterior. 

Desde a intervenção, descobriu-se uma série de irregularidades. Várias operações 

obscuras de concessão de empréstimos a empresas em dificuldades financeiras no 

Brasil foram feitas em troca de compra de papéis e investimentos nas empresas 

sediadas em paraísos fiscais.  

 

Na maioria das empresas, a mulher do banqueiro, Márcia Cid Ferreira, aparece 

como a principal executiva do país. Pouco antes de o Banco Central intervir em seu 

banco, Edemar iniciou uma ambiciosa operação para transformá-lo num banco de 

varejo. Edemar foi indiciado também em um inquérito que apura sua 

responsabilidade por crime financeiro na Polícia Federal de São Paulo. 

 

 

9.3.4 Desfecho e Interpretação 

 

De acordo com os autos do processo, na época da intervenção, o Banco Central 

estimava que o banco tinha um rombo de aproximadamente R$ 703 milhões em 

suas contas. Após o ajuste das operações de crédito de difícil recebimento, o 

passivo a descoberto do banco foi para R$ 2,2 bilhões. A correção do valor do 

rombo foi feita depois que o Banco Central descobriu que algumas operações de 

crédito já haviam sido quitadas por meio da compra de debêntures de empresas 

não-financeiras ligadas ao Banco Santos. No entanto, na contabilidade do banco 

elas ainda constavam como créditos a receber. Essa maquiagem fazia o banco 

parecer mais saudável do que realmente estava. 

 

Segundo autos do processo, Edemar Cid definiu os planos de expansão do Banco, e 

garantiu, com falsos dados contábeis e resultados positivos artificiais. Determinou a 

criação do Bank of Europe e de dezenas de empresas nacionais e off shore 

utilizadas nas operações de reciprocidade e compensação de créditos, bem como 

definia e controlava o fluxo financeiro clandestino de recursos para ou do Exterior 

através dessas empresas.  

Após a intervenção, foram descobertas irregularidades na concessão de 
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empréstimos a empresas em dificuldades financeiras no Brasil em troca da compra 

de títulos e de investimentos em empresas localizadas em paraísos fiscais. 

Pelo exposto, no que tange à fraude contábil, o executivo do Banco Santos, Edemar 

Cid, foi condenado pela não contabilização de transações reais (recebimento de 

crédito classificados como de difícil realização que, a rigor, haviam sido recebidos 

mediante permuta com debêntures de empresas não financeiras ligadas ao banco) 

com o propósito de evidenciar uma situação econômico-financeira mais “saudável” 

que a efetiva, para assim, continuar utilizando a empresa para captar recursos com 

investidores menos informados – recursos que foram ilicitamente desviados para as 

pessoas físicas dos controladores e seus familiares (diretamente ou mediante 

empresas por eles constituídas em paraísos fiscais). 

 

 

9.4  Sumarização dos três casos analisados 

 

A tabela 3 sumariza os dados levantados nos três casos analisados, destacando-se 

as alegações da acusação e as resoluções dos processos até a data de coleta dos 

dados. Tais resoluções são denominadas na tabela 3 de “resultados iniciais” pelo 

fato de os recursos ainda estarem em trâmite nos juízos competentes. 
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Companhia 
Quando o escândalo 

se tornou público Alegações Resultados iniciais 

Gallus 
Agropecuá-ria 
S.A.  

1998 

Desvio de bens, fraude falimentar, 
omissão na escrituração e 
falsidade material e ideológica por 
parte do dono da empresa, Gelson 
camargo dos Santos.  
Nos livros da Gallus, havia 
registros de pagamentos a 
atividades não relacionadas à da 
empresa. A falsidade ideológica 
está na publicação do balancete 
contábil da Gallus composto de 
informações falsas e assinado por 
pessoas não habilitadas para 
mesmo. 

O proprietário da Gallus 
Agropecuária, Gelson Camargo 
dos Santos, foi condenado em 
primeira instância a 11 anos de 
prisão. A empresa faliu em 1998. 
Está preso desde meados de 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encol S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1999 

Desvios de patrimônio por parte 
de Pedro Paulo de Souza, 
presidente e maior acionista da 
Encol, e de seus diretores.  
 
Existência de um “caixa dois” da 
empresa, falsificação dos livros de 
contabilidade e manobras internas 
para fazer desaparecer patrimônio 
valioso que pudesse ser usado 
para saldar as dívidas da 
construtora. 
 
Lançamento de mais de 50 
empreendimentos sem registro de 
incorporação imobiliária. 

Em 29 de Junho de 2003, a 2ª 
Turma Criminal do TJDFT decidiu 
condenar o ex-dono da Encol, Pedro 
Paulo de Souza, a seis anos de 
prisão, por gestão temerária e 
fraudulenta, no período de 1991 a 
1997. Conforme a decisão, Pedro 
Paulo teve também que pagar 200 
dias de multa, no valor de 15 
salários mínimos cada um, pelos 
mesmos crimes.  
 

 
 
 
Banco Santos 
S.A. 

 
 
 

2004 

Irregularidades na concessão de 
empréstimos a empresas em 
dificuldades financeiras no Brasil 
em troca da compra de títulos e de 
investimentos em empresas 
localizadas em paraísos fiscais. 
 

Edemar Cid Ferreira e outros 18 ex-
dirigentes do Banco Santos foram 
denunciados pelo Ministério Público 
Federal por lavagem de dinheiro, 
formação de quadrilha e gestão 
fraudulenta. 
Edemar foi condenado a 21 anos de 
prisão e o seu filho há 16 anos, pelos 
crimes previstos nos artigos 4º, 20º e 
22º da Lei 7.492/1986 (Crime contra 
o Sistema Financeiro), artigo 1º, 
incisos 6º e 7º da Lei 9.613/98 
(Lavagem de Dinheiro), combinado 
com o parágrafo 4º da mesma Lei e 
Lei 9.034/95 (Crime Organizado), 
mais o artigo 288 do Código Penal 
(Formação de Quadrilha). 

 

Tabela 3 – Sumarização dos três casos analisados 

Fonte: A autora. 
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10  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As evidências indicaram que, nos três casos analisados, o juízo se convenceu da 

ocorrência da fraude contábil pelo fato de as empresas omitirem informações 

relevantes (como a venda de suínos e frangos, no caso da Gallus; imóveis, no caso 

da Encol; e a negociação de recebíveis, no caso do Banco Santos), bem como, pela 

divulgação de informações fantasiosas (reconhecimento no Ativo de fazendas sem a 

respectiva propriedade/controle, no caso da Gallus; reconhecimento de recebíveis 

incobráveis, no caso do Banco Santos). Identificou-se, ainda, nos três casos, que 

não houve condenação exclusivamente pelo fato de se ter praticado fraudes 

contábeis, a rigor, houve condenações combinadas por outros crimes, por exemplo, 

fraude falimentar, falsidade material e ideológica, lavagem de dinheiro e formação de 

quadrilha. Portanto, os três casos corroboram o argumento de Cardoso (2005) de 

que a identificação da fraude é baseada na intenção do criminoso em ludibriar e 

obter vantagem em detrimento de usuários das demonstrações contábeis, e não 

simplesmente em função de se violar os GAAP. 

 

De acordo com o Decreto-Lei 7.661, lei de falências, há artigos específicos a 

respeito da condenação por crime falimentar.  

 

Se antes ou depois de decretada a falência o falido praticar certos atos previstos 

neste decreto-lei, como por exemplo, o desvio de bens, ou qualquer ato fraudulento 

de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, poderá ele ser processado 

criminalmente. Poderão ser também incriminados vários outros participantes do 

processo falimentar. Nas amostras coletadas e analisadas, ficou comprovado o ato 

fraudulento. 

 

Na prática, a grande maioria dos processos penais falimentares tem girado em torno 

dos arts. 186, inc. IV (irregularidade nos livros obrigatórios), 186, inc. VII (ausência 

de rubrica do juiz nos balanços), 188, inc. I(simulação de capital), e 188, inc. III 

(desvio de bens) – todos da Lei 7.771, Lei das Falências –, nessa ordem, com 

enorme preponderância do tipo citado em primeiro lugar. 
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Ressaltamos que o objetivo do trabalho, que era o de concluir se há condenação por 

fraude contábil no Brasil, foi alcançado já que, nos três processos mencionados, o 

convencimento do juízo foi baseado em ações fraudulentas por parte dos 

administradores como lançamentos contábeis indevidos e publicações de 

informações incorretas. O convencimento do juízo foi baseado em outros fatores 

também para a aplicação da pena, conforme lei de falência (crime falimentar), lei de 

lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. 
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