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1. Conforme o memorando da SEP, na ausência de regras específicas por parte do Bacen para a consolidação de balanços dos bancos
companhias abertas, devem prevalecer as normas da CVM. E essas regras, emanadas do Conselho Monetário Nacional, só saíram há poucos
dias e para vigência a partir dos exercícios sociais de 2010. Assim, é competência da CVM regular sobre as demonstrações consolidadas das
instituições sob o alcance do Bacen até o presente exercício de 2009. Mas essa conclusão se tornou cristalina apenas agora. Vejam-se os
seguintes fatos:
2. A única norma contábil da CVM em vigência em 2009 que difere das que estiveram em vigência em 2008 diz respeito exatamente à cessação,
em 2009, da amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). As companhias abertas pararam essa amortização, tanto no
balanço individual quanto no consolidado, no final de 2008. Mas, como o Bacen não recepcionou essa norma oriunda do CPC, vê-se que os
bancos continuaram tal amortização em 2009 nos seus balanços individuais e acabaram por levar esse critério ao consolidado. Entre eles, o
Banco Santander, alvo do presente voto.
3. Mas há que se levantar outros pontos: durante 2008, diversas novas normas foram admitidas pela CVM, a partir dos Pronunciamentos do CPC,
mas muitas não foram recepcionadas também pelo Bacen e os bancos acabaram por não aplicá-las nos seus balanços individuais e, por
extensão, também não as aplicaram no consolidado. Por exemplo, os bancos não modificaram as regras relativas ao arrendamento mercantil
financeiro, quer na forma de arrendadores, quer na de arrendatários; não atualizaram as normas de reconhecimento e mensuração dos
instrumentos financeiros utilizados pelo Bacen que estão defasadas com relação às atuais do IASB. Não fizeram a aplicação das normas sobre
pagamentos baseados em ações (stock options) etc.
4. Também há que se lembrar que o Banco Central havia emitido, em março de 2006, o Comunicado 14.259, em que falava da obrigação de as
instituições financeiras produzirem suas demonstrações consolidadas a partir de 2010 conforme as normas internacionais de contabilidade.
Porém, recentemente, o próprio Bacen levantou a hipótese de ser esse Comunicado insuficiente e acabou levando a matéria ao Conselho
Monetário Nacional. E este emitiu a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.786 no dia 24 de setembro de 2009, obrigando as
instituições financeiras que sejam companhias abertas, ou submetidas à manutenção de comitê de auditoria, às demonstrações consolidadas
totalmente conforme as normas do IASB a partir de 2010.
5. Com isso, vê-se que, de fato, houve um interregno durante o qual dúvidas existiram quanto à existência ou não de normas, por parte do Bacen,
para as demonstrações consolidadas dessas instituições, mesmo que para a partir de 2010. Mas agora está totalmente claro: elas existem para
serem cumpridas nas demonstrações consolidadas a partir de 2010 e assim fica claro que no próximo ano passarão a haver normas do Bacen
para essas demonstrações.
6. Considerando que estamos já na fase final de 2009, sou da opinião de que seria inoportuno pedir ao Santander, ou a qualquer outra instituição
vinculada ao Bacen, o refazimento de suas demonstrações financeiras de 2008 e ITRs de 2009 por haverem deixado de aplicar normas
contábeis que deveriam ter sido acatados por elas em suas demonstrações consolidadas desses períodos. Afinal, a partir de 2010 as
divergências nessas demonstrações consolidadas desaparecerão.
7. Portanto, concluo por votar pela não necessidade de refazimento das demonstrações do Santander por causa da amortização do seu ágio por
expectativa de rentabilidade futura em 2009. Sugiro apenas que se exija a divulgação bem clara de não adoção ainda, nos balanços
consolidados, das normas emitidas pelo CPC e aprovadas pela CVM, mas não recepcionadas ainda pelo Bacen, e de que esses consolidados
estarão sob regras do IASB a partir do próximo ano.
8. Sugiro, adicionalmente, que esse mesmo entendimento seja aplicado a eventuais outros não cumprimentos, durante 2008 e 2009, das normas
da CVM nas demonstrações consolidadas por parte das instituições financeiras desses atos normativos emitidos pelo CPC e aprovados por esta
autarquia, mas não homologados pelo Bacen, que estejam vinculados ao processo de convergência das normas brasileiras às normas
internacionais de contabilidade.
9. Quanto às exigências relativas às melhores evidenciações requeridas pela SEP, voto que sejam efetivamente exigidas, mas sem que isso
também leve à obrigação de refazimento das demonstrações do Santander.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2009.
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