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RESUMO 

 

Nosso problema de pesquisa neste trabalho é a averiguação da eficiência e eficácia do 

processo de liquidação extrajudicial de seguradoras, companhias de capitalização e de 

previdência aberta sob o comando da SUSEP, autarquia que regula e supervisiona estes 

mercados. Historicamente os processos de liquidação na SUSEP têm demorado em média 

mais de onze anos e ao final a maioria das liquidações encerra-se por autofalência, revelando 

baixa eficácia e eficiência do processo. Disto decorre nosso objetivo central de pesquisa que é 

descobrir os fatores que contribuem para esse quadro negativo e fazer recomendações de 

melhorias, a partir do estudo das leis, normativos e procedimentos aplicáveis e de entrevistas 

de profundidade com supervisores e pesquisa eletrônica com os liquidantes. Ao final, 

recomendamos medidas objetivas, que emergiram da análise e do próprio trabalho de 

pesquisa, as quais vemos como capazes de eliminar os maiores obstáculos que impedem 

melhores resultados nos processos de liquidação da SUSEP. 

 

Palavras-Chave: seguros, regulação, SUSEP, liquidação extrajudicial, autofalência. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The research problem of this study is the evaluation of efficiency and efficacy of the 

administrative liquidation process of insurance, capitalization, and complementary open 

pension plans entities under the authority of SUSEP, the Brazilian regulation and supervision 

agency for these markets. Historically the resolution process at SUSEP takes in average more 

than eleven years and eventually most liquidation end up with entity bankruptcy, revealing 

low efficiency and efficacy. This implies our main research objective that is to find out 

contributing factors for this negative scenario and make improvements recommendations, 

from the study of applicable law, regulations and procedures and in-depth interviews with 

senior supervisors and electronic survey with liquidators. On final conclusions we recommend 

objective measures, emerged from the analysis and the research work, that we believe can 

eliminate the majors roadblocks against better results on SUSEP resolution processes.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O nosso problema de pesquisa é a eficiência e eficácia do processo de liquidação 

extrajudicial de seguradoras, companhias de capitalização e de previdência aberta sob o 

comando da SUSEP. Os processos de liquidação hoje em andamento na SUSEP têm em 

média mais de onze anos desde sua decretação e aqueles que se encerram nos últimos vinte 

anos em sua quase totalidade culminaram com a autofalência das entidades, sem satisfação 

completa dos credores, revelando baixa eficácia e eficiência do processo.  

A ineficácia e ineficiência do processo de liquidação determinam nosso objetivo central 

de pesquisa que é a descoberta dos fatores que contribuem para esse resultado ruim e a 

construção de recomendações de melhorias do processo e permitir prazos menores e resultado 

final mais favorável aos interesses tutelados. 

A metodologia empregada envolveu uma fase de pesquisa descritiva com o estudo das 

leis, normativos e procedimentos aplicáveis às liquidações da SUSEP e de órgãos congêneres 

e a tabulação de liquidações em andamento e encerradas, derivando perguntas de pesquisa a 

serem respondidas. A seguir foi desenvolvida uma fase de pesquisa explicativa com 

entrevistas de profundidade com supervisores seniores da SUSEP e da ANS e o 

desenvolvimento de questionário para pesquisa eletrônica com os liquidantes em exercício. A 

seguir a tabulação e a análise das informações obtidas geraram as respostas às perguntas de 

pesquisa e uma lista de recomendações visando o aperfeiçoamento do processo. 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia especial vinculada ao 

Ministério da Fazenda criada pelo Decreto Lei 73/66 de 21.11.1966, é o órgão regulador e de 

fiscalização dos mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência privada aberta.  

O mercado regulado pela SUSEP é forte e representativo. No ano de 2014 a receita destes 

setores foi de cerca de R$ 200 bilhões, crescendo a taxas anuais próximas a 10% (CNSEG, 

2015). Estes valores não incluem cerca de R$ 128 bilhões relativos ao segmento de seguro 

saúde, supervisionado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desde a sua 

criação em 2001. Igualmente não inclui o segmento de previdência complementar fechada, 

supervisionado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 



 

GRÁFICO 1

 Convém incluir a definição do que se entende por arrecadação no 

consta no glossário da referida publicação da CNSEG:

Arrecadação:

• 

• 

• 

O mercado regulado pela SUSEP represent

nacional, conforme gráfico 2

1: ARRECADAÇÃO NO MERCADO SECURITÁRIO 2013/2014

Fonte: CNSEG (2015) 

Convém incluir a definição do que se entende por arrecadação no 

da referida publicação da CNSEG: 

Arrecadação: 

 Prêmio Direto de Seguros: Emissão de prêmio líquida de cancelamento e 

restituição. 

 Contribuição de Previdência: Valor correspondente a cada um dos aportes 

destinados ao custeio do plano de previdência. 

 Faturamento de Capitalização: Arrecadação com títulos de capitalização 

líquida de devolução e cancelamento. 

O mercado regulado pela SUSEP representou em 2014 cerca de 3,

ráfico 2.  
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2013/2014 

 

Convém incluir a definição do que se entende por arrecadação no gráfico 1, conforme 

Prêmio Direto de Seguros: Emissão de prêmio líquida de cancelamento e 

Contribuição de Previdência: Valor correspondente a cada um dos aportes 

nto de Capitalização: Arrecadação com títulos de capitalização 

cerca de 3,9% do PIB 



 

A tabela 1 mostra a evolução de 

desde 2001, em valores nominais, 

significativa das receitas 

mercado mais consolidado em previdência aberta

valores nominais. 

Na tabela 2 os valores de receita 

com base na evolução acumulad

e 2013, o segmento de seguros cresce

4% a.a. no período, com receitas estáveis desde 2005; e o segmento de capitalização cresce

5% a.a. no período, estando 

geral cresceu 6% a.a. no período, 

GRÁFICO 2: PARTICIPAÇÃO NO PIB 

Fonte: CNSEG (2015) 

mostra a evolução de receitas de cada segmento supervisionado pela SUSEP 

em valores nominais, observando-se entre 2001 e 2013 uma evolução

as receitas nominais em seguros (+500%) e capitalizaçã

mercado mais consolidado em previdência aberta (+55%). O total geral cresceu 387% em 

Na tabela 2 os valores de receita foram homogeneizados para reais de dezembro/2013 

com base na evolução acumulada do IGP-M. Nessa visão de valores comparáveis, entre 2001 

e 2013, o segmento de seguros cresceu 8% a.a. em moeda constante; previdência aberta cai

no período, com receitas estáveis desde 2005; e o segmento de capitalização cresce

estando concentrado esse crescimento no período desde 2009. O total 

no período, em valores ajustados para 2013. 
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cada segmento supervisionado pela SUSEP 

entre 2001 e 2013 uma evolução 

e capitalização (+338%) e um 

O total geral cresceu 387% em 

homogeneizados para reais de dezembro/2013 

valores comparáveis, entre 2001 

em moeda constante; previdência aberta caiu 

no período, com receitas estáveis desde 2005; e o segmento de capitalização cresceu 

crescimento no período desde 2009. O total 
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TABELA 1: EVOLUÇÃO DA RECEITA NOMINAL NOS SEGMENTOS SUPERVISIONADOS 

 

Fonte: SUSEP (2014) 

TABELA 2: EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS SEGMENTOS SUPERVISIONADOS EM VALORES DE 2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SUSEP (2014) 

 

Pessoas e empresas buscam proteção nos mercados de seguros, previdência aberta e 

capitalização contra riscos específicos e necessidades futuras de renda. As provisões técnicas 

Seguros Previdência Capitalização T O T A L 
2001 24.212 7.525 4.790 36.526 2,81%
2002 23.911 7.147 5.217 36.275 2,45%
2003 30.717 7.785 6.023 44.525 2,62%
2004 37.546 8.129 6.602 52.277 2,69%
2005 42.562 7.483 6.910 56.955 2,65%
2006 49.588 7.324 7.111 64.023 2,70%
2007 58.443 7.933 7.829 74.205 2,79%
2008 67.816 8.231 9.015 85.063 2,81%
2009 76.611 8.235 10.104 94.951 2,93%
2010 90.089 9.083 11.781 110.953 2,94%
2011 105.032 10.190 14.081 129.303 3,12%
2012 129.341 11.023 16.586 156.949 3,56%
2013 145.348 11.685 20.980 178.013 3,67%

ANO
Receitas Anuais (valores nominais) Participação 

no PIB

       Valores em R$ milhões

Seguros Previdência Capitalização T O T A L 
2001 60.301 18.741 11.929 90.970 149,1%
2002 47.525 14.206 10.370 72.100 98,8%
2003 56.163 14.233 11.011 81.407 82,8%
2004 61.068 13.221 10.738 85.027 62,6%
2005 68.399 12.026 11.105 91.530 60,7%
2006 76.749 11.335 11.007 99.091 54,8%
2007 83.945 11.395 11.245 106.586 43,6%
2008 88.709 10.767 11.793 111.268 30,8%
2009 101.966 10.961 13.448 126.375 33,1%
2010 107.708 10.860 14.085 132.653 19,6%
2011 119.484 11.592 16.019 147.095 13,8%
2012 136.468 11.630 17.499 165.598 5,5%
2013 145.348 11.685 20.980 178.013 0,0%

ANO
Receitas Anuais (valores de 2013 - IGP-M) IGP-M 

acumulado

       Valores em R$ milhões de dez/2013
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das entidades reguladas pela SUSEP, cuja evolução em valores nominais é apresentada na 

tabela 3, são respaldadas por reservas vinculadas, destinadas a garantir as coberturas e 

benefícios contratados pelo público junto ao segmento, superavam R$ 460 bilhões em 2013 

(SUSEP, 2014) e representam interesses do público confiados a estas instituições. São, por 

conseguinte, grandes investidores institucionais. O legislador buscou proteger o significativo 

interesse público envolvido, prevendo regras especiais para o funcionamento dessas 

entidades, submetendo-as à supervisão da SUSEP e prevendo regras especiais em caso de 

insolvência. 

TABELA 3: EVOLUÇÃO DE PROVISÕES TÉCNICAS EM VALORES NOMINAIS 

 

Fonte: SUSEP (2014) 

Na tabela 4, para efeito de comparação, os valores de previsões técnicas foram 

homogeneizados para reais de dezembro/2013 com base na evolução acumulado do IGP-M. 

Nessa visão de valores comparáveis, entre 2001 e 2013, as provisões técnicas do segmento de 

seguros cresceram 14% a.a. em moeda constante; provisões no segmento de previdência 

aberta cresceram 7% a.a. no período; as provisões no segmento de capitalização cresceram 

5% a.a. no período. O total geral de provisões técnicas cresceu 14% a.a. em valores ajustados 

para 2013. 

 

Seguros Previdência Capitalização T O T A L 
2001 9.779 20.783 6.315 36.877
2002 13.444 26.754 7.203 47.401
2003 22.035 34.665 8.223 64.924
2004 33.537 42.589 9.144 85.270
2005 46.856 48.229 10.557 105.642
2006 62.575 54.766 11.278 128.620
2007 81.813 63.001 11.935 156.748
2008 100.776 70.544 13.445 184.766
2009 137.425 79.950 14.938 232.313
2010 172.190 90.490 17.255 279.935
2011 215.653 102.254 19.787 337.694
2012 275.734 115.854 22.543 414.131
2013 318.618 120.948 26.768 466.334

Provisões (valores nominais)

       Valores em R$ milhões

ANO
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TABELA 4: EVOLUÇÃO DE PROVISÕES TÉCNICAS EM VALORES DE 2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SUSEP (2014) 

 

Em caso de insolvência de entidades supervisionadas pela SUSEP, estas não estão 

sujeitas à recuperação judicial nem à falência, mas são submetidas a regimes especiais de 

resolução, comandados pela SUSEP, analogamente ao que ocorre com o sistema bancário, 

supervisionado pelo Banco Central.  

No mercado regulado pela SUSEP, esses regimes especiais incluem: 

• Direção fiscal, onde a entidade continua a funcionar com sua administração, 

porém os seus atos e quaisquer dispêndios ou alienação de bens devem ser 

autorizados pelo diretor fiscal nomeado pela SUSEP.  

• Intervenção, onde a entidade igualmente continua a operar, mas os 

administradores da sociedade são destituídos e substituídos pelo interventor 

nomeado, que dirige a empresa enquanto durar o processo de intervenção.  

• Liquidação Ordinária, procedimento de liquidação voluntária, ausentes 

determinantes da liquidação extrajudicial, aplicado em situações específicas em 

que a entidade deixa de atuar no mercado e o processo de liquidação é conduzido 

por liquidante ordinário, escolhido pelos próprios acionistas. 

Seguros Previdência Capitalização T O T A L 
2001 24.354 51.761 15.729 91.844 149,1%
2002 26.720 53.176 14.316 94.213 98,8%
2003 40.289 63.381 15.035 118.704 82,8%
2004 54.547 69.269 14.872 138.688 62,6%
2005 75.300 77.506 16.966 169.772 60,7%
2006 96.850 84.764 17.456 199.071 54,8%
2007 117.512 90.493 17.142 225.147 43,6%
2008 131.823 92.277 17.588 241.687 30,8%
2009 182.907 106.410 19.881 309.198 33,1%
2010 205.867 108.188 20.629 334.684 19,6%
2011 245.326 116.324 22.509 384.159 13,8%
2012 290.929 122.238 23.785 436.952 5,5%
2013 318.618 120.948 26.768 466.334 0,0%

ANO

       Valores em R$ milhões de dez/2013

Provisões (valores de 2013 - IGP-M) IGP-M 
acumulado
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• Liquidação extrajudicial, que ao, ser decretada, suspende a atuação da entidade 

no mercado e passa ao comando de liquidante, nomeado pela SUSEP com plenos 

poderes de gestão. A missão do liquidante, à semelhança de um processo judicial 

de falência, é levantar ativos e passivos da sociedade e realizar os ativos da 

entidade em liquidação para pagamento dos credores habilitados no processo de 

liquidação.  

Uma liquidação extrajudicial ao seu final pode encerrar-se com o pagamento total ou 

parcial dos credores, seguida de sua extinção com devolução aos acionistas de eventuais 

sobras. Em casos muito particulares pode ser possível a volta da entidade ao mercado.  

Na maior parte dos casos, porém, tem se verificado que o processo de liquidação ou 

intervenção chega ao final com ativos insuficientes sequer para o pagamento de pelo menos 

50% dos créditos sem garantia específica (quirografários), devendo nestes casos o liquidante, 

com autorização prévia da SUSEP, pedir a autofalência da entidade.  

Com a demora típica verificada o custo do próprio processo de liquidação passa a 

consumir recursos significativos da massa, comprometendo muitas vezes o objetivo final de 

pagamento aos credores, com encaminhamento ao final para autofalência sem satisfação 

integral dos credores. Em vários casos as massas a partir de algum momento não dispõem de 

liquidez sequer para o pagamento de despesas imprescindíveis e inadiáveis da liquidação e 

são utilizados recursos públicos, através de adiantamentos da SUSEP às massas que, embora 

denominados internamente adiantamentos ou empréstimos, muito raramente são recuperados.  

Em audiência com o Superintendente da SUSEP no início deste estudo para aprovação da 

sua realização, este manifestou interesse na identificação dos fatores determinantes dos longos 

prazos e do resultado final das liquidações extrajudiciais, de modo que o estudo pudesse sugerir 

medidas para aperfeiçoamento do processo de liquidação, com redução de prazos e melhoria 

do resultado final.  

 Dadas as limitações de tempo e a diversidade de situações relacionados às diferentes 

modalidades de regimes especiais acima referidas, julgamos adequada a delimitação do 

estudo apenas ao processamento de liquidações extrajudiciais. Deixaremos de analisar a 

direção fiscal e a intervenção por serem, em essência, medidas temporárias, eventualmente 

preparatórias da liquidação extrajudicial, esta sim instrumento efetivo de liquidação. Da 

mesma forma também não trataremos da liquidação ordinária, conduzida pelos próprios 

acionistas e administradores da entidade em casos de liquidação voluntária da entidade. 
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 Considerando as particularidades de cada segmento regulado e o fato do segmento de 

seguros representar mais de 80% da arrecadação anual das entidades supervisionadas, 

conforme o Relatório de Mercados Supervisionados (SUSEP, 2014) e também a maioria dos 

casos de liquidação em curso (13 em 18 casos), onde necessário restringiremos a análise 

apenas às liquidações extrajudiciais de seguradoras, para maior uniformidade e 

comparabilidade. 

 Não iremos nos ocupar da análise comparativa da liquidação no Brasil e em outros países, 

mas vale ressaltar que internacionalmente houve uma intensificação da atenção regulatória, 

em especial nos casos de falência e liquidação (resolution), a partir da crise mundial de 2008, 

disparada por uma bolha imobiliária que se imiscuiu com o mercado financeiro, revelando 

que a regulação menos estrita então vigente permitiu que muitas instituições abandonassem a 

prudência e desenvolvessem e operacionalizassem produtos de alto risco que nas 

circunstâncias da época levaram à quebra de várias instituições. A pesquisa bienal Insurance 

Banana Skins do CSFI (2013) em associação com a PwC dos riscos enfrentados pelo setor de 

seguros a nível mundial apontou a regulação como o principal risco a preocupar o setor como 

ameaça às empresas, pelo crescente de exigências, cujo descumprimento pode inviabilizar 

algumas instituições: 

O risco que ocupou o primeiro lugar na pesquisa foi o peso regulatório, que está 

sendo colocado na indústria por conta da reforma da regulação em nível 

internacional e local, em particular a Diretiva Solvência 2 da União Europeia. O 

temor é que tais iniciativas podem onerar a indústria com custos elevados e 

impactar na gestão da tarefa de execução de negócios rentáveis. 

Esta perspectiva aumenta a importância de se ter um processo de liquidação adequado, 

uma vez que eventual aperto regulatório pode abalar algumas instituições, aumentando a 

relevância deste estudo. 

 Consideramos o objeto de estudo relevante por abordar uma temática pouco investigada e 

de coleta de parte das informações relativamente difícil, em segmento social e 

economicamente importante, e ainda pelo substancial impacto da liquidação extrajudicial de 

uma seguradora sobre os diversos atores envolvidos (stakeholders) que afetam e/ou são 

afetados pelo processo. Consideramos como tal os segurados, os empregados, os demais 

credores, os acionistas, os ex-administradores, o Estado como regulador na figura da SUSEP, 

seus dirigentes e servidores, o liquidante nomeado e o mercado regulado como um todo.  

 O trabalho foi estruturado em seções como segue. 
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Na seção 2 é apresentada revisão normativa, focada principalmente na identificação das 

normas legais e infralegais aplicáveis, que visa trazer ao leitor informações sobre o tema, 

muitas delas pouco conhecidas, e já apontar perguntas de pesquisa relevantes que surgem 

desta revisão, que serão respondidas em etapa subsequente. Pontualmente diretrizes 

normativas de órgãos congêneres, como Banco Central, PREVIC, e ANS serão trazidas como 

benchmarking para a identificação de melhores práticas. 

Na seção 3 descrevemos em mais detalhes os procedimentos metodológicos adotados 

neste estudo que tem abordagem de pesquisa descritiva e explicativa e envolveu o uso 

integrado de quatro fontes para produção de conhecimento, descoberta de perguntas de 

pesquisa e construção de respostas: a revisão normativa, revisão de processos de liquidação 

extrajudicial, entrevistas presenciais com gestores seniores da SUSEP e órgão congênere e 

questionário eletrônico distribuído aos liquidantes em exercício nas liquidações a cargo da 

SUSEP.  

Na seção 4 apresentamos os resultados da pesquisa, trazendo o contexto de cada questão 

abordada e as respostas a que chegamos a partir da análise das informações obtidas através 

das fontes utilizadas. Incluímos ainda a análise ex-post facto do resultado de algumas medidas 

já tomadas pela administração da autarquia nos últimos anos com objetivo de melhoria do 

processo de liquidação e de seu resultado final, que já pudessem ter sua eficácia avaliada 

neste momento.  

Finalmente na seção 5, apresentamos nossas conclusões e considerações finais, com 

destaque para as recomendações objetivas mais relevantes que emergiram do estudo e possam 

ser utilizadas pela administração da autarquia para o aperfeiçoamento do processo de 

liquidação extrajudicial, bem como a sugestão de futuras extensões deste estudo e novas 

pesquisas. 
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2. REVISÃO NORMATIVA E QUESTÕES DE PESQUISA 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DO MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS 
 

O Anuário Estatístico da SUSEP (1997) traz um interessante retrospecto do mercado de 

seguros no Brasil desde o seu surgimento no tempo do Império, juntamente com a evolução 

do seu arcabouço legal e da organização estatal para regular e fiscalizar este mercado.  

A primeira sociedade seguradora do Brasil foi a Companhia de Seguros Boa Fé, criada no 

ano de 1808, operando no seguro marítimo sob as leis portuguesas, à época em que os portos 

brasileiros foram abertos ao comércio internacional. 

Em 1835 surge o MONGERAL - Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, 

primeira entidade operando planos facultativos baseados no mutualismo, no que hoje 

chamamos de previdência privada, antes mesmo da criação da Previdência Social, instituída 

somente em 1923. 

A primeira regulamentação do seguro em nossa pátria veio em 1850 com a Lei 556, o 

Código Comercial Brasileiro, que favoreceu o surgimento de diversas seguradoras, operando 

no seguro marítimo e terrestre. O seguro de vida, inicialmente proibido, veio a ser autorizado 

em 1855. Em pouco tempo começaram a surgir sucursais de seguradoras estrangeiras, que por 

um lado traziam valiosa experiência, mas por outro lado transferiam para suas matrizes no 

exterior os recursos financeiros arrecadados, até que em 1895 a Lei 294 determinou que para 

fazer frente aos riscos assumidos no país fossem constituídas reservas técnicas cujos recursos 

fossem aplicados no Brasil, forçando um ajuste no mercado para se adaptar às novas 

restrições. 

Em 1901 o Decreto 4.270 regulamentou de forma abrangente todas as operações de 

seguros e criou a Superintendência Geral de Seguros, subordinada ao Ministério da Fazenda, 

encarregada da autorização e da inspeção periódica das sociedades seguradoras. Em 1906 esta 

passa a chamar-se Inspetoria de Seguros. 

Em janeiro de 1916 a Lei 3.071 (BRASIL, 1916) promulgou o Código Civil Brasileiro, 

contendo um capítulo dedicado ao contrato de seguro, compondo a partir de então, junto com 

o Código Comercial, o arcabouço jurídico do Direito Privado do Seguro. 
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Em 1929 surge a Sul América Capitalização, primeira empresa de capitalização do país, 

antes mesmo da regulamentação da atividade em 1932. 

Em 1933 a Inspetoria de Seguros foi transferida do Ministério da Fazenda para o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC). Em 1934 a Inspetoria é extinta e é 

criado o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização (DNSPC), subordinado 

igualmente ao MTIC. 

Em 1939 é criado o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), com obrigação compulsória 

das seguradoras ressegurarem com o IRB os excedentes de sua capacidade de retenção. O IRB 

foi importante elemento de desenvolvimento do mercado nacional de seguros, e permaneceu 

com o monopólio do resseguro até 2007, quando passou a competir com resseguradores locais 

e estrangeiros, estes nas modalidades de admitidos ou eventuais. Em 2013 o IRB é 

privatizado. 

 

2.2. REGULAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS NO BRASIL – A SUSEP 
 

Em 1966 é editado o Decreto Lei 73/66 (BRASIL, 1966) que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Seguros Privados, criando o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a 

SUSEP, que vem substituir o DNSPC. A SUSEP, autarquia especial, vinculada inicialmente 

ao Ministério da Indústria do Comércio e a partir de 1979 ao Ministério da Fazenda, passa a 

ser o órgão responsável pela regulação, autorização e fiscalização das entidades seguradoras, 

resseguradoras, de capitalização e de previdência privada aberta. Sua atuação é regida 

basicamente pelo já mencionado Decreto Lei 73/66 e pelo Decreto 60.459/67 (BRASIL, 

1967) que o regulamenta, complementados por normativos infralegais da SUSEP e do CNSP 

e legislação adicional referente a tópicos específicos, como veremos mais adiante.  

A missão institucional da SUSEP conforme consta em seu sítio na internet (SUSEP, 

2015) é "Regular, supervisionar e fomentar os mercados de seguros, resseguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e 

previdenciária, bem como a qualidade no atendimento aos consumidores.". 

 O acompanhamento operacional das liquidações extrajudiciais de entidades reguladas 

pelas SUSEP é feito pela Coordenação de Acompanhamento de Regimes Especiais (COREP), 

subordinada à Coordenação Geral de Fiscalização Direta (CGFIS), integrante da Diretoria de 



 

Fiscalização (DIFIS) da SUSEP, como, para efeito de ilustração, 

 

FIGURA 

 

 A Diretoria da SUSEP 

Diretor, presidido pelo Superintendente da SUSE

 Prestes hoje a completar cinquenta anos de sua criação, 

SUSEP não possui algumas das características comuns às agências reguladoras independentes 

que foram criadas a partir da década de 1990, como mandatos fixos para seus 

sabatinas dos dirigentes no Senado

coincidentes entre si e regras de recondução pré

prerrogativa direta da Presidência da República, sem designaç

ano de 2012 a direção da SUSEP, por solicitação do Ministério da Fazenda, 

estudos no sentido de transformá

Fiscalização (DIFIS) da SUSEP, como, para efeito de ilustração, pode ser visto na 

IGURA 1: ORGANOGRAMA DA SUSEP SITUANDO A COREP

Fonte: SUSEP (2015) 

da SUSEP funciona de forma colegiada, compondo os Diretores o Conselho 

Diretor, presidido pelo Superintendente da SUSEP. 

a completar cinquenta anos de sua criação, é interessante observar que 

SUSEP não possui algumas das características comuns às agências reguladoras independentes 

s a partir da década de 1990, como mandatos fixos para seus 

dos dirigentes no Senado, estabilidade dos dirigentes, mandatos da diretoria 

e regras de recondução pré-definidas. A nomeação de seus dirigentes é 

prerrogativa direta da Presidência da República, sem designação de mandato

a direção da SUSEP, por solicitação do Ministério da Fazenda, 

no sentido de transformá-la em uma agência reguladora independente. Esta reforma, 
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pode ser visto na figura 1: 

COREP 

 

funciona de forma colegiada, compondo os Diretores o Conselho 

é interessante observar que a 

SUSEP não possui algumas das características comuns às agências reguladoras independentes 

s a partir da década de 1990, como mandatos fixos para seus dirigentes, 

, estabilidade dos dirigentes, mandatos da diretoria não 

A nomeação de seus dirigentes é 

ão de mandato ao nomeado. No 

a direção da SUSEP, por solicitação do Ministério da Fazenda, empreendeu 

la em uma agência reguladora independente. Esta reforma, 
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porém, acabou por não se concretizar.  

  O CNSP, órgão normativo das atividades securitárias, também criado pelo DL 73/66, 

tem como atribuição fixar as diretrizes e normas da política governamental para os segmentos 

de Seguros Privados, Capitalização e Previdência Privada no âmbito das entidades abertas. 

Sua composição atual, definida no Artigo 33 do DL73/66, com a redação dada pela Lei 

10.190/2001 (BRASIL, 2001), que atualizou a estrutura do CNSP compreende os seguintes 

membros: 

• Ministro de Estado da Fazenda ou seu representante, na qualidade de Presidente. 

• Superintendente da SUSEP, na qualidade de Vice-Presidente. 

• Representante do Ministério da Justiça. 

• Representante do Banco Central do Brasil. 

• Representante do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

• Representante da Comissão de Valores Mobiliários. 

Lembramos finalmente que as operações de seguro saúde não estão subordinadas à 

SUSEP, tendo sido transferidas em 2000 à supervisão da ANS, autarquia vinculada ao 

Ministério da Saúde, quando de sua criação pela Lei 9.961 de 28.01.2000 (BRASIL, 2000), 

nos moldes de agência reguladora independente.  

Da mesma forma não são de atribuição da SUSEP as operações de previdência 

complementar fechada, que estão subordinadas à PREVIC, autarquia vinculada ao Ministério 

da Previdência Social, criada em 2009 pela Lei 12.154/2009 (BRASIL, 2009) e que sucedeu à 

Secretaria de Previdência Complementar (SPC). 

 

2.3. REGIMES ESPECIAIS NO MERCADO SUPERVISIONADO PELA SUSEP 
 

As entidades supervisionadas pela SUSEP operam arrecadando recursos financeiros junto 

ao público, com a promessa de prover uma contraprestação, seja a cobertura de sinistros no 

caso das seguradoras, o pagamento de benefícios no caso das entidades de previdência 

complementar aberta ou ainda uma composição de resgate de contribuições e prêmios por 

sorteio no caso das empresas de capitalização. O legislador entendeu que tais interesses 

estariam mais bem preservados com tratamento diferenciado, conduzido por uma autoridade 
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reguladora, que autoriza, regula e fiscaliza as entidades que operem no segmento, e em caso 

de insolvência conduza um processo ordenado de liquidação.  

Os casos de má situação econômico-financeira, insuficiência de reservas técnicas, 

prejuízos decorrentes da má administração, infrações à legislação de regência, insolvência ou 

caracterização de motivos que autorizem a decretação da falência, implicarão na adoção pela 

SUSEP, conforme a situação, de um dos regimes especiais de fiscalização a seguir 

relacionados, não estando as entidades supervisionadas pela SUSEP sujeitas à recuperação 

judicial nem à falência, exceto quando em regime especial restar caracterizada a incapacidade 

de pagar pelo menos 50% dos créditos quirografários.  

Nos casos de insuficiência de reservas técnicas ou má situação econômico-financeira, a 

critério da SUSEP, pode ser imposto regime especial de direção fiscal (Art. 89 do DL 73/66), 

pelo qual a entidade continua a funcionar com sua administração, porém os seus atos devem 

ser autorizados pelo diretor fiscal nomeado pela SUSEP.  

Nos casos de prejuízos decorrentes da má administração que coloquem em risco os 

credores, infrações à legislação de regência ou caracterização de motivos que autorizem a 

decretação da falência, será aplicado regime especial de intervenção, em que a entidade 

continua a operar, mas os administradores da sociedade são destituídos e substituídos pelo 

interventor nomeado, que conduz a empresa enquanto durar o processo de intervenção. A 

intervenção segue o previsto nos Art. 2º a 14 da Lei 6.024/74 (BRASIL, 1974), que trata da 

intervenção e liquidação extrajudicial no âmbito das instituições financeiras reguladas pelo 

Banco Central, extensível às intervenções e liquidações extrajudiciais no âmbito da SUSEP.  

Em situações específicas, em que a entidade não esteja sujeita à liquidação extrajudicial 

compulsória, os acionistas podem, nos termos do Art. 95 do DL 73/66, aprovar em 

Assembleia Geral requerimento à SUSEP para aplicação de regime especial de Liquidação 

Ordinária, no qual a entidade deixa de atuar no mercado e o processo de liquidação é 

conduzido por liquidante ordinário, escolhido pelos próprios acionistas.  

Finalmente, conforme Art. 96 do DL 73/66, os casos de má situação econômico-

financeira, insuficiência de reservas, fundos e provisões ou falta de aplicação na forma 

prescrita, atos nocivos à política de seguros, insolvência ou caracterização de motivos que 

autorizem a decretação da falência, determinarão regime especial de liquidação extrajudicial.  
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Decretada a liquidação extrajudicial, suspende-se a atuação da entidade no mercado e seu 

comando passa a um liquidante, nomeado pela SUSEP com plenos poderes de gestão. Este 

tem por missão, à semelhança de um processo judicial de falência, levantar e realizar os ativos 

da sociedade para pagamento, na ordem legal de preferência, aos credores habilitados no 

processo de liquidação.  

Uma liquidação pode ser concluída com o pagamento total ou parcial dos credores, 

seguida de sua extinção com devolução aos acionistas de eventuais sobras, se houver, 

podendo em casos muito particulares ser possível a volta da entidade ao mercado, depois de 

verificado o cumprimento de todos os requisitos legais e aporte de recursos conforme 

necessário.  

PERGUNTA DE PESQUISA 1: RESULTADO FINAL DAS LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA SUSEP 

1) Quanto ao resultado final das liquidações extrajudiciais da SUSEP: 

a) Como é o histórico de prazo de finalização dessas liquidações? 

b) Com que frequência se encerram por autofalência, pagamento aos credores 

ou soerguimento? 

 

A partir de 2012 a SUSEP realizou, através das Circulares 431 (SUSEP, 2012) e 478 

(SUSEP, 2013) revisão da remuneração do liquidante e introduziu premiação de desempenho 

para liquidações que se encerrassem antes de três anos, além de impor a si mesma a 

substituição compulsória do liquidante após 4 anos de exercício.  

Três anos depois estas medidas nos remetem a perguntas de pesquisas que adiante 

responderemos no capítulo 4 em verificação ex-post facto (GIL, 2008, p. 49): 

PERGUNTA DE PESQUISA 2: POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS LIQUIDANTES 

2) Quanto à política de remuneração e premiação dos liquidantes: 

a) Como os liquidantes percebem a política de remuneração? 

b) Como os liquidantes percebem a política de premiação? É viável? 

c) A premiação foi eficaz em acelerar o término das liquidações?  

d) As massas liquidandas têm condição de suportar esse custo? 

e) Que outras alternativas poderiam ser consideradas? 
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PERGUNTA DE PESQUISA 3: POLÍTICA DE SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DOS LIQUIDANTES 

3) Quanto à substituição compulsória dos liquidantes após quatro anos de 

exercício: 

a) A regra de substituição compulsória dos liquidantes foi cumprida? 

b) Esta limitação do prazo de exercício dos liquidantes tem se mostrado 

conveniente? 

 

Desde a instituição da premiação por encerramento rápido pela Circular 431, não houve 

nenhum liquidante premiado, e como veremos nas respostas dos liquidantes, estes não 

consideram a premiação estimulante, nem viável de ser obtida. O trade off pretendido não 

ocorreu como esperado, tanto mais por que no ano seguinte a Circular 478 reduziu os prêmios 

à metade.  

Como veremos, na maior parte dos casos, porém, o processo de liquidação ao final não 

tem chegado a bom termo e tem sido necessário que o liquidante, com autorização prévia da 

SUSEP, peça a autofalência da entidade em virtude de, conforme o Art. 26 do DL 73/66 com 

a redação dada pela Lei 10.190/2001 (BRASIL, 2001), serem os ativos disponíveis 

insuficientes para o pagamento de pelo menos a metade dos créditos quirografários ou haver 

fundados indícios da ocorrência de crime falimentar. 

Como reflexão vale destacar que embora estejamos aqui tratando de liquidações 

extrajudiciais e tentando aperfeiçoar este processo, ele é inerentemente complexo e sofre 

interferências externas que impedem um melhor resultado, como mostra o histórico de 

liquidações nos diversos mercados com este mecanismo especial. É assim da maior 

importância a atenção permanente do regulador e a sua ação antecipada, que pode resolver 

eventuais problemas sem apelar para a liquidação, através de medidas administrativas de 

convencimento junto ao acionista e em sintonia com o mercado, com opções como aportes, 

venda de controle, venda de carteiras, todas elas capazes de evitar a liquidação que sabemos 

de antemão será sempre um processo árduo e demorado.  

 A figura 2 apresenta a Árvore de Problemas que resume as principais causas e efeitos da 

demora no processamento das liquidações extrajudiciais no âmbito da SUSEP: 
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FIGURA 2: ÁRVORE DE PROBLEMAS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NA SUSEP 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Buscando-se resolver tais problemas, a Árvore de Objetivos apresentada na 

figura 3 demonstra os meios que poderiam ser empregados para atingir os fins desejados: 
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FIGURA 3: ÁRVORE DE OBJETIVOS 
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Fonte: Elaboração própria 

 

2.4. O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

 Aplicam-se ao processamento das liquidações extrajudiciais no âmbito da SUSEP as 

provisões do DL 73/66 (BRASIL, 1966), notadamente o Capítulo IX – Da Liquidação das 

Sociedade Seguradoras, compreendendo os artigos 94 a 107. 

As liquidações são regidas ainda pela lei 6.024/74 (BRASIL, 1964), por força da Lei 

10.190/2001 (BRASIL, 2001) que em seu Art. 3 estabelece que se aplicam às sociedades 

seguradoras, de capitalização e às entidades de previdência privada aberta, no que couber, os 

Art. 3º a 49 da Lei 6.024/74, sendo as funções ali atribuídas ao Banco Central exercidas, neste 

caso, pela SUSEP. Podemos nos referir a este uso como “lei emprestada”, já que no texto da 

Lei 6.024/74 não há qualquer referência à SUSEP, pois a Lei 10.190/2001 não alterou o texto 

da mesma, mas simplesmente ditou que a mesma se aplicaria ao mercado securitário, lendo-se 
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SUSEP onde nela consta Banco Central. O ideal seria que o diploma legal tivesse sua redação 

ajustada para que sua leitura fosse direta. 

Finalmente, o Art. 107 do DL 73/66 prevê que “Nos casos omissos são aplicáveis as 

disposições da legislação de falências, desde que não contrariem as disposições deste 

decreto.”, alinhado com a Lei 6.024/74 que também atrai a aplicação da Lei de Falências, hoje 

a Lei 11.101/2005 (BRASIL, 2005), por força de seu Art. 34 que estabelece que “Aplicam-se 

à Liquidação Extrajudicial no que couberem e não colidirem com os preceitos desta Lei, as 

disposições da Lei de Falências ..., equiparando-se ao síndico, o liquidante, ao juiz da 

falência, o Banco Central do Brasil ...”. 

 Verificada a insolvência de entidade do mercado regulado, ou caracterizada sua 

iminência, a SUSEP decretará a liquidação extrajudicial da entidade, nomeando liquidante 

que terá como missão assumir a plena gestão da entidade, levantar ativos e passivo, 

liquidando os ativos da entidade para satisfazer os credores habilitados, respeitada a ordem 

legal de preferência. 

 A ordem de preferência é definida pelo Art. 100 do DL 73/66, pelos Art. 83 e 84 da Lei 

de Falências (Lei 11.101/2005), pela Lei Complementar 109/2001 e pelo Art. 964 do Código 

Civil, Lei 10.406/2002: 

QUADRO 1: ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS 

• Créditos extraconcursais como encargos da massa e adiantamentos à massa feitos 

pela SUSEP. 

• Créditos trabalhistas até o limite de 150 salários mínimos. 

• Credores com garantia real até o limite do valor do bem gravado. 

• Créditos tributários, excetuadas as multas tributárias. 

• Credores com privilégio especial, como indenização de sinistros, capital garantidor de 

reservas técnicas ou restituição de prêmios e participantes e assistidos dos planos de 

benefícios das entidades de previdência aberta. 

• Credores com privilégio geral. 

• Credores quirografários. 

• Multas contratuais e tributárias. 

• Créditos subordinados: créditos dos sócios e administradores sem vínculo 

empregatício. 
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 Com a decretação da liquidação extrajudicial ficam automaticamente cancelados todos os 

contratos e coberturas, o que será objeto da pergunta de pesquisa de número 4.  

 A decretação da liquidação extraordinária deveria suspender a tramitação de ações e 

execuções judiciais em curso e impedir novas ações, conforme previsto no Art. 98, item a do 

DL 73/66: 

Art. 98. O ato da cassação será publicado no Diário Oficial da União, produzindo 

imediatamente os seguintes efeitos: 

a) Suspensão das ações e execuções judiciais, excetuadas as que tiveram 

início anteriormente, quando intentadas por credores com privilégio sobre 

determinados bens da Sociedade Seguradora;  

... 

e também no Art. 18 item a da Lei 6.024/74,  

Art. . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os 

seguintes efeitos: 

a) Suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos 

ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer 

outras, enquanto durar a liquidação; 

... 

 No primeiro caso é feita exceção para ações anteriores movidas por credores com 

privilégio especial por certos bens (por exemplo, bens com alienação fiduciária). No segundo 

caso a proteção contra execuções seria completa, sem exceções. 

 O Art. 6º da Lei de Falências define bem que as ações podem prosseguir até a fase de 

conhecimento, para determinação do valor do crédito, com subsequente inscrição do crédito 

no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença: 

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do 

sócio solidário. 

        § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida. 

        § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, 

exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as 
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ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o 

desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do 

respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor 

determinado em sentença. 

        § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será 

o crédito incluído na classe própria. 

         ... 

 Na prática, porém, não é isto que ocorre, pois as varas trabalhistas em geral, mas também 

varas cíveis, insistem em manter entendimento divergente e muitas vezes, além de 

prosseguirem com as execuções e determinarem penhora de bens, utilizam-se do sistema 

BACEN JUD para o bloqueio imediato de valores em conta correntes e aplicações, 

tumultuando a liquidação e desvirtuando a ordem de preferência dos créditos, já que os 

exequentes recebem seus créditos antecipadamente, sem respeito à ordem legal de 

preferência. Frequentemente esses bloqueios atingem adiantamentos feitos pela SUSEP para 

massas que não dispõem de numerário sequer para as suas despesas correntes e ao recebem o 

crédito destes adiantamentos o dinheiro é bloqueado e transferido. Dinheiro público que é 

indevidamente direcionado para pagamento de credor fora da ordem legal. Faremos na seção 

seguinte perguntas específicas quanto a estes aspectos. 

Prosseguimos com pesquisa qualitativa realizada junto aos liquidantes em exercício, 

condutores do processo e principais atores influentes, para identificação dos fatores 

determinantes do prazo da liquidação e do resultado final das mesmas. No Apêndice A temos 

o Questionário da Pesquisa com Liquidantes (QUESTIONÁRIO) aplicado, desenvolvido com 

base no levantamento normativo e nas entrevistas conduzidas com os gestores de regimes 

especiais da SUSEP e da ANS e no impacto da liquidação sobre cada classe de stakeholder, 

detalhado na seção seguinte. 

 

2.5. IMPACTO DA LIQUIDAÇÃO SOBRE CADA CLASSE DE STAKEHOLDER 
 

Como ponto de partida para a identificação do impacto da liquidação de uma seguradora 

e dos fatores relevantes no processamento da mesma, voltamos nossa atenção para a 

determinação dos atores envolvidos (stakeholders) e de que modo afetam e/ou são afetados 

pelo processo de liquidação, 
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 Cada uma das classes de stakeholders (segurados, empregados, outros fornecedores, 

acionistas, ex-administradores, liquidantes, reguladores e o mercado de seguros) é 

afetada de modo particular pela liquidação.   

  

2.5.1. Impacto sobre segurados. 
 

 Decretada a liquidação extrajudicial os segurados das empresas liquidadas têm 

canceladas as coberturas vigentes quando da decretação da liquidação extrajudicial. Além do 

desconforto de repentinamente estar sem cobertura, em muitos tipos de contratação já estão 

pagos prêmios referentes a períodos a transcorrer, que cancelada a cobertura deveriam ser 

apurados e devolvidos. No jargão dos seguros estes são para a seguradora “prêmios não 

ganhos”, recebidos, mas cujo período de risco não transcorreu. 

 Sinistros anteriores não pagos, ocorridos antes da liquidação, muitas vezes sendo pagos 

em atraso, com a liquidação serão inscritos no quadro geral de credores e tendem a ter o 

prazo de pagamento sensivelmente aumentado. 

 Prêmios acidentalmente pagos pelo segurado após a liquidação, como desconto 

programado em folha, boleto pago inadvertidamente ou que estivesse programado para 

débito automático, devem ser restituídos pela empresa. Mas não é fácil receber valores de 

massas em liquidação. 

 As indagações quanto ao cancelamento da carteira existente pela decretação da 

liquidação, afetado os segurados, sugere novo tema de perguntas de pesquisa: 

PERGUNTA DE PESQUISA 4: CANCELAMENTO DE CARTEIRA PELA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 

4) Quanto ao cancelamento da carteira existente na data de liquidação  

a) A transferência da carteira beneficia os segurados?  

b) O cancelamento da carteira prejudica a massa ao fazer desaparecer uma 

carteira que eventualmente poderia ter valor e até ser repassada 

onerosamente a outra entidade?  

c) Outras entidades se interessariam em absorver esta carteira existente na data 

de liquidação? 
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2.5.2. Impacto causado por empregados e outros credores. Execuções. 
 

 Com a liquidação a tendência é que a grande maioria dos empregados seja dispensada e a 
entidade tenha um desembolso atípico a curto prazo, que pode ultrapassar as disponibilidades 
de caixa. A postura pró-empregado da Justiça do Trabalho recomenda, porém, que sejam 
pagos logo estes débitos. Tivemos caso de liquidante ameaçado de bloqueio de valores via 
BACEN JUD para pagamento de folha. 

 Empregados com reclamações trabalhistas obtêm, via de regra, ordem de bloqueio de 
valores em contas correntes e aplicações da entidade, e se houver saldo, recebem fora da 
devida ordem.  

 Outros credores causam para a massa, em escala ligeiramente menor, os mesmos 
problemas causados pelos empregados, com penhoras de bens e bloqueios de contas correntes 
e aplicações via BACEN JUD, devido à divergência de entendimento da Justiça em geral 
quanto às previsões de suspensão de execuções constantes do regramento legal da liquidação 
extrajudicial.  

 Prestadores regulares de serviço muitas vezes continuam a receber pelos serviços 
prestados após a liquidação, mas ficam com restos de serviços vencidos que têm que ir ao 
quadro geral de credores. 

 Aqui surgem algumas perguntas de pesquisa, aplicáveis a execuções intentadas por 

empregados e demais credores:  

PERGUNTA DE PESQUISA 5: PENHORAS E BLOQUEIOS DE CONTAS BANCÁRIAS 

5) Quanto a execuções com penhoras e bloqueios de recursos das massas: 

a) Com que frequência ocorrem? 

b) Com que severidade eles interferem com o processamento da liquidação? 

c) Como evitar os bloqueios indevidos via BACEN JUD? 

d) Os liquidantes têm recorrido contra estes bloqueios e penhoras? 

e) Têm tido êxito nos recursos? 

f) Se alguns têm tido êxito, outros não, que argumentos têm melhor 

resultado? 

 

 

2.5.3. Impacto sobre os acionistas  
 

 Os acionistas são impactados primariamente pelo comprometimento do patrimônio 
representado pelas ações da empresa liquidada, historicamente com chances reduzidas de 
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levantamento da liquidação e expectativa de vários anos para término da mesma e verificação 
de possível resto para devolução ao acionista, caso a massa pague integralmente todos os seus 
débitos. 

 A grande maioria das liquidações examinadas encerrou-se depois de muitos anos por 
autofalência, com desaparecimento do valor para os acionistas. 

 Em alguns casos acaba havendo sobra por não localização do credor ou falta de resposta 
ao chamamento para recebimento de seus créditos. Nestes casos antes da devolução ao 
acionista, estes valores devem permanecer cinco anos em conta remunerada, a disposição dos 
credores não localizados. 

 As perguntas de pesquisa seriam quanto a eventuais demandas, administrativas ou 

judiciais, por parte de acionistas, contra a massa, o liquidante ou a SUSEP, que podem ser 

estendidas também a demandas de ex-administradores: 

PERGUNTA DE PESQUISA 6: DEMANDAS DE ACIONISTAS E EX-ADMINISTRADORES 

6) Quanto a demandas de acionistas e ex-administradores: 

a) Têm os acionistas e/ou ex-administradores interferido na liquidação 

através de demandas judiciais ou questionamentos administrativos? 

b) Tais questionamentos interferem significativamente no processamento da 

liquidação? 

 

2.5.4. Impacto sobre ex-administradores 
 

 Os administradores que tenham participado da gestão nos doze meses que antecederam a 
liquidação têm de ofício seus bens declarados indisponíveis até a apuração final de suas 
responsabilidades, conforme o Art. 36 da Lei 6.024/74. 

 A indisponibilidade é extensível a todos aqueles que tenham concorrido nos últimos doze 
meses para a decretação da liquidação, como gerentes ou conselheiros fiscais. 

 A operacionalização da comunicação de indisponibilidade de bens às autoridades 
competentes pode se constituir em um desafio. No âmbito da SUSEP o processo ainda é 
manual com ofícios endereçados aos cartórios de registro de imóveis em âmbito nacional ou 
às corregedorias estaduais (que têm se recusado a fazer a distribuição aos cartórios de sua 
jurisdição). E ainda há comunicações às Juntas Comerciais, Capitanias dos Portos, DETRAN, 
ANAC, CVM e Banco Central. 

 Contato recente da COREP com a Central Nacional de Indisponibilidades de Bens 
(CNIB) ainda não conseguiu operacionalizar o uso da central pela SUSEP, inclusive com 
negativa inicial pelo atendimento CNIB de que a SUSEP pudesse ter acesso ao serviço. No 
momento a COREP ainda aguarda retorno da CNIB para tentar ativar o serviço. 
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 Novas perguntas de pesquisa seriam: 

PERGUNTA DE PESQUISA 7: INDISPONIBILIDADE DE BENS DE EX-ADMINISTRADORES 

7) Quanto à indisponibilidade de bens de ex-administradores: 

a) Como tem sido operacionalizada a indisponibilidade de bens dos ex-

administradores? 

b) Tem sido utilizada a CNIB - Central Nacional de Indisponibilidades de 

Bens? 

c) Qual tem sido o resultado das comissões de inquérito e da subsequente 

apuração pelo MPF? Tem havido condenação? 

d) Tem havido arresto de bens em benefício da massa? 

 

 

2.5.5. Impacto sobre o mercado regulado 
 

 O mercado regulado constituído pelo conjunto de empresas autorizadas pode sofrer 
possível reflexo do abalo de credibilidade junto ao público em vista da liquidação e possíveis 
prejuízos sofridos . 

 Segmentos que trabalham integrados às seguradoras, como corretores também são 
afetados pela liquidação no que se refere a recebimento de comissões. 

A pergunta de pesquisa 5 cobre este tema no que se refere a possíveis execuções. 

 

2.5.6. Impacto sobre os liquidantes 
 

 Os liquidantes e as massas liquidandas, por vezes solidariamente com a SUSEP, estão 
sujeitos a demandas intentadas por acionistas e ex-administradores, com objetivo de 
questionar a decretação e o andamento da liquidação, em especial atos de alienação de 
patrimônio. 

 Administram percalços ao andamento regular da liquidação, notadamente penhoras e 
bloqueios judiciais, em desacordo com a legislação de regência das liquidações extrajudiciais. 

 A SUSEP empreendeu desde 2012 alterações na remuneração dos liquidantes e criou 
premiação para incentivar sua conclusão mais célere. A SUSEP se auto-obrigou a limitar a 
permanência dos liquidantes a quatro anos. E já tem sido cobrado o cumprimento destes 
prazos pela Auditoria Interna da SUSEP (AUDIT 02/2013) e pela CGU (Solicitação de 
Auditoria nº 201413348/009 de 13.03.2015). 
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 A pergunta de pesquisa 3 cobre o tema. 

 

2.5.7. Impacto sobre o regulador 
 

 A SUSEP figura, por vezes juntamente com liquidantes e as massas, em demandas pela 
via administrativa ou judicial, intentadas por acionistas e ex-administradores, com objetivo de 
questionar a decretação e o andamento da liquidação, em especial atos de alienação de 
patrimônio. Este aspecto está coberto nas perguntas 26 e 27 da seção 2.5.6. 

 A SUSEP tem realizado adiantamentos a diversas massas que não dispõem de recursos 
para o próprio andamento de suas liquidações. Estes recursos dificilmente são recuperados, 
logo embora entitulados adiantamentos, acabam se convertendo em gasto de recursos 
públicos. 

 A comunicação de indisponibilidades através de ofícios às corregedorias estaduais, além 
de trabalhosa e ineficiente, tem sido recusada pelas corregedorias. 

 A venda de ativos depende de autorização da SUSEP e o trâmite dessas autorizações é 
demorado, envolvendo diversas unidades da autarquia, como a COREP. A CGFIS, a DIFIS, 
outras áreas técnicas, a PF-SUSEP, o Conselho Diretor e a Superintendência. Com isto estas 
autorizações podem demorar por vezes seis meses ou mais. Esta demora atrasa as 
providências dos liquidantes e pode gerar necessidade de repetição de etapas como avaliações 
de bens. 

 Além das questões já elencadas, surgem novas perguntas de pesquisa:  

PERGUNTA DE PESQUISA 8: ADIANTAMENTOS ÀS MASSAS 

8) Quanto aos adiantamentos de recursos às massas: 

a) Têm sido recuperados os valores dos adiantamentos feitos às massas? 

b) No caso das autofalências sido feito o acompanhamento com vista à 

recuperação dos adiantamentos, os quais têm natureza extraconcursal? 

 

PERGUNTA DE PESQUISA 9: RELACIONAMENTO DOS LIQUIDANTES COM A SUSEP 

9) Quanto ao relacionamento dos liquidantes com a SUSEP: 

a) Como tem sido o trâmite dos pedidos de autorização de venda de ativos 

pelos liquidantes? 

b) Como tem sido o trâmite dos demais pedidos dos liquidantes? 

c) Como os liquidantes percebem o volume de obrigações acessórias? 
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d) Como se comunicam com a SUSEP? 

 

 Alguns dos temas levantados merecem maior detalhamento, o que será feito nas seções a 

seguir. 

 

2.6. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EX-ADMINISTRADORES 
 

 A decretação da liquidação extrajudicial tem por consequência automática a 

indisponibilidade de bens dos ex-administradores. 

 A operacionalização desta restrição encontra, porém, grandes dificuldades. São 

comunicações a milhares de cartórios de registro de imóveis e outros órgãos, ainda feitas de 

modo manual.  

Em 2014 o Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ (2014) instituiu a 
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), funcionando no endereço 
www.indisponibilidade.org.br. A CNIB ainda não é, porém, utilizada pela SUSEP. O acesso 
à mesma por autoridades administrativas como a SUSEP, previsto no referido provimento, 
ainda não é feito de forma adequada. E a decretação de indisponibilidade pode não ser 
efetivamente implementada. 

 A indisponibilidade tem por finalidade principal garantir que, em havendo 

responsabilidade dos administradores pela situação que determinou a liquidação extrajudicial, 

e não sendo os bens da entidade suficientes para o pagamento dos credores, os bens dos ex-

administradores possam ser arrestados e contribuírem para o pagamento aos credores. Esse 

desenlace depende do encaminhamento dado pelo MPF à comunicação recebida da SUSEP 

com as conclusões da comissão de inquérito criada para apurar estas responsabilidades.  

 A pergunta de pesquisa de número 7 cobre o tema. 

 

2.7. O LIQUIDANTE NAS LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA SUSEP 
 

 Ao analisar a nomeação de liquidantes ao longo da vida da SUSEP, encontramos 

concentração de servidores do Banco Central, da própria SUSEP e de outros órgãos, e 

também pessoas não ligadas ao serviço público, normalmente advogados, contadores, 
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auditores. 

 Os requisitos para nomeação dos liquidantes atualmente se encontram previstos na 

Circular SUSEP 478 (SUSEP, 2013), que estabelece as seguintes condições: 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE LIQUIDANTE 

Art. 2º Os liquidantes serão, preferencialmente, servidores públicos federais ativos, 

empregados provenientes de Empresa Pública ou de Sociedades de Economia Mista, 

que possuam graduação e experiência em área afim com as atividades a serem 

exercidas. Parágrafo único. A designação do liquidante será condicionada à 

apresentação de comprovante de bons antecedentes criminais e de declaração de 

ausência de qualquer vínculo profissional ou de parentesco com os sócios controladores 

ou com credores da massa. 

A nomeação de liquidantes, legalmente é prerrogativa do Superintendente da SUSEP, 

mas estes, uma vez empossados, atuam com plenos poderes de gestão da massa, embora 

demissíveis a qualquer tempo. Se esta nomeação se faz por indicação política, digamos 

do Ministério da Fazenda ou da Casa Civil, o nomeado, embora sujeito ao 

acompanhamento da Superintendência tem, potencialmente, uma maior independência 

da autarquia do que um liquidante servidor da própria autarquia. Além disto, o 

liquidante nomeado por indicação política naturalmente tenderá a ser mais difícil de ser 

removido, dada sua origem.  

Na atual gestão tem sido privilegiada a escolha de servidores da SUSEP para 

liquidantes e assistentes, o que avaliamos dá à autarquia maior poder sobre estes 

liquidantes. O número de liquidações é, porém, muito pequeno e o tempo de observação 

muito curto, de modo que neste estudo não estaremos tentando estabelecer eventuais 

correlações entre a origem do liquidante e a eficácia do processo de liquidação. Esta é, 

no entanto, uma instigante relação, que pode ser estuda no futuro, sem esquecer os 

demais fatores que simultaneamente afetam o prazo de liquidação, como o porte e 

complexidade da entidade e sua situação econômico-financeira no momento da 

liquidação. 

Tivemos, porém, pela própria aplicação da nossa pesquisa envolvendo liquidantes 

internos e externos, forte evidência de que cada uma destas origens traz vantagens 

características.  
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Os liquidantes internos, pela sua vivência na SUSEP, teriam um maior conhecimento 

específico dos segmentos supervisionados e trânsito mais fácil e informal dentro da autarquia, 

além de serem de certo modo vistos como mais receptivos a orientações e diretrizes emanadas 

da autarquia.  

Já dentre os liquidantes externos, temos profissionais com grande experiência em outros 

tipos de liquidação, tendo alguns deles atuado junto ao Banco Central em liquidações 

bancárias, ou nas liquidações da ANS, liquidações de ativos de devedores do Banco do Brasil 

e da CEF ou ainda na esfera judicial. Isto permite agregar expertises bastante variadas e que 

podem ajudar a aperfeiçoar o processamento das liquidações na SUSEP.  

Cada um destes órgãos tem legislação de regência específica e também postura mais ou 

menos ortodoxa, alguns privilegiando o formalismo, outros o pragmatismo de realizar o 

máximo de ativos em curto prazo. Isso em boa parte decorre da quantidade de bens, de seu 

valor típico, do grau de litigância durante o processamento da liquidação. A CEF há algum 

tempo confiou mais de um milhão de contratos imobiliários inadimplentes à EMGEA, 

empresa pública criada especificamente para tal empreitada. Obviamente os procedimentos 

serão diferentes daqueles adotados na liquidação de um banco ou seguradora de grande porte 

com acionista litigante, que vai requerer mais conservadorismo e cautela por parte do 

liquidante. Mas sempre será positivo conhecer ritos alternativos que eventualmente possam 

ser aproveitados na liquidação. 

Dentre as respostas abertas constantes do formulário colhemos algumas sugestões 

bastante úteis, fruto da experiência variada dos liquidantes como, por exemplo, valiosa 

informação trazida quanto ao mecanismo de exclusão pelo Banco Central do bloqueio pelo 

BACEN JUD das liquidações a seu cargo. O mecanismo descrito pode beneficiar a SUSEP 

também, por estar legalmente na mesma situação jurídica, como vemos em detalhes na seção 

4.3. 

Também da aplicação do QUESTIONÁRIO, diversas citações foram feitas quanto a 

encontros periódicos reunindo os liquidantes e os responsáveis na SUSEP pelas liquidações 

para troca de experiências, relato de dificuldades, soluções e necessidades, o que também é 

sugestão de extrema propriedade e fará parte de nossas recomendações no capítulo 5.  

Dada a existência de vantagens nas duas opções de origem dos liquidantes, internos ou 

externos, ocorre-nos que pode vir a ser testada a combinação de profissionais internos e 

externos, um e outro, indistintamente como liquidante ou assistente.  
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Outras questões relacionadas aos liquidantes referem-se à sua remuneração e às fórmulas 

de bonificação destinadas a incentivar a conclusão mais célere das liquidações, eliminando o 

eventual conflito de interesses que se pode vislumbrar entre o liquidante acelerar o 

encerramento versus procurar manter-se no posto por mais tempo.  

Podemos buscar respostas para essas respostas analisando alteração normativa ocorrida 

há três anos, desde 2012, quando a SUSEP editou a Circular SUSEP 431 de 14.03.2012 

(SUSEP, 2012), que em seu artigo 9º fixou a remuneração do liquidante, em valores 60% 

superiores aos que vigoravam desde 2009:  

Art. 9º. O exercício das funções de liquidante será remunerado, mensalmente, 

segundo a classificação abaixo: 

I - Categoria Especial: R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais); 

II - Categoria A: R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais); e 

III - Categoria B: R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais). 

§1º A remuneração do liquidante servidor público federal ou empregado de 

empresa estatal cedido à SUSEP será equivalente a 60% (sessenta por cento) do 

valor previsto no caput, sem prejuízo da percepção dos vencimentos do cargo ou 

emprego efetivo. 

§2º Quando houver a designação de um mesmo titular para conduzir a 

liquidação de mais de uma entidade, até o limite máximo de três, a remuneração 

deste sofrerá um acréscimo correspondente a 20% (vinte por cento), por entidade, 

considerada para efeito de base de cálculo aquela enquadrada na mais elevada 

categoria. 

§3º Para efeito da aplicação do disposto no parágrafo anterior, será feito o 

rateio do valor apurado entre as entidades envolvidas. 

... 

 E no seu artigo 10º a Circular SUSEP 431 criou esquema de premiação pagando bônus 

de seis até doze remunerações mensais, o valor máximo no caso de encerramento da 

liquidação em até dois anos. Estabeleceu ainda a SUSEP obrigação para si própria de fazer 

avaliação formal da conveniência de substituição do liquidante após três anos, e sua 

substituição compulsória após quatro anos: 

Art. 10º. O liquidante que encerrar o regime de liquidação extrajudicial em 

razão do pagamento dos credores ou, ainda, cuja atuação possibilitar a 

recuperação da entidade submetida a regime de liquidação extrajudicial, fará jus à 
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percepção de acréscimo pecuniário, custeado pela massa liquidanda, o qual será 

calculado da seguinte forma: 

I - Prazo inferior a dois anos, contados da data de sua designação: valor 

equivalente a 12 (doze) remunerações mensais; e 

II - Prazo superior a 02 (dois) e inferior a 03 (três) anos, contados da data de 

sua designação: valor equivalente a 06 (seis) remunerações mensais. 

§1º Nos casos de conversão em liquidação ordinária ou decretação de 

falência, no período de até 2 (dois) anos após a designação do liquidante, este fará 

jus a um bônus correspondente a 06 (seis) remunerações mensais. 

§2º A Susep avaliará formalmente a conveniência de substituir o liquidante 

após 3 (três) anos de exercício, sem prejuízo de fazê-lo por outro motivo, e o 

substituirá compulsoriamente após 4 (quatro) anos, contados da sua nomeação. 

§3º A remuneração prevista para o liquidante neste artigo não poderá 

ultrapassar 5% (cinco por cento) do total do ativo da massa, nos termos do art. 82 

do Decreto nº 60.459, de 1967. 

§4º O acréscimo pecuniário, previsto no caput, não se aplica aos processos de 

liquidação em curso, nos quais o liquidante já tenha se manifestado no sentido do 

requerimento de falência. 

Os valores de remuneração e premiação previstos na Circular SUSEP 431/2012 foram 

reduzidos pela Circular SUSEP 478 (SUSEP, 2013), editada em resposta a questionamento 

judicial que estava sendo feito quanto à remuneração dos liquidantes. Os valores mensais 

caíram cerca de 20% e a premiação reduzida à metade, como mostra o excerto a seguir das 

partes relevantes dos Art. 9 e 10: 

Art. 9º. Para fins de fixação da remuneração do liquidante, a entidade 

submetida a regime de liquidação extrajudicial será classificada pelo Conselho 

Diretor da SUSEP, em categorias definidas de acordo com o respectivo porte 

econômico-financeiro e grau de complexidade da gestão da massa liquidanda. 

§1º O Conselho Diretor promoverá a reclassificação de categoria, sempre que 

necessário, de acordo com o curso do processo de liquidação. 

§2º A parcela fixa e mensal da remuneração do liquidante corresponderá à 

classificação da respectiva massa: 

I - Categoria Especial: R$ 21.391,00 (vinte e um mil e trezentos e noventa e 

um reais); 
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II - Categoria A: R$ 18.546,00 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e seis 

reais); e 

III - Categoria B: R$ 15.003,00 (quinze mil e três reais). 

... 

Art. 10. O liquidante que encerrar o regime de liquidação extrajudicial em 

razão do pagamento dos credores ou, ainda, cuja atuação possibilitar a 

recuperação da entidade submetida a regime de liquidação extrajudicial, fará jus à 

percepção de acréscimo pecuniário, custeado pela massa liquidanda, o qual será 

calculado da seguinte forma: 

I - Prazo inferior a 2 (dois) anos, contados da data de sua designação: valor 

equivalente a 6 (seis) remunerações mensais; e 

II - Prazo superior a 2 (dois) e inferior a 3 (três) anos, contados da data de 

sua designação: valor equivalente a 3 (três) remunerações mensais. 

§1º Nos casos de conversão em liquidação ordinária ou decretação de 

falência, no período de até 2 (dois) anos após a designação do liquidante, este fará 

jus a um bônus correspondente a 3 (três) remunerações mensais. 

    ...       

A redução dos valores e a atribuição à massa liquidanda do custeio da premiação 

possivelmente comprometem o grau de incentivo representado pela premiação, o que iremos 

aferir mais adiante na avaliação da medida, conforme pergunta de pesquisa 2. 

 A tabulação de liquidantes nas liquidações em curso mostra que tem sido frequente a 

nomeação de um mesmo liquidante para mais de uma entidade, como eventuais extensões da 

liquidação a empresas ligadas à entidade supervisionada, inclusive não integrantes do 

mercado regulado pela SUSEP. A norma prevê remuneração reduzida a 20% da entidade 

principal na(s) entidade(s) adicionais e com isto tende a propiciar custos unitários menores ou 

aproveitar melhor o liquidante no caso de liquidações já mais avançadas em seu 

processamento e que não demandem tanto esforço quanto uma liquidação sendo iniciada. Este 

tipo de nomeação tem ocorrido também com entidades não relacionadas.  

 

2.8. FUNDO GARANTIDOR 
 

 Rodrigues (2004, p 125-145) disserta longamente sobre eventual descrédito do 
mecanismo de liquidações extrajudiciais no âmbito do sistema bancário, criticando sua 
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duração que se arrastaria por anos, consumindo fortunas e envolvendo suspeitas de 
favorecimentos, além de críticas à fiscalização que deveria prevenir a insolvência e direcionar 
os casos para soluções de mercado. Vê conflitos de interesse entre o Banco Central enquanto 
credor das massas e ao mesmo tempo investido das atribuições de juiz dessas liquidações. 
Questiona com exemplos bancários os benefícios que justificariam a liquidação extrajudicial, 
como a celeridade e a especialidade do liquidante em questões bancárias para concluir que os 
procedimentos liquidatários deveriam ser conduzidos pelo Poder Judiciário.   

 Mesmo que não se concorde com esta posição totalmente antagônica ao mecanismo da 
liquidação extrajudicial, deve-se reconhecer que as críticas são cabíveis. Prevenir liquidações 
através da identificação antecipada de dificuldades e a busca de solução pelos acionistas ou 
em composição com o mercado regulado podem evitar penosos processos de liquidação. Da 
mesma forma, se inevitável a liquidação, que seja a mesma decretada prontamente, antes que 
se deteriore a situação da entidade, pela operação deficitária ou mesmo pela prática de crimes 
falimentares pelos acionistas em vista da inevitabilidade da insolvência. 

 Outra linha de ação vem sendo adotada no mercado bancário desde 1995 atuando na 
garantia aos correntistas nas liquidações decretadas como ocorreu no caso do Banco 
Bamerindus em 1996, ou como mecanismo para evitar a liquidação através de arranjos de 
mercado, como ocorreu mais recentemente com o Banco Panamericano.  

 O problema da garantia aos depositantes de instituições bancárias que sofram 
intervenção, liquidação ou sejam declaradas insolventes pelo Banco Central tem sido tratado 
desde então através do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), entidade sem fins lucrativos 
criada por Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), formada por adesão 
compulsória das instituições financeiras, que contribuem mensalmente para o FGC em um 
percentual hoje fixado em 0,0125% do saldo das contas objeto de garantia. 

 O FGC, de cunho privado, iniciou cobrindo depósitos até R$ 70.000, mas com a 
progressiva consolidação do sistema, hoje garante depósitos até o montante de R$ 250.000 
por depositante, limite este que vem sendo ampliado desde a sua criação, ao mesmo tempo em 
que a contribuição dos bancos para o FGC tem diminuído. 

 De acordo com o seu estatuto, as finalidades do FGC são: 

• Proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro, nos limites 
estabelecidos pela regulamentação. 

• Contribuir para a manutenção da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. 
• Contribuir para prevenção de crise bancária sistêmica. 

 Nas situações de decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial de instituição 
associada ou ainda do reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de insolvência 
de instituição financeira, o FGC atua subsidiariamente como facilitador, prestando garantia de 
créditos contra as instituições associadas, contratando operações de assistência ou de suporte 
financeiro, incluindo operações de liquidez com as instituições associadas, diretamente ou por 
intermédio de empresas por estas indicadas, inclusive com seus acionistas controladores.  

 
 Essa atuação permite que as liquidações se processem com muito menos impacto sobre a 
imensa maioria dos correntistas.  
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 Mecanismo semelhante seria interessante nos mercados supervisionados pela SUSEP, 
com atuação análoga, cobrindo segurados, adquirindo carteiras e ativos ou mesmo o controle 
de instituições. Em se tratando de instituição privada, teria maior liberdade de atuação na 
alienação destes interesses, potencialmente agilizando o processo de liquidação ou 
eventualmente até prevenindo a sua necessidade através de operações com a instituição com 
problemas, ou diminuindo a sua duração pelo pagamento aos segurados e sub-rogando-se em 
seus direitos. Satisfeitos os credores tutelados (segurados, e associados de planos de 
previdência ou capitalização) poder-se-ia proceder como a ANS e passar o processamento da 
liquidação para juízo falimentar quando for o caso. 
 
 Esta experiência do mercado financeiro tem sido muito bem avaliada e estaremos 
incluindo como recomendação estudos para a criação de mecanismo garantidor no âmbito da 
SUSEP, algo que poderíamos chamar de Fundo Garantidor Securitário (FGS). A adaptação 
aos segmentos regulados pela SUSEP exigirá definição precisa das bases de contribuição 
sobre as coberturas oferecidas e dos limites de garantia. 
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3. METODOLOGIA 

 

   Optou-se neste estudo por uma abordagem de pesquisa descritiva e explicativa, por tratar-

se de temática pouco investigada e que traz alguns desafios na questão da pesquisa.  

O problema central de pesquisa é a duração extremamente longa verificada em geral nas 

liquidações extrajudiciais no âmbito da SUSEP (em média com mais de onze anos de 

duração) e o consequente comprometimento do seu resultado final, com encerramento típico 

pela autofalência das liquidandas. Na data base do presente estudo temos vinte e seis que 

tiveram decretada sua autofalência e três entidades que passaram da liquidação extrajudicial 

para liquidação ordinária, ou seja, apenas cerca de dez por cento das liquidações extrajudiciais 

se encerraram de forma diversa da falência. Galiza (2011, p.11) em tabulação análoga, 

apresentava constatação similar, quando dizia: 

 “Desde 1995, ao todo, 21 seguradoras sofreram algum desses processos. 

De todas elas, a Cia. Excelsior de Seguros foi a única que conseguiu sair da 

direção fiscal (ocorrida em 1995). Hoje, a empresa opera normalmente no 

mercado.” 

O objetivo principal do estudo é a identificação dos fatores relevantes na duração e no 

resultado final das liquidações e a partir deles a descoberta de aperfeiçoamentos no processo 

de liquidação e na sua normatização de modo a reverter a situação encontrada. 

Desenvolvemos o estudo em três etapas:  

• Pesquisa descritiva para compreensão do problema. 

• Pesquisa explicativa para identificação dos fatores determinantes ou que 

contribuam para o problema. 

• Interpretação e análise das informações levantadas para elaboração de 

recomendações objetivas de medidas de aperfeiçoamento normativo e do processo 

visando minorar o problema. 

 

3.1. ETAPA DE PESQUISA DESCRITIVA – COMPREENSÃO DO PROBLEMA 
 

De acordo com Gil (2008), a fase inicial, de pesquisa descritiva, visou descrever as 

características do processo uma melhor percepção da problemática, segundo diferentes lentes, 
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apresentando as especificidades do mercado supervisionado pela SUSEP e as peculiares da 

liquidação extrajudicial neste contexto. Centramos esta fase descritiva na pesquisa 

documental dos aspectos normativos envolvidos e de informações estatística necessárias para 

dimensionar o problema de prazos e resultados percebido nas liquidações extrajudiciais da 

SUSEP.  

Nesta etapa descritiva foram perseguidos os seguintes objetivos intermediários: 

a) Identificação dos normativos aplicáveis às liquidações extrajudiciais no âmbito da 

SUSEP 

b) Identificação de normativos aplicáveis às liquidações extrajudiciais em supervisores 

congêneres como Banco Central, ANS, PREVIC, quando aplicáveis ou comparáveis 

para efeito de benchmarking visando identificar melhores práticas. 

c) Tabulação das Perguntas de Pesquisa a serem respondidas pelo presente estudo. 

d) Tabulação das informações relativas ao status das liquidações em processamento, 

considerada a data de corte de 30 de junho de 2015; 

e) Tabulação das informações relativas ao histórico das liquidações encerradas, 

consideradas aquelas encerradas desde 1996 até a data de corte; 

 

Buscamos informações na legislação de regência das liquidações e da atividade reguladora 

da SUSEP, informações sobre processamento de liquidações mantidas no site da autarquia, 

além de pesquisa bibliográfica pertinente ao tema.  

Complementamos estas informações através de busca documental em arquivos internos da 

COREP, em publicações no Diário Oficial da União das portarias relacionadas à liquidação 

extrajudicial de entidades reguladas pela SUSEP. No passado não eram portarias da SUSEP 

que decretavam as liquidações, que eram impostas através de portarias e decretos de 

outros órgãos da administração pública, como Ministério da Fazenda, Ministério da 

Economia, Ministério da Indústria e Comércio, Banco Central do Brasil e Presidência da 

República. Em especial as mais antigas escapam ao período atualmente disponível para 

pesquisa online do Diário Oficial da União na Imprensa Oficial (a partir de 1991).  
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Temporalmente, nos limitamos às liquidações decretadas a partir 1995 e mais aquelas que 

estão em aberto na data base de 30.06.2015 ou que se encerraram neste meio tempo, período 

correspondente ao Plano Real e à gestão dos últimos seis superintendentes.  

Não analisamos variáveis contábeis das massas liquidandas ao longo da liquidação, 

devido às limitações de tempo e escopo de um trabalho final de mestrado profissional e em 

especial ao fato de que não há registros contábeis eletrônicos referentes às empresas em 

liquidação, situação que em nossas recomendações sugerimos seja revista. Informações 

contábeis podem ser indicadores antecipados de risco de insolvência, como os apurados pela 

A. M. Best (2013) em sua pesquisa periódica. 

Nesta seara contábil outra constatação relevante é que nas liquidações da SUSEP não tem 

sido feito ajuste da contabilização de ativos para preço de realização, como já havia sido 

identificado por Cardoso et al (1996). Para efeito de comparação no regramento aplicável às 

liquidações bancárias consta expressamente tal diretriz, estabelecida na Circular 2.246 (Banco 

Central, 1992). 

 

3.2. PESQUISA EXPLICATIVA: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O 
PROBLEMA  

 

Na fase subsequente, de pesquisa explicativa, a problemática encontrada de longos prazos 

e resultado final insatisfatório das liquidações foi analisada mais em profundidade para a 

identificação de fatores que determinem ou contribuam para o problema (GIL, 2008), visando 

identificar providências e recomendações para sua solução. Isto foi feito através de entrevistas 

de profundidade presenciais com gestores seniores da SUSEP e de órgão congênere, 

responsáveis pelas gerências de regimes especiais, que serviu de base para construção de 

pesquisa distribuída eletronicamente a todos os liquidantes em exercício nas liquidações a 

cargo da SUSEP. O Questionário da Pesquisa com Liquidantes (QUESTIONÁRIO) encontra-

se no Apêndice A. 

Nesta etapa explicativa foram perseguidos os seguintes objetivos intermediários: 

a) Percepção de problemas existentes na normatização, em procedimentos e na sua 

operacionalização. 

b) Percepção de problemas estruturais e de recursos internos afetando o processo. 
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c) Percepção de problemas estruturais externos afetando o processo. 

d) Análise de medidas eventualmente já tomadas nas últimas administrações visando os 

mesmos objetivos e seu resultado efetivo. 

e) Coleta de informações e sugestões junto aos executores das liquidações, através de 

pesquisa com os liquidantes, abordando os problemas identificados.   

f) Tabulação e análise das respostas da pesquisa para identificação de possíveis mudanças 

normativas ou de procedimentos, visando aperfeiçoar o processo de liquidação 

extrajudicial e eliminar entraves identificados na pesquisa. 

 

Na segunda etapa buscamos produzir relação preliminar dos fatores determinantes do 

prazo da liquidação e do resultado final das liquidações extrajudiciais da SUSEP a partir dos 

impactos verificados em cada classe de stakeholders. Para cada uma analisamos o impacto do 

marco legal aplicável e dos procedimentos prescritos aos liquidantes. Agregamos fatores 

adicionais, citados em entrevistas com pesquisa qualitativa realizada junto a gestores seniores 

da SUSEP e gestor em regulador congênere, todos com expressiva experiência em 

liquidações. Esta lista preliminar de fatores relevantes serviu de base para a preparação do 

QUESTIONÁRIO aplicado na etapa seguinte em pesquisa distribuída a todos os liquidantes 

em exercício. Note-se que boa parte dos liquidantes responde por mais de uma liquidação, 

sejam empresas ligadas entre si ou não, de modo que o número de respondentes foi inferior ao 

número de entidades em liquidação. 

No QUESTIONÁRIO foram feitas perguntas fechadas relativas aos fatores identificados, 

mescladas a perguntas abertas e citações livres dos respondentes para estimular a 

identificação de novos fatores, de forma a tentar extrair o máximo de informações desta fonte 

qualificada que são os liquidantes, dada sua perspectiva privilegiada de estar conduzindo 

diretamente o processo de liquidação, alguns com experiência em diferentes entidades, e até 

de diferentes reguladores, como ANS, Banco Central e bancos públicos, como CEF e Banco 

do Brasil. 
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3.3. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE: IDENTIFICAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTOS 

 

Na seção 4 deste estudo, apresentamos diferentes tabulações referentes às liquidações em 

curso e o histórico de liquidações encerradas, as quais permitem responder às perguntas de 

pesquisa referentes ao andamento das liquidações e seu resultado final. 

Em seguida cobrimos as perguntas relativas ao efeito efetivo das mudanças normativas de 

2012 e 2013 que pretendiam influenciar a atuação dos liquidantes, aferindo se o 

comportamento esperado se verificou. 

Investigamos ainda o histórico de liquidações e encerramentos por autofalência no 

mandato de cada superintendente nos últimos vinte anos. 

Finalmente a partir da coleta das respostas ao QUESTIONÁRIO, estas foram sumarizadas 

e uniformizadas e os resultados permitiram responder a cada pergunta de pesquisa ligando as 

informações levantadas na pesquisa normativa e a visão de campo dos liquidantes.  

No Apêndice B trazemos como complemento a tabulação completa das respostas ao 

QUESTIONÁRIO, com os gráficos correspondentes. 
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3.4. CONSOLIDAÇÃO DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 
 

 No Quadro 2 reproduzimos as perguntas de pesquisa anotadas ao longo da seção 2: 
 
 

QUADRO 2: CONSOLIDAÇÃO DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 

CONSOLIDAÇÃO DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 

1) Quanto ao resultado final das liquidações extrajudiciais da SUSEP: 

a) Como é o histórico de prazo de finalização dessas liquidações? 

b) Com que frequência as liquidações extrajudiciais têm se encerrado por autofalência, 

pagamento aos credores ou soerguimento da empresa? 

2) Quanto à política de remuneração e premiação dos liquidantes: 

a) Como os liquidantes percebem a política de remuneração? 

b) Como os liquidantes percebem a política de premiação? É viável? 

c) A premiação foi eficaz em fazer com que os liquidantes acelerassem o término das 

liquidações?  

d) As massas liquidandas têm condição de suportar esse custo? 

e) Que outras alternativas poderiam ser consideradas? 
 

3) Quanto à substituição compulsória dos liquidantes após quatro anos de exercício: 

a) A regra de substituição compulsória dos liquidantes foi cumprida? 

b) Esta limitação do prazo de exercício dos liquidantes tem se mostrado conveniente? 
 

4) Quanto ao cancelamento da carteira existente na data de liquidação: 

a) A transferência da carteira beneficia os segurados?  

b) O cancelamento da carteira prejudica a massa ao fazer desaparecer uma carteira que 

eventualmente poderia ter valor e até ser repassada onerosamente a outra entidade?  

c) Teriam valor significativo estas carteiras? 

d) Outras entidades se interessariam em absorver esta carteira existente na data de 

liquidação? 
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CONSOLIDAÇÃO DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 

5) Quanto a execuções com penhoras e bloqueios de recursos das massas: 

a) Com que frequência ocorrem? 

b) Com que severidade eles interferem com o processamento da liquidação? 

c) Como garantir juridicamente a proteção contra execuções?  

d) Como evitar os bloqueios indevidos via BACEN JUD? 

e) Os liquidantes têm recorrido contra estes bloqueios e penhoras? 

f) Têm tido êxito nos recursos? 

g) Se alguns têm tido êxito, outros não, que argumentos têm melhor resultado? 

6) Quanto a demandas de acionistas e ex-administradores: 

a) Têm os acionistas e/ou ex-administradores interferido na liquidação através de 

demandas judiciais ou questionamentos administrativos? 

b) Tais questionamentos interferem significativamente no processamento da liquidação? 

7) Quanto à indisponibilidade de bens de ex-administradores: 

a) Como tem sido operacionalizada a indisponibilidade de bens dos ex-administradores? 

b) Tem sido utilizada a CNBI - Central Nacional de Indisponibilidades de Bens? 

c) Qual tem sido o resultado das comissões de inquérito e da subsequente apuração pelo 

MPF? Tem havido condenação? 

d) Tem havido arresto de bens em benefício da massa? 

8) Quanto aos adiantamentos de recursos às massas: 

a) Têm sido recuperados os valores dos adiantamentos feitos às massas? 

b) No caso das autofalências sido feito o acompanhamento com vista à recuperação dos 

adiantamentos, os quais têm natureza extraconcursal? 

c) Que alternativas haveria para os adiantamentos? 

9) Quanto ao relacionamento dos liquidantes com a SUSEP: 

a) Como tem sido o trâmite dos pedidos de autorização de venda de ativos pelos 

liquidantes? 

b) Como tem sido o trâmite dos demais pedidos dos liquidantes? 

c) Como os liquidantes percebem o volume de obrigações acessórias?  

d) Como se comunicam com a SUSEP? 

 
Fonte: Elaboração própria  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa, em três seções e com complemento no 

Apêndice B: 

• Seção 4.1: Panorama geral das liquidações extrajudiciais da SUSEP, com o 

levantamento das entidades hoje em liquidação e encerradas no período de 

análise, com tabulações de datas, prazos e liquidantes. 

• Seção 4.2: Nesta seção no Quadro 3, apresentamos as respostas às questões de 

pesquisa sumarizadas no Quadro 2 (Seção 3.4).  

• Seção 4.3: Trata especificamente do tema bloqueios judiciais via BACEN JUD, 

identificado na pesquisa com liquidantes como maior entrave às liquidações da 

SUSEP, trazendo em detalhes proposta de solução objetiva colhida na referida 

pesquisa. 

• Apêndice B: Respostas ao Questionário da Pesquisa com Liquidantes, com 

tabulação gráfica e nossa análise das mesmas.  
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4.1 PANORAMA GERAL DAS LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA SUSEP: 
 

Levantamos preliminarmente o histórico e a posição corrente das liquidações 

extrajudiciais no âmbito da SUSEP, em curso e encerradas. Ficou evidenciada a longa 

duração média destes processos de liquidação.  

Na data base do estudo, qual seja o fechamento do mês de junho de 2015, havia 24 

entidades em regimes especiais na SUSEP, sendo dezoito em liquidação extrajudicial, três em 

direção fiscal, nenhuma em intervenção e três em liquidação ordinária. Também constam na 

página oficial da SUSEP vinte e seis entidades, antes em regime especial e que tiveram seus 

pedidos de autofalência aceitos e estão em processamento pela justiça.  

Com o fim de realizar a ordenação e classificação dos dados da pesquisa, após a coleta das 

informações supracitadas, foi levantado o perfil das liquidações em curso, e o das encerradas 

desde 1996 até a nossa data base, elencadas nas tabelas a seguir. 

As entidades foram agrupadas por segmento (seguradoras, entidades de previdência e 

empresas de capitalização) e listadas em cada segmento na ordem cronológica de decretação 

da liquidação, da mais antiga para a mais recente. Os prazos variam de seis meses a quase 

cinquenta anos. Em média as liquidações em curso foram decretadas há 11,4 anos. Se 

desconsiderada a liquidação mais antiga, a média cai para 9,2 anos. Se desconsideradas as 

duas liquidações mais antigas, a média fica em 7,9 anos. As entidades sob regime especial na 

data base de 30/06/2015, estão representadas na tabela 5: 
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TABELA 5: ENTIDADES SUPERVISIONADAS SOB REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Data base: 30/06/2015     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP.  

 

Na tabela 5 duas entidades tiveram suas liquidações extrajudiciais convoladas em 

liquidação ordinária e novamente tiveram decretada sua liquidação extrajudicial. Estão 

listadas conforme aparecem no site da SUSEP, com base na última decretação, mas 

efetivamente estão em liquidação desde a primeira decretação, como mostrado na tabela 6: 

TABELA 6: CASOS ESPECIAIS EDEL E CIS 

 

     Data base: 30/06/2015       Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP. 

    

INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Decretação da 

liquidação

 Prazo em 

anos 

CRUZEIRO DO SUL - COMPANHIA SEGURADORA 12/07/1994 21,0              

NOVA YORK COMPANHIA DE SEGUROS 08/05/2001 14,2              

SANTOS SEGURADORA S.A. 23/01/2006 9,4                

SANTOS CIA DE SEGUROS 16/06/2006 9,0                

MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 03/07/2006 9,0                

AVS SEGURADORA S/A 12/07/2007 8,0                

SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 19/10/2007 7,7                

PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS 31/10/2008 6,7                

COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS 19/07/2010 5,0                

EDEL SEGURADORA S.A. 27/07/2012 2,9                

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 01/08/2014 0,9                

FEDERAL DE SEGUROS S.A. 01/08/2014 0,9                

CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 19/12/2014 0,5                

MONTEPIO MFM 19/02/1986 29,4              

PREVBRAS- SOC. NAC. DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 18/09/2009 5,8                

COMPANHIA URANO DE CAPITALIZAÇÃO 19/01/1966 49,5              

INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A. 24/12/1998 16,5              

VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A 06/01/2006 9,5                

                               SEGURADORAS

                               PREVIDÊNCIA ABERTA

                                    CAPITALIZAÇÃO

EDEL 26/05/2000 27/12/2002 27/07/2012 9,6                                 15,1                   

CIS 27/08/1991 20/09/2000 19/07/2010 9,8                                 23,9                   

 Prazo total 

em anos Casos especiais

1ª 

Liquidação 

Conversão 

em Ordinária

2ª Liquidação 

Extrajudicial

 Prazo em ordinária 

(em anos) 
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TABELA 7: ENTIDADES EM LIQUIDAÇÃO - TEMPO DE EXERCÍCIO DO LIQUIDANTE 

 

  Data base: 30/06/2015                      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP. 

INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Decretação da 

liquidação

 Prazo em 

anos 

CRUZEIRO DO SUL - COMPANHIA SEGURADORA 12/07/1994 21,0              EDSON APARECIDO CORAL 22/01/2013 2,4         

NOVA YORK COMPANHIA DE SEGUROS 08/05/2001 14,2              VANDERLI LUCIO TEIXEIRA 18/06/2012 3,0         

SANTOS SEGURADORA S.A. 23/01/2006 9,4                CARLOS ROBERTO SANCHES FERNANDES 11/08/2014 0,9         

SANTOS CIA DE SEGUROS 16/06/2006 9,0                CARLOS ROBERTO SANCHES FERNANDES 11/08/2014 0,9         

MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 03/07/2006 9,0                MARINA RAMOS 18/08/2010 4,9         

AVS SEGURADORA S/A 12/07/2007 8,0                LUIZ CLAUDIO MORAES 19/02/2014 1,4         

SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 19/10/2007 7,7                LUIZ CLAUDIO MORAES 08/07/2013 2,0         

PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS 31/10/2008 6,7                LUIZ CLAUDIO MORAES 08/07/2013 2,0         

COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS 19/07/2010 5,0                ICARO DEMARCHI ARAUJO LEITE 27/12/2013 1,5         

EDEL SEGURADORA S.A. 27/07/2012 2,9                SÉRGIO WULFF GOBETTI 23/09/2013 1,8         

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 01/08/2014 0,9                LUIZ HENRIQUE SANTOS DE PAULA 01/08/2014 0,9         

FEDERAL DE SEGUROS S.A. 01/08/2014 0,9                LUIZ HENRIQUE SANTOS DE PAULA 01/08/2014 0,9         

CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 19/12/2014 0,5                JESUS CLAUDIO DA SILVEIRA 19/12/2014 0,5         

MONTEPIO MFM 19/02/1986 29,4              CARLOS ANTONY DE SIQUEIRA 28/01/2013 2,4         

PREVBRAS- SOC. NAC. DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 18/09/2009 5,8                CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS 13/11/2012 2,6         

COMPANHIA URANO DE CAPITALIZAÇÃO 19/01/1966 49,5              EDSON APARECIDO CORAL 22/01/2013 2,4         

INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A. 24/12/1998 16,5              VANDERLI LÚCIO TEIXEIRA 05/07/2012 3,0         

VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A 06/01/2006 9,5                CARLOS ROBERTO SANCHES FERNANDES 11/08/2014 0,9         

                               SEGURADORAS

                               PREVIDÊNCIA ABERTA

                                    CAPITALIZAÇÃO

LIQUIDANTE  Nomeação
Prazo 

em anos
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A tabela 7 serve para responder a indagação que havíamos feito se a determinação de 

prazo máximo de quatro anos para permanência dos liquidantes, fixada nas Circulares SUSEP 

431 e 478 estava sendo respeitada. Não fizemos analise do histórico de tempo de exercício 

dos liquidantes anteriores, apenas dos atuais liquidantes, dado que a limitação de prazo de 

exercício para os liquidantes foi estabelecida em 2012. 

Verifica-se pela tabela 7 que a regra de máximo de quatro anos de exercício para os 

liquidantes vem sendo cumprida, como demonstra o fato de que as nomeações dos atuais 

liquidantes foram feitas a partir de 2012, substituindo liquidantes anteriores nas liquidações 

mais antigas. Apenas um caso está ultrapassando o prazo de quatro anos, já prestes a 

completar cinco anos: trata-se da liquidante Marina Ramos, responsável pela liquidação da 

Maxlife Seguradora do Brasil S/A, mantida no cargo em função de estar próxima a decretação 

de autofalência e sua substituição acarretar atraso na liquidação. O cumprimento desta 

determinação foi apontado como ressalva no relatório da auditoria interna SUSEP/AUDIT Nº 

02/2013 realizada de janeiro a abril de 2013 e no presente ano na Solicitação de Auditoria 

CGU nº 201413348/009 de 13.03.2015. Cabe destacar que esta é uma limitação auto imposta 

pela SUSEP e não decorre de nenhuma limitação legal. Deve a administração, portanto, 

refletir se esta regra deve ser rígida, ou reescrita como simples recomendação, de modo a 

acomodar situações em que o liquidante está prestes a concluir o trabalho ou realizar alguma 

etapa importante ou complexa e a substituição do liquidante não se apresente vantajosa. 

  A tabela 8 traz os mandatos dos Superintendentes que comandaram a SUSEP nos 

últimos vinte anos. 

TABELA 8: HISTÓRICO DE SUPERINTENDENTES DA SUSEP 

 

Data base: 30/06/2015   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP e Diário Oficial da União 

 

Na tabela 9 estão representadas as entidades supervisionadas pela SUSEP, que tiveram 

SUSEP - Histórico de Superintendentes Posse Exoneração Prazo em anos

MARCIO SERÔA DE ARAUJO CORIOLANO 21/03/1995 19/11/1996 1,7                          

HELIO OLIVEIRA PORTOCARRERO DE CASTRO 19/11/1996 27/03/2003 6,4                          

RENÊ GARCIA JR. 27/03/2003 21/08/2007 4,4                          

ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JUNIOR 21/08/2007 12/04/2010 2,6                          

PAULO DOS SANTOS 12/04/2010 13/06/2011 1,2                          

LUCIANO PORTAL SANTANNA 13/06/2011 28/03/2014 2,8                          

ROBERTO WESTENBEGER 28/03/2014 Em exercício 1,3                          
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suas liquidações extrajudiciais encerradas por falência decretadas desde 2.000 até a data base 

de 30/06/2015. As entidades foram agrupadas por segmento (seguradoras, entidades de 

previdência e empresas de capitalização) e foram ordenadas em cada segmento em ordem 

decrescente do prazo em liquidação até a decretação da falência: 

TABELA 9: LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS POR FALÊNCIA 

 

Data base: 30/06/2015   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP e Diário Oficial da União 

 

 Verifica-se nesta tabela 9 prazos de duração bastante longos nas falências. Mas aquelas 

cujas liquidações foram decretadas a partir de 2000 tiveram prazo menor, de dois a quatro 

anos até a falência, enquanto naquelas com liquidação decretada até 1996 o prazo até a 

autofalência foi de no mínimo de quatro a seis anos, com a maioria acima de oito anos, 

COMPANHIA INTERESTADUAL DE SEGUROS 08/06/1970 08/11/2010 40,4          

PLANALTO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 22/08/1969 15/03/2002 32,6          

CIA PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS 12/04/1988 24/02/2003 14,9          

AJAX CIA NACIONAL DE SEGUROS 23/07/1992 09/05/2005 12,8          

CIA DE SEGUROS MONARCA 03/04/1996 18/08/2006 10,4          

CATARINENSE DE SEGUROS S/A 15/07/1992 18/01/2002 9,5            

GNPP provida 17/12/1996 09/01/2006 9,1            

CIA ANCORA DE SEGUROS GERAIS 26/05/1992 11/10/2000 8,4            

INTERBRAZIL SEGURADORA S/A 17/08/2005 04/07/2013 7,9            

CARIOCA SEGURADORA S/A 25/08/1995 08/02/2002 6,5            

CASTELLO COSTA COMPANHIA DE SEGUROS 23/10/1996 02/05/2001 4,5            

ABSOLUTA SEGUROS S/A (antiga ADRESS) 14/10/2005 05/03/2010 4,4            

SULINA SEGURADORA S/A 29/07/2009 28/08/2012 3,1            

APS SEGURADORA S.A. 30/07/2009 29/08/2012 3,1            

SEGURANÇA CIA DE SEGUROS E PREVIDENCIA 31/08/2000 01/09/2003 3,0            

SDB CIA SEGUROS GERAIS 04/02/2010 30/08/2012 2,6            

CAIXAGERAL S/A SEGURADORA 28/11/2002 09/12/2004 2,0            

MARTINELLI SEGURADORA S/A 05/04/2002 08/05/2003 1,1            

SAOEX S.A. 20/06/2001 01/04/2002 0,8            

MONTIENE 05/08/1981 12/07/2010 29,0          

MONTEPIO BENEFICENTE MONTESE 13/10/1988 04/03/2009 20,4          

EMBRASIL PREVIDENCIA PRIVADA 25/01/2000 08/08/2011 11,5          

CORRFA PREVIDÊNCIA PRIVADA 19/04/2002 09/10/2012 10,5          

GEPLAN SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA 26/03/2001 24/03/2011 10,0          

EMPRESARIAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 04/12/2008 22/05/2014 5,5            

MEGACAP CAPITALIZAÇÃO (antes GLOBAL) 27/06/2007 04/08/2008 1,1            

                               SEGURADORAS

                               PREVIDÊNCIA ABERTA

                                    CAPITALIZAÇÃO

Instituição

Decretação da 

Liquidação

Sentença da 

Falência

 Prazo em 

anos 
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chegando até os quarenta anos em liquidação, como o caso da Cia Interestadual de Seguros, 

com falência decretada em 2010. Em média o prazo desde a decretação da liquidação 

extrajudicial até a sentença de falência foi de 10,2 anos. 

Além dessas liquidações extrajudiciais encerradas por falência não tivemos no período 

nenhuma liquidação extrajudicial revertida com a entidade retornando a operar no mercado. 

Há apenas três liquidações, listadas na tabela 10, que foram convertidas em ordinária, 

passando a serem processadas por liquidante escolhido pelos acionistas. Também estas 

liquidações estão em aberto há mais de 15 anos e tecnicamente ainda são entidades sob 

regime especial e sem satisfação final dos credores:  

TABELA 10: LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS CONVOLADAS EM ORDINÁRIA AINDA EM ABERTO 

 
 Data base: 30/06/2015   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP e Diário Oficial da União 

 Havendo créditos a pagar, os acionistas indiretamente se beneficiam do virtual 

desaparecimento dos credores, já esquecidos dos créditos, quando não raro falecem. A 

legislação determina que a entidade pode fazer depósito vinculado por cinco anos relativos 

aos credores não localizados ou que não vieram receber o que lhes cabia, e ao final do prazo 

de cinco anos este depósito é liberado para os acionistas. A publicação do quadro de credores 

em Diário Oficial e jornais de grande circulação, além de onerosa, na prática não garante a 

adequada publicidade nem a facilidade de localização destes créditos pelos seus titulares. 

Uma alternativa mais eficaz seria que estes créditos fossem registrados em uma seção do site 

da SUSEP, com possibilidade do cidadão verificar eventuais créditos por seu nome ou CPF e 

assim cumprir-se mais adequadamente o mandato da SUSEP de cuidar dos interesses dos 

segurados e credores. Podemos imaginar até que estando os valores custodiados, bastasse ao 

titular informar online conta bancária em seu nome e CPF conforme consta no quadro de 

credores para que, confirmados estes dados, o pagamento se desse por simples depósito. 

Faremos a seguir o cruzamento dessas estatísticas com as sucessivas gestões da SUSEP, 

exibido na tabela 11, que mostra as autofalências aceitas pela Justiça durante o mandato de 

cada um dos sete últimos superintendentes, indicador influenciado por diversas outras 

circunstâncias mas que revela nuances de direcionamento pela comparação entre os períodos: 

COMPANHIA CENTRAL DE SEGUROS 10/05/1978 16/10/2000 22,5                14,7                               37,2                   

GNPP SEGURADORA S/A 08/07/1997 02/02/2005 7,6                   10,4                               18,0                   

MONTEVAN PREVIDENCIA PRIVADA 07/12/1999 09/08/2011 11,7                3,9                                 15,6                   

Liquidações Extrajudiciais 

convertidas

 em liquidação ordinária

Liquidação 

Extrajudicial

Conversão 

em Ordinária

Prazo em 

extrajudicial 

(em anos)

 Prazo em ordinária 

(em anos) 

 Prazo total 

(em anos) 
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TABELA 11: CRUZAMENTO FALÊNCIAS X MANDATOS DA DIREÇÃO 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP e D.O.U.

Estatística de Falências por Superintendente 19/11/1996 27/03/2003 21/08/2007 12/04/2010 13/06/2011 28/03/2014

27/03/2003 21/08/2007 12/04/2010 13/06/2011 28/03/2014 Em exercício

Anterior HELIO RENÊ ARMANDO PAULO LUCIANO ROBERTO TOTAL

6,4              4,4              2,6               1,2              2,8              1,3              18,6            

7 6 3 3 6 1 26

1,10            1,36            1,13             2,56            2,15            0,80            1,40            

Entidades com falência decretada
Decretação da 

Liquidação

Sentença da 

Falência

 Prazo em 

anos 

CIA ANCORA DE SEGUROS GERAIS 26/05/1992 11/10/2000 8,4             

CASTELLO COSTA COMPANHIA DE SEGUROS 23/10/1996 02/05/2001 4,5             Ω╬┼
CATARINENSE DE SEGUROS S/A 15/07/1992 18/01/2002 9,5             

CARIOCA SEGURADORA S/A 25/08/1995 08/02/2002 6,5             

PLANALTO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 22/08/1969 15/03/2002 32,6           

SAOEX S.A. 20/06/2001 01/04/2002 0,8             

COMPANHIA PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS 12/04/1988 24/02/2003 14,9           

MARTINELLI SEGURADORA S/A 05/04/2002 08/05/2003 1,1             ╬
SEGURANÇA CIA DE SEGUROS E PREVIDENCIA 31/08/2000 01/09/2003 3,0             ╬
CAIXAGERAL S/A SEGURADORA 28/11/2002 09/12/2004 2,0             

AJAX CIA NACIONAL DE SEGUROS 23/07/1992 09/05/2005 12,8           

GNPP provida 08/07/1997 09/01/2006 8,5             ╬
CIA DE SEGUROS MONARCA 03/04/1996 18/08/2006 10,4           

MEGACAP CAPITALIZAÇÃO S.A. (antes GLOBAL) 27/06/2007 04/08/2008 1,1             

MONTEPIO BENEFICENTE MONTESE 13/10/1988 04/03/2009 20,4           

ABSOLUTA SEGUROS S/A (antiga ADRESS) 14/10/2005 05/03/2010 4,4             

MONTIENE 05/08/1981 12/07/2010 29,0           ┼
COMPANHIA INTERESTADUAL DE SEGUROS 08/06/1970 08/11/2010 40,4           ┼
GEPLAN SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA 26/03/2001 24/03/2011 10,0           ┼
EMBRASIL PREVIDENCIA PRIVADA 25/01/2000 08/08/2011 11,5           

SULINA SEGURADORA S/A 29/07/2009 29/08/2012 3,1             

APS SEGURADORA S.A. 30/07/2009 29/08/2012 3,1             

SDB CIA SEGUROS GERAIS 04/02/2010 30/08/2012 2,6             

CORRFA PREVIDÊNCIA PRIVADA 19/04/2002 09/10/2012 10,5           

INTERBRAZIL SEGURADORA S/A 17/08/2005 04/07/2013 7,9             

EMPRESARIAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 04/12/2008 22/05/2014 5,5             

Média de falências por ano

Tempo de Exercício (anos)

Falências decretadas

Superintendente em Exercício
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A tabela 11 mostra uma média histórica de 1,4 autofalências aceitas pela Justiça por ano. 
Tipicamente pouco acima de uma falência anual com mais de duas por ano nas gestões de Paulo 
Santos, com casos bastante antigos, e de Luciano Portal Santanna, falência de liquidações mais 
recentes. Na atual gestão, de Roberto Westenberger, no cargo há pouco mais de um ano, há uma 
autofalência aceita e previsão obtida junto aos liquidantes de novas ocorrências em curto prazo. 

 Diversos outros cruzamentos poderiam ser feitos, mas por concisão nos concentramos em uma 
estatística compreensiva, listando cronologicamente numa única tabulação as diversas ocorrências 
relevantes, permitindo uma visão longitudinal. Para tal definimos as convenções a seguir. 

A coluna Operação teria os seguintes valores: 

• LEJ +: Decretação de Liquidação Extrajudicial. 

• INT +: Decretação de Intervenção. 

• DF +: Decretação de Direção Fiscal. 

• ORD +: Decretação de Liquidação Ordinária. 

• LIQ + / LIQ -: Nomeação/Exoneração de Liquidante. 

• OK: Volta a operar. 

• FAL: Sentença de Autofalência. 

A coluna Status teria os seguintes valores: 

• OK: Operação normal. 

• LEJ: Em Liquidação Extrajudicial. 

• INT: Em Intervenção. 

• DF: Direção Fiscal 

• ORD: Liquidação Ordinária 

• FAL: Falida 

Utilizamos a convenção proposta para criar a tabela 12, consolidando a sequência de liquidações 

extrajudiciais (LEJ +) estudadas, ainda em curso ou encerradas por qualquer razão. Para tal 

adicionamos às liquidações em curso, as liquidações extrajudiciais que precederam as vinte e cinco 

falências estudadas, mais aquelas que precederam as três liquidações ordinárias em aberto e as duas 

liquidações anteriores de CIS e EDEL.  
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TABELA 12: CONSOLIDAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS POR DATA 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP e D.O.U. 

Operação Segmento DECRETAÇÔES DE LIQUIDAÇÂO EXTRAJUDICIAL

Decretação da 

Liquidação

Decretação da 

Falência Status

LEJ+ Capitalização COMPANHIA URANO DE CAPITALIZAÇÃO 19/01/1966 LEJ

LEJ+ Seguros PLANALTO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 22/08/1969 15/03/2002 FAL

LEJ+ Seguros COMPANHIA INTERESTADUAL DE SEGUROS 08/06/1970 08/11/2010 FAL

LEJ+ Seguros COMPANHIA CENTRAL DE SEGUROS 10/05/1978 ORD

LEJ+ Previdência MONTIENE 05/08/1981 12/07/2010 FAL

LEJ+ Previdência MONTEPIO MFM 19/02/1986 LEJ

LEJ+ Seguros CIA PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS 12/04/1988 24/02/2003 FAL

LEJ+ Previdência MONTEPIO BENEFICENTE MONTESE 13/10/1988 04/03/2009 FAL

LEJ+ Seguros COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS 27/08/1991 ORD

LEJ+ Seguros CIA ANCORA DE SEGUROS GERAIS 26/05/1992 11/10/2000 FAL

LEJ+ Seguros CATARINENSE DE SEGUROS S/A 15/07/1992 18/01/2002 FAL

LEJ+ Seguros AJAX CIA NACIONAL DE SEGUROS 23/07/1992 09/05/2005 FAL

LEJ+ Seguros CRUZEIRO DO SUL - COMPANHIA SEGURADORA 12/07/1994 LEJ

LEJ+ Seguros CARIOCA SEGURADORA S/A 25/08/1995 08/02/2002 FAL

LEJ+ Seguros CIA DE SEGUROS MONARCA 03/04/1996 18/08/2006 FAL

LEJ+ Seguros CASTELLO COSTA COMPANHIA DE SEGUROS 23/10/1996 02/05/2001 FAL

LEJ+ Seguros GNPP provida 17/12/1996 09/01/2006 FAL

LEJ+ Seguros GNPP Seguradora S/A 08/07/1997 ORD

LEJ+ Capitalização INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A. 24/12/1998 LEJ

LEJ+ Previdência MONTEVAN PREVIDENCIA PRIVADA 07/12/1999 ORD

LEJ+ Previdência EMBRASIL PREVIDENCIA PRIVADA 25/01/2000 08/08/2011 FAL

LEJ+ Seguros EDEL SEGURADORA S.A. 26/05/2000 ORD

LEJ+ Seguros SEGURANÇA CIA DE SEGUROS E PREVIDENCIA 31/08/2000 01/09/2003 FAL

LEJ+ Previdência GEPLAN SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA 26/03/2001 24/03/2011 FAL

LEJ+ Seguros NOVA YORK COMPANHIA DE SEGUROS 08/05/2001 LEJ

LEJ+ Seguros SAOEX S.A. 20/06/2001 01/04/2002 FAL

LEJ+ Seguros MARTINELLI SEGURADORA S/A 05/04/2002 08/05/2003 FAL

LEJ+ Previdência CORRFA PREVIDÊNCIA PRIVADA 19/04/2002 09/10/2012 FAL

LEJ+ Seguros CAIXAGERAL S/A SEGURADORA 28/11/2002 09/12/2004 FAL

LEJ+ Seguros INTERBRAZIL SEGURADORA S/A 17/08/2005 04/07/2013 FAL

LEJ+ Seguros ABSOLUTA SEGUROS S/A (antiga ADRESS) 14/10/2005 05/03/2010 FAL

LEJ+ Capitalização VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A 06/01/2006 LEJ

LEJ+ Seguros SANTOS SEGURADORA S.A. 23/01/2006 LEJ

LEJ+ Seguros SANTOS CIA DE SEGUROS 16/06/2006 LEJ

LEJ+ Seguros MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 03/07/2006 LEJ

LEJ+ Capitalização MEGACAP CAPITALIZAÇÃO (antes GLOBAL) 27/06/2007 04/08/2008 FAL

LEJ+ Seguros AVS SEGURADORA S/A 12/07/2007 LEJ

LEJ+ Seguros SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 19/10/2007 LEJ

LEJ+ Seguros PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS 31/10/2008 LEJ

LEJ+ Previdência EMPRESARIAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 04/12/2008 22/05/2014 FAL

LEJ+ Seguros SULINA SEGURADORA S/A 29/07/2009 28/08/2012 FAL

LEJ+ Seguros APS SEGURADORA S.A. 30/07/2009 29/08/2012 FAL

LEJ+ Previdência PREVBRAS- SOC. NAC. DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 18/09/2009 LEJ

LEJ+ Seguros SDB CIA SEGUROS GERAIS 04/02/2010 30/08/2012 FAL

LEJ+ Seguros COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS 19/07/2010 LEJ

LEJ+ Seguros EDEL SEGURADORA S.A. 27/07/2012 LEJ

LEJ+ Seguros FEDERAL DE SEGUROS S.A. 01/08/2014 LEJ

LEJ+ Seguros FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 01/08/2014 LEJ

LEJ+ Seguros CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 19/12/2014 LEJ
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A tabela 13, exibindo agregação por data de decretação da liquidação permite extrair o perfil de 

liquidações por ano, desde 1995, agregando liquidações em curso, encerradas ou convoladas em 

ordinárias, inclusive as primeiras liquidações de CIS e EDEL: 

TABELA 13: LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS POR ANO DE DECRETAÇÃO 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na tabela 14 agregamos os dados por Superintendente, salientando que os quantitativos de 

liquidações e falências não dependem unicamente da postura do dirigente, mas muito da situação 

do mercado. A média foi de 1,8 liquidações por ano e 1,3 falências por ano, como já visto: 

TABELA 14: LIQUIDAÇÕES E FALÊNCIAS POR SUPERINTENDENTE 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SUSEP e D.O.U. 

ANO LEJ+

1995 1

1996 3

1997 1

1998 1

1999 1

2000 3

2001 3

2002 3

2003 0

2004 0

2005 2

2006 4

2007 3

2008 2

2009 3

2010 2

2011 0

2012 1

2013 0

2014 3

SUSEP - Histórico de Superintendentes Posse Exoneração Duração Liquidações Liq/ano Falências Fal./ano

MARCIO SERÔA DE ARAUJO CORIOLANO 21/03/1995 19/11/1996 1,7         3 1,8        

HELIO OLIVEIRA PORTOCARRERO DE CASTRO 19/11/1996 27/03/2003 6,4         13 2,0        7 1,1        

RENÊ GARCIA JR. 27/03/2003 21/08/2007 4,4         8 1,8        6 1,4        

ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JUNIOR 21/08/2007 12/04/2010 2,6         7 2,6        3 1,1        

PAULO DOS SANTOS 12/04/2010 13/06/2011 1,2         1 0,9        3 2,6        

LUCIANO PORTAL SANTANNA 13/06/2011 28/03/2014 2,8         1 0,4        6 2,1        

ROBERTO WESTENBEGER 28/03/2014 Em exercício 1,3         3 2,4        1 0,8        

20,3       36 1,8        26 1,3        Acumulado
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4.2 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA: 
 

 Aqui faremos, no quadro 3, referência às perguntas de pesquisa formuladas ao longo do capítulo 2 

e as responderemos, com base na revisão normativa, nas entrevistas com gestores da SUSEP e da 

ANS e nas respostas ao QUESTIONÁRIO com maior impacto nos objetivos deste trabalho, quanto à 

identificação de problemas relevantes e sugestões de soluções.  

 

 O Apêndice A traz o QUESTIONÁRIO que foi distribuído aos liquidantes atualmente em 

exercício. Nele os liquidantes foram perguntados sobre diversos aspectos da liquidação extrajudicial e 

incentivados também a fazerem em perguntas abertas relato de problemas e o oferecimento de 

sugestões. 

 

 No Apêndice B trazemos na íntegra a tabulação das respostas ao QUESTIONÁRIO, expressas 

sempre que possível em gráficos, juntamente com nossa análise e comentários. A leitura do Apêndice 

B é recomendada para uma visão mais aprofundada do conjunto da pesquisa. 

 

 Dentre os fatores com influência sobre o andamento das liquidações, o bloqueios de contas 

correntes e penhoras de bens diversos das massas liquidandas foi considerado pelos liquidantes 

aquele de maior impacto negativo. Trataremos dessa questão em separado na seção 4.3, onde será 

também proposta solução objetiva para o problema, derivada da pesquisa. 

 

 
 

QUADRO 3: RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 

RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 
1) Quanto ao resultado final das liquidações extrajudiciais da SUSEP: 

a) Como é o histórico de prazo de finalização dessas liquidações? 

      Vimos na seção 4.1, que trouxe o panorama geral das liquidações no âmbito da 
SUSEP, que as dezoito entidades hoje em liquidação extrajudiciais estão com prazo médio de 
11,4 anos. A liquidação mais recente tem seis meses. A liquidação mais antiga, Companhia 
Urano de Capitalização, está com 49,5 anos desde a sua decretação. A tabela 5 traz os 
detalhes de cada liquidação. 

b) Com que frequência as liquidações extrajudiciais têm se encerrado por 

autofalência, pagamento aos credores ou soerguimento da empresa? 

      As liquidações têm se encerrado sempre por autofalência das entidades, após uma 
média de 10,2 anos nas falências verificadas desde 2.000, conforme tabela 9 e análises da 
seção 4.1. A falência decretada após maior período em liquidação foi da Cia Interestadual de 
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RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 
Seguros em 2010, após 40 anos em liquidação. A falência decretada mais rapidamente foi a da 
SAOEX com menos de um ano. Nesse caso, porém, a entidade estava em intervenção e não 
liquidação. Se excluirmos a SAOEX, a falência mais rápida ocorreu com pouco mais de um 
ano. 

2) Quanto à política de remuneração e premiação dos liquidantes: 

a) Como os liquidantes percebem a política de remuneração? 

      Conforme resposta 41 ao QUESTIONÁRIO, 80% dos liquidantes a consideram 
satisfatória. 

b) Como os liquidantes percebem a política de premiação? É viável? 

      Conforme resposta 42 ao QUESTIONÁRIO, apenas 20% dos liquidantes consideram 
a premiação adequada. 40% a consideram baixa.Outros 30% divergem da existência de 
premiação. Na resposta 43 40% dos liquidantes consideram os prazos exigidos adequados, 
enquanto 30% os consideram muito exíguos. Um dos respondentes opinou que os prazos 
deveriam ser fixados conforme a complexidade da liquidação. 

c) A premiação foi eficaz em acelerar o término das liquidações?  

      Desde a edição das Circulares SUSEP 431/2012 e 478/2013 nenhum liquidante foi 
premiado, seja pela complexidade das liquidações, exiguidade dos prazos exigidos, seja pelo 
baixo incentivo. Na aplicação prática surgiram questões como liquidantes que assumiram 
liquidações com autofalência já encaminhada, que por isto foram excluídos da elegibilidade 
ao incentivo caso viessem a cumprir os prazos de premiação.  

d) As massas liquidandas têm condição de suportar esse custo? 

      Foram trazidas pelos liquidantes nas respostas abertas dúvidas quanto à capacidade 
financeiras das massas em suportar o desembolso da premiação. 

e) Que outras alternativas poderiam ser consideradas? 

      Sugerimos a possibilidade de aplicar-se premiação alternativa apenas sobre venda de 
ativos, usando parte da comissão de 0,5% recebida pela SUSEP nestes casos, e que pelo artigo 
106 do DL 73/66 pode ser utilizada para pagamento de gratificação ao liquidante, em valor a 
ser fixado. Na pergunta 44 do QUESTIONÁRIO, indagados sobre esta alternativa, 50% dos 
liquidantes não a consideraram adequada. Dos outros 50%: 40% a consideram adequada, 
como complemento da remuneração, e 10% como substituta da remuneração. 
 
3) Quanto à substituição compulsória dos liquidantes após quatro anos de exercício: 

a) A regra de substituição compulsória dos liquidantes foi cumprida? 

      De modo geral sim, a SUSEP cumpriu a regra imposta por ela própria, exceto em um 
caso que hoje se aproxima de cinco anos, e a liquidante foi mantida por estar em vias de 
requerer a autofalência e a substituição neste momento seria contraproducente e inoportuna. 

b) Esta limitação do prazo de exercício dos liquidantes tem se mostrado 
conveniente? 

      O caso relatado no item anterior sugere que seria conveniente avaliar-se de, mantida a 
regra, que a mesma admitisse flexibilidade em sua aplicação, sendo considerada 
recomendação e não obrigação. 
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RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 
4) Quanto ao cancelamento da carteira existente na data de liquidação: 

a) A transferência da carteira beneficia os segurados?  

   80% dos liquidantes opinaram que seria benéfica para os segurados. 20% não tinham 
opinião formada. 
b) Outras entidades se interessariam em absorver esta carteira existente na data de 

liquidação? 

      70% dos liquidantes opinaram que haveria instituições interessadas. 10% acham que 
não haveria. E 20% não tinham opinião formada. 

c) Como poderia ser operacionalizada a transferência carteira para outra entidade?  

      30% dos liquidantes opinaram que a SUSEP deveria fazê-lo. 10% acham que deveria 
ocorrer durante regime de intervenção, antes da liquidação. 30% dos liquidantes opinaram que 
o marco legal deveria ser mudado para que os liquidantes pudessem fazê-lo durante a 
liquidação. Outros 10% acham que o regramento já permite a transferência a qualquer tempo. 
E 20% não tinham opinião formada. 

      A entrevista de profundidade com o gestor de regimes especiais da ANS trouxe uma 
questão séria que pode comprometer esta opção. Embora disponível na ANS, na prática a 
transferência de carteira só ocorre em casos especiais, mormente em empresas em operação. 
Na maior parte das liquidações o temor do risco de sucessão da entidade sendo liquidada 
afasta os interessados. 

5) Quanto a execuções com penhoras e bloqueios de recursos das massas: 

a) Com que frequência ocorrem? 

      80% dos liquidantes dizem que estas penhoras e bloqueios prejudicam muito as 
liquidações. 20% acham que prejudicam um pouco. Algumas massas estão continuamente 
preocupadas em não deixar recursos em conta corrente para evitar bloqueios que ocorrem a 
todo momento. 

b) Com que severidade eles interferem com o processamento da liquidação? 

      O bloqueio de contas correntes e aplicações foi considerado pelos liquidantes o fator 
que mais atrapalha o andamento das liquidações, retirando recursos já escassos, demandando 
contestação judicial nem sempre bem sucedida, pagando credor fora da ordem legal e 
atrasando o processamento da liquidação.  

      Na resposta 24 do QUESTIONÁRIO, onde se perguntava quais os maiores entraves à 
conclusão das liquidações (respostas múltiplas), 80% dos liquidantes citaram os bloqueios de 
recursos via BACEN JUD e penhoras de bens em ações de execução. 

c) Os liquidantes têm recorrido contra estes bloqueios e penhoras? Têm tido êxito 

nos recursos? 

      90% dos liquidantes contestaram os bloqueios em suas liquidações. Em 30% das 
massas com alta taxa de sucesso, em outros 30% com baixa taxa de sucesso e em 20% sem 
sucesso. 

d) Se alguns têm tido êxito, outros não, que argumentos têm melhor resultado? 

      A constatação na pesquisa da ocorrência de contestações com alta taxa de sucesso e 
outras sem sucesso sugere investigar os argumentos que estão sendo bem sucedidos para sua 
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RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 
divulgação como sugestão aos demais liquidantes. 

e) Como evitar os bloqueios indevidos via BACEN JUD? 

      Na seção 4.3 detalhamos solução que surgiu da pesquisa e que pode evitar os 
bloqueios via BACEN JUD nas liquidações da SUSEP. O Banco Central tem tratamento de 
exceção para suas liquidações, que não sofrem estes bloqueios, sendo os pedidos judiciais 
encaminhados aos liquidantes para resposta, sem comprometimento de recursos das massas. A 
base legal para tal tratamento abrange igualmente as liquidações da SUSEP, sendo necessário 
porém que a SUSEP faça gestões junto ao Banco Central para inclusão de suas liquidações no 
regulamento do BACEN JUD. 

6) Quanto a demandas de acionistas e ex-administradores: 

a) Têm os acionistas e/ou ex-administradores interferido na liquidação através de 

demandas judiciais ou questionamentos administrativos? 

      50% dos liquidantes consideraram estas demandas relativamente relevantes em suas 
liquidações. 10% deles consideraram estas demandas muito relevantes em suas liquidações. 
Os 40% restantes consideraram que estas demandas não são relevantes em suas liquidações. 

b) Tais questionamentos interferem significativamente no processamento da 
liquidação? 

      Na resposta 24 do QUESTIONÁRIO, onde se perguntava quais os maiores entraves à 
conclusão das liquidações (respostas múltiplas), 20% dos liquidantes citaram demandas de 
acionistas e ex-administradores. 
 
7) Quanto à indisponibilidade de bens de ex-administradores: 

a) Como tem sido operacionalizada a indisponibilidade de bens dos ex-

administradores? 

      Na resposta 10 do QUESTIONÁRIO, 70% dos liquidantes afirmaram ter tratado dos 
ofícios de indisponibilidades e 30% que a SUSEP o teria feito.  

b) Tem sido utilizada a CNBI - Central Nacional de Indisponibilidades de Bens? 

       Nenhum liquidante fez uso da CNIB, conforme resposta 11 do QUESTIONÁRIO. 
Também verificando na COREP, igualmente não foi feito uso da CNIB. Teste de contato da 
COREP com a CNIB visando ativar utilização mostrou igualmente a CNIB despreparada. O 
atendimento da CNIB informou que não era possível o uso por autoridade administrativa, 
quando o provimento que criou a CNIB prevê expressamente o uso pelas autoridades que 
decretam indisponibilidade, como a SUSEP. Mais detalhes na seção 2.6. 

c) Qual tem sido o resultado das comissões de inquérito e da subsequente apuração 

pelo MPF? Tem havido condenação? 

      Conforme resposta 12 do QUESTIONÁRIO, 60% das comissões de inquérito geraram 
denúncia ao MPF. 30% ainda estão em andamento, até por que algumas liquidações são 
recentes. E um liquidante não soube informar. 

d) Tem havido arresto de bens em benefício da massa? 

      Conforme resposta 13 do QUESTIONÁRIO, de dez casos um gerou condenação e 
arresto. Outro gerou condenação. Em outro não houve condenação. Os demais estão em 
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trâmite na comissão, no MP, ou na Polícia Federal. 

8) Quanto aos adiantamentos de recursos às massas: 

a) Têm sido recuperados os valores dos adiantamentos feitos às massas? 

      70% dos respondentes tomou recursos junto à SUSEP como adiantamento. 30% por 
motivos transitórios com devolução a curto prazo. Os outros 40% tomaram adiantamentos por 
falta de recursos para o andamento da liquidação. 

      10% admitem que não têm como restituir os recursos tomados. 40% estimam devolver 
parcialmente os recursos recebidos. E 50% dizem que devolverão integralmente com a venda 
de bens. 

      Só houve devolução de adiantamentos transitórios e as massas que tomam recursos 
regularmente não têm perspectiva provável de devolução. 

b) No caso das autofalências sido feito o acompanhamento com vista à recuperação 

dos adiantamentos, os quais têm natureza extraconcursal? 

      Estes créditos são extraconcursais e os pedidos de autofalência trazem tal informação, 
mas não há acompanhamento ativo dos processos e não há perspectiva provável de 
recuperação destes valores. 

9) Quanto ao relacionamento dos liquidantes com a SUSEP: 

a) Como tem sido o trâmite dos pedidos de autorização de venda de ativos pelos 

liquidantes? 

      Conforme resposta 14 do QUESTIONÁRIO, 30% dos liquidantes não necessitaram 
pedir autorizações para venda de imóveis. 10% dizem ter recebido a autorização em menos de 
um mês. E 60% afirmam que as autorizações levaram mais de seis meses. Considerando que 
estas alienações dependem de avaliação dos bens, é evidente que prazos de resposta tão 
longos não são adequados. 

      Estamos sugerindo que a SUSEP tente monitorar o andamento destas solicitações, lhes 
atribuindo status prioritário e tentando fixar metas de prazo de andamento nas diversas 
unidades envolvidas e padronizar entendimentos com relação a situações comuns, através de 
pareceres de orientação da PF-SUSEP que possam agilizar este trâmite. 

b) Como tem sido o trâmite dos demais pedidos dos liquidantes? 

      Conforme resposta 15 do QUESTIONÁRIO, 30% dos liquidantes não necessitaram 
pedir outros tipos de autorização à SUSEP. 30% dizem ter recebido a autorização em cerca de 
um mês ou menos. E 40% afirmam que as autorizações levaram mais de quatro meses. É 
também um aspecto a ser cuidado pela SUSEP. 

c) Como os liquidantes percebem o volume de obrigações acessórias?  

      Conforme resposta 22 do QUESTIONÁRIO, 50% dos liquidantes consideram 
excessivo o volume e/ou periodicidade das informações que devem prestar à SUSEP. 40% 
dizem que o volume e periodicidade das informações que devem prestar à SUSEP é 
adequado. 

      Conforme resposta 16 do QUESTIONÁRIO, 50% dos liquidantes relatam visitas de 
inspeção semestrais, que é o padrão da COREP. 20% relatam visitas anuais e 10% visitas 
trimestrais. A percepção variada pode decorrer de variações de intervalo ou mais 
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RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 
recentemente restrições a viagens que podem ter aumentado o intervalo. 

d) Como se comunicam com a SUSEP? 

Conforme respostas 17 a 21 do QUESTIONÁRIO, a comunicação formal via Ofícios é a 
forma mais frequente de contato com a SUSEP, em mais de 50% das respostas. 10% 
apontaram o telefone como forma mais frequente.  Outros 10% apontaram reuniões 
presenciais. De todo modo, todas estas formas são utilizadas regularmente, juntamente com o 
contato via email que é citado como forma complementar.  

 

 
 Além das respostas sumarizadas no quadro 3, as últimas questões do QUESTIONÁRIO aplicado 
aos Liquidantes ficaram abertas para comentários e sugestões dos liquidantes, sobre os temas a seguir, 
que são apresentadas ao final do Apêndice B, respostas 45 a 48: 
 

• Resposta 45: Sugestões dos respondentes visando agilizar o encerramento das liquidações 
 

• Resposta 46: Sugestões dos respondentes visando proporcionar menores custos da massa com 
a liquidação 

 
• Resposta 47: Sugestões dos respondentes visando diminuir o gasto público desprendido com as 

liquidações 
 

• Resposta 48: Outras sugestões e oportunidades da perspectiva dos liquidantes 
 
 
  



 

4.3 BLOQUEIOS DE CONTAS CORRENTES VIA BACEN JUD
 
 
 Indagados sobre o impacto de bloqueios de contas correntes e penhoras de bens diversos das 

massas liquidandas, que ocorrem a despeito da vedação contida no artigo 18 da Lei 6.024/7

liquidantes por ampla maioria responderam que estes bloqueios prejudicam bastante as liquidações, 

conforme a resposta 3 do QUESTIONÁRIO

GRÁFICO 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 A seguir indagamos na pergunta 4 do 

a massa decidiu contestá-los e se o fazendo obteve êxito em todos os casos, na maioria dos casos, em 

pequena parte dos casos, ou ainda em nenhum caso

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

BLOQUEIOS DE CONTAS CORRENTES VIA BACEN JUD: 

Indagados sobre o impacto de bloqueios de contas correntes e penhoras de bens diversos das 

massas liquidandas, que ocorrem a despeito da vedação contida no artigo 18 da Lei 6.024/7

responderam que estes bloqueios prejudicam bastante as liquidações, 

QUESTIONÁRIO reproduzida no gráfico 3:  

RÁFICO 3: IMPACTO DE BLOQUEIOS E PENHORAS JUDICIAIS 

: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 

na pergunta 4 do QUESTIONÁRIO se tendo sofridos bloqueios ou penhoras, 

e se o fazendo obteve êxito em todos os casos, na maioria dos casos, em 

quena parte dos casos, ou ainda em nenhum caso, conforme gráfico 4. 

GRÁFICO 4: CONTESTAÇÃO DE BLOQUEIOS 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
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Indagados sobre o impacto de bloqueios de contas correntes e penhoras de bens diversos das 

massas liquidandas, que ocorrem a despeito da vedação contida no artigo 18 da Lei 6.024/74, os 

responderam que estes bloqueios prejudicam bastante as liquidações, 

 

  
: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

se tendo sofridos bloqueios ou penhoras, 

e se o fazendo obteve êxito em todos os casos, na maioria dos casos, em 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 



 

 O gráfico 4 evidencia que todas as massas sofreram bloque

aplicações e/ou penhoras de bens. Noventa por cento dos liquidantes contestou judicialmente os 

bloqueios.  

 Chama a atenção que quase um terço dos liquidantes apontou elevado grau de sucesso na 

contestação e a metade deles baixo grau de sucesso. Sugerimos investigação adicional se isto se deve à 

diferenças aleatórias de critérios dos julgadores ou aos argumentos jurídicos de contestação 

apresentados. Em se verificando a segunda hipótese, tais argumentos deveriam ser docum

eventual recomendação de seu uso pelos demais liquidantes.

  A pergunta seguinte remete a um possível artifício para evitar que os bloqueios de contas 

correntes interfiram com a liquidação, através do uso de conta pessoal apartada em nome do l

para gerenciar o caixa da massa. A solução, utilizada na ANS com base no artigo 46 da Resolução 

Normativa RN-300 (ANS, 2012), foi rejeitada pela ampla maioria dos liquidantes, como mostra o 

gráfico 5 que reproduz a resposta 5 do QUESTIONÁRIO

GRÁFICO 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Na pergunta seguinte solicitamos comentários livres sobre o tema de penhoras e bloqueios 

judiciais BACEN JUD de conta

importância e recorrente interferência com as liquidações. As respostas foram de grande interesse.

 Um dos liquidantes resumiu bem a que

“As dificuldades maiores são com a 

e bloqueios mesmo tendo o STJ e STF já decidido reiteradamente que tais ações podem 

evidencia que todas as massas sofreram bloqueios judiciais de contas correntes e 

aplicações e/ou penhoras de bens. Noventa por cento dos liquidantes contestou judicialmente os 

Chama a atenção que quase um terço dos liquidantes apontou elevado grau de sucesso na 

es baixo grau de sucesso. Sugerimos investigação adicional se isto se deve à 

diferenças aleatórias de critérios dos julgadores ou aos argumentos jurídicos de contestação 

apresentados. Em se verificando a segunda hipótese, tais argumentos deveriam ser docum

eventual recomendação de seu uso pelos demais liquidantes. 

A pergunta seguinte remete a um possível artifício para evitar que os bloqueios de contas 

correntes interfiram com a liquidação, através do uso de conta pessoal apartada em nome do l

para gerenciar o caixa da massa. A solução, utilizada na ANS com base no artigo 46 da Resolução 

300 (ANS, 2012), foi rejeitada pela ampla maioria dos liquidantes, como mostra o 

5 que reproduz a resposta 5 do QUESTIONÁRIO. 

FICO 5: USO DE CONTA BANCÁRIA DO LIQUIDANTE 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Na pergunta seguinte solicitamos comentários livres sobre o tema de penhoras e bloqueios 

judiciais BACEN JUD de contas correntes e aplicações, identificado nas como tema de relevante 

importância e recorrente interferência com as liquidações. As respostas foram de grande interesse.

Um dos liquidantes resumiu bem a questão ao dizer que: 

As dificuldades maiores são com a Justiça Trabalhista, arredia ao levantamento de penhoras 

e bloqueios mesmo tendo o STJ e STF já decidido reiteradamente que tais ações podem 
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ios judiciais de contas correntes e 

aplicações e/ou penhoras de bens. Noventa por cento dos liquidantes contestou judicialmente os 

Chama a atenção que quase um terço dos liquidantes apontou elevado grau de sucesso na 

es baixo grau de sucesso. Sugerimos investigação adicional se isto se deve à 

diferenças aleatórias de critérios dos julgadores ou aos argumentos jurídicos de contestação 

apresentados. Em se verificando a segunda hipótese, tais argumentos deveriam ser documentados para 

A pergunta seguinte remete a um possível artifício para evitar que os bloqueios de contas 

correntes interfiram com a liquidação, através do uso de conta pessoal apartada em nome do liquidante 

para gerenciar o caixa da massa. A solução, utilizada na ANS com base no artigo 46 da Resolução 

300 (ANS, 2012), foi rejeitada pela ampla maioria dos liquidantes, como mostra o 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Na pergunta seguinte solicitamos comentários livres sobre o tema de penhoras e bloqueios 

s correntes e aplicações, identificado nas como tema de relevante 

importância e recorrente interferência com as liquidações. As respostas foram de grande interesse. 

Justiça Trabalhista, arredia ao levantamento de penhoras 

e bloqueios mesmo tendo o STJ e STF já decidido reiteradamente que tais ações podem 
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tramitar até a fase de conhecimento, suspendendo-se na fase de execução, na qual deve ser 

habilitada no concurso universal de credores, com a classificação pertinente de acordo com a 

ordem de preferência”. 

 Um dos liquidantes, Icaro Demarchi Araujo Leite, nos indicou artigo (LEITE, 2014) de sua 

autoria em que detalha como funciona a questão dos bloqueios pelo BACEN JUD quando dirigidos à 

liquidações do próprio Banco Central. O regulamento para o BACEN JUD 2.0 (BANCO CENTRAL, 

2009) em seus artigos 15 e 16, a seguir reproduzidos, prevê que no caso de liquidações a cargo do 

Banco Central o pedido de bloqueio não seja processado pelo sistema, sendo encaminhado ao 

liquidante para que este dê resposta diretamente ao juízo. O embasamento legal para a exclusão das 

liquidações do Banco Central do tratamento automático do BACEN JUD aplica-se de forma idêntica 

às liquidações da SUSEP, e resolveria o fator mais crítico de interferência sobre as liquidações 

extrajudiciais da SUSEP, poupando tempo e despesas nas contestações, mas principalmente evitando 

que alguns credores consigam através destes bloqueios subverter a ordem legal de preferência dos 

créditos da liquidação. 

DAS INSTITUIÇÕES EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

DECRETADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL  

Art. 15. O sistema BACEN JUD 2.0 não disponibiliza ordens judiciais contra terceiros às 

instituições participantes em processo de Liquidação Extrajudicial decretado pelo Banco 

Central do Brasil, sem prejuízo de seu envio por outros meios.  

Art. 16. As ordens judiciais destinadas a bloquear valores de atingidos que sejam instituições 

em processo de Liquidação Extrajudicial decretado pelo Banco Central do Brasil são 

encaminhadas pelo BACEN JUD 2.0 diretamente a essa Autarquia, que as remete aos 

liquidantes para resposta ao Juízo. O sistema informa ao magistrado que houve 

encaminhamento.  

Parágrafo único. Na situação descrita no “caput”, a resposta a ser fornecida pelo liquidante é 

transmitida por outro meio que não o sistema BACEN JUD 2.0. 

 

 O artigo de Ícaro Leite traz a sustentação detalhada das razões pelas quais esta exceção deveria 

incluir a SUSEP também. Aqui incluiremos tão somente os dispositivos legais que fundamentam esta 

extensão. 

Primeiramente os artigos 17 e 18 da Lei 4.595/64 que instituiu o Sistema Financeiro Nacional e 

considera também como instituições financeiras as companhias de seguro e capitalização. 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, (...) as pessoas jurídicas públicas ou 

privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou 
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aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 

estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. (...). 

Art. 18. (...). § 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades 

de crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de 

crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às 

disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias de 

seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, 

mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e 

as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade 

relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos 

mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas 

instituições financeiras. 

E ainda a Lei no 5.627/70 que dispõe sobre capitais para as sociedades seguradoras e em seu artigo 
5º estabelece expressamente que “É vedada a constituição de arrestos, sequestro e penhoras sobre os 
bens das Sociedades de Seguros e Capitalização, em regime de liquidação extrajudicial compulsória”. 

Urge realizar gestões da direção da SUSEP e da PF-SUSEP junto ao Banco Central para inclusão 
no regulamento do BACEN JUD do tratamento das liquidações extrajudiciais a cargo da SUSEP, o que 
permitiria a eliminação destes indevidos bloqueios que tanto prejudicam as massas liquidandas. Esta 
recomendação constará de nossas recomendações finais. 
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5. CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E POSSÍVEIS EXTENSÕES. 

 

Buscamos neste estudo trazer uma reflexão sobre a relevância de processar a liquidação 

extrajudicial de entidades supervisionadas pela SUSEP com celeridade e foco no interesse do público 

cliente das entidades supervisionadas, atentando para dinâmica interna do processo de liquidação em si 

e para o seu impacto sobre as partes envolvidas como forma de aperfeiçoar este processo.  

O objetivo principal do presente trabalho foi identificar fatores influindo sobre o resultado das 

liquidações, através da revisão normativa realizada, da análise das liquidações em curso e encerradas 

nos últimos vinte anos e de pesquisa qualitativa com os liquidantes em exercício para daí identificarmos 

os possíveis aperfeiçoamentos.  

No Quadro 4 são apresentadas nossas recomendações ao aprimoramento do processo de liquidação 

extrajudicial, com o propósito de resolver os entraves identificados como mais importantes. 

Esperamos que o estudo sirva de ponto de partida para outros estudos que lhe deem sequência, 

bem como que as recomendações aqui trazidas possam ser colocadas em prática e contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo como era o objetivo central do estudo. 
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QUADRO 4: RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

R E C O M E N D A Ç Õ E S  F I N A I S 
Prioridade. Impacto sobre prazos, custos da massa, 

gastos públicos e benefício a segurados. 

1. Extensão à SUSEP do tratamento diferenciado de exclusão que é dado pelo Banco 

Central aos pedidos de bloqueios contra massas liquidandas do Banco Central, a ser 

empreendida através de gestões da direção da SUSEP com o Banco Central, de modo 

que não mais sejam efetuados bloqueios de valores de entidades em liquidação 

extrajudicial pela SUSEP através do sistema BACEN JUD. Elimina o problema 

apontado pelos liquidantes como de maior impacto sobre o andamento das liquidações. 

Máxima prioridade. 

Preserva caixa das liquidandas. 

Diminui despesas das massas com contestações. 

Preserva ordem legal de pagamentos dos créditos. 

Não envolve investimentos materiais, nem alteração 

legislativa, mas tão somente ajuste do regulamento do 

BACEN JUD. 

2. Utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidades de Bens para imposição 

da indisponibilidade sobre bens imóveis de ex-administradores das entidades em 

regime especial.  

Alta prioridade. 

Racionaliza o processo manual, trabalhoso e ineficaz, 

gerando risco de burla, garantindo eficácia da 

indisponibilidade. 

3. Fazer publicar no Diário Oficial da União, juntamente ou logo depois da liquidação, 

aviso de indisponibilidade de bens com a relação nominal dos atingidos pela medida, 

dando publicidade ao fato, inclusive aos atingidos por ela, sem prejuízo da utilização 

da CNIB e dos ofícios específicos. Recomenda-se avaliar publicação também para as 

liquidações em curso, por precaução. 

Alta prioridade. 

Mesmo com o uso da CNIB, há outras comunicações 

ao Banco Central, CVM, Detran’s, Capitanias dos 

Portos, ANAC e Juntas Comerciais, que já ficariam 

avisadas pela publicação até o recebimento dos ofícios 

específico. 

Notificação aos atingidos. 
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R E C O M E N D A Ç Õ E S  F I N A I S 
Prioridade. Impacto sobre prazos, custos da massa, 

gastos públicos e benefício a segurados. 

4. Criação de um Fundo Garantidor Securitário para o mercado supervisionado pela 

SUSEP, nos moldes do FGC – Fundo Garantidor de Créditos do sistema bancário, 

sistema de garantia privado formado por contribuição do mercado supervisionado 

sobre suas coberturas e utilizado nos casos de liquidação, intervenção ou insolvência 

de entidades participantes do mercado. 

  

Alta prioridade. 

Permitiria cobertura imediata da maior parte dos 

clientes segurados e associados de empresas de 

previdência aberta e capitalização, de forma rápida, 

sem depender do processo de liquidação. 

Permitiria negociações societárias e/ou patrimoniais 

de forma ágil e mais flexível, adotada natureza 

privada como no FGC. 

Sugestão de grande alcance, porém de implementação 

complexa, requerendo gestões com governo e 

mercado. A experiência do FGC pode servir de 

inspiração e balizamento do novo fundo garantidor. 

5. Estabelecimento de trâmite prioritário na SUSEP dos pedidos de autorização de venda 

pelos liquidantes, com acompanhamento do andamento e metas de prazo nas diversas 

unidades funcionais envolvidas visando reduzir o atual tempo de resposta. Emissão de 

Pareceres de Orientação pela PF-SUSEP relativos a eventuais situações repetitivas. 

Estender na medida do possível este tratamento às demais demandas dos liquidantes 

que dependam de resposta ou autorização da SUSEP. 

Alta prioridade. 

Massas precisam de agilidade na realização de ativos 

e outras demandas que necessitam de autorização do 

regulador, de forma a não atrasar o andamento da 

liquidação. 

Demoras excessivas por vezes exigem reavaliação de 

bens, gerando novos custos e atrasos. 
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R E C O M E N D A Ç Õ E S  F I N A I S 
Prioridade. Impacto sobre prazos, custos da massa, 

gastos públicos e benefício a segurados. 

6. Publicação no site da SUSEP dos credores habilitados nas liquidações extrajudiciais e 

ordinárias, com opção de busca geral por CPF do interessado em todas as entidades. 

No caso das liquidações ordinárias com depósito por cinco anos dos créditos de 

credores não localizados, o serviço poderia até mesmo permitir o pedido de resgate 

online para conta corrente de titularidade do detentor do crédito. 

Alta prioridade. 

Facilitar efetivamente a localização de créditos por 

credores e seus herdeiros contra entidades em 

liquidação, atendendo a direito tutelado pela SUSEP. 

7. Definição de formato eletrônico para as informações contábeis e gerenciais periódicas 

das massas liquidandas, para se que se possa fazer um acompanhamento rotineiro ágil e 

permitir o desenvolvimento de métricas de progresso da liquidação verificáveis de 

forma permanente. 

Alta prioridade. 

Facilitar o tratamento das mesmas como medida de 

progresso da liquidação de forma ágil. 

Viabiliza igualmente estudos futuros com base em 

indicadores contábeis. 

8. Desenvolver métricas de progresso da liquidação baseadas na combinação de dados 

contábeis, gerenciais e medidas de satisfação dos stakeholders e garantia dos interesses 

tutelados. Métricas que antecipem o resultado final, como índice de cobertura dos 

débitos da liquidanda pelo valor de realização dos ativos. 

Alta prioridade. 

Facilitar avaliação dos liquidantes. 

Fundamentar decisão de alocação de adiantamentos e 

pedidos de autofalência. 

 

9. Aumento de efetivo da COREP para adequado desempenho de suas atribuições, indo 

além do tratamento operacional em resposta às obrigações rotineiras e informações e 

demandas recebidas.  

Alta prioridade. 

Permitir trabalho de acompanhamento, análise e 

avaliação das liquidações. 
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R E C O M E N D A Ç Õ E S  F I N A I S 
Prioridade. Impacto sobre prazos, custos da massa, 

gastos públicos e benefício a segurados. 

10. Antes do pedido de autofalência, os liquidantes devem realizar ativos disponíveis para 

quitação de eventuais adiantamentos feitos pela SUSEP à massa, considerando-se que 

com a decretação da falência estabelece-se novo regime, agora falimentar, no qual os 

adiantamentos realizados na fase anterior de liquidação deixam de ter natureza 

extraconcursal, na interpretação mais provável. 

Alta prioridade. 

Permitir, na medida do possível, a recuperação dos 

adiantamentos feitos pela SUSEP nos casos em que se 

configure o encerramento da liquidação por 

autofalência. 

11. Encontros periódicos com todos os liquidantes para troca de informações e 

experiências, aproveitando a diversidade de experiência dos liquidantes como fonte de 

aperfeiçoamento.  

Média prioridade. 

Identificação e solução de problemas, mudanças de 

procedimentos e melhora do relacionamento entre os 

liquidantes e a SUSEP. 

12. No âmbito de convênios de cooperação recíproca com outros reguladores, notadamente 

Banco Central, PREVIC e ANS, estimular encontros periódicos, para troca de 

informações e experiências relativas a melhoras práticas em regimes especiais e 

atualização normativa coordenada.  

Média prioridade. 

Destes encontros podem emergir mudanças de 

procedimentos, identificação e solução de problemas e 

melhora do relacionamento entre os órgãos. 

13. Edição de novo Manual do Liquidante, ajustado aos normativos e procedimentos 

vigentes nas liquidações da SUSEP, contendo em suas disposições referência aos 

dispositivos legais que os fundamentam, visando aplicação mais segura e atualização 

mais fácil. 

Média prioridade. 

O atual manual é antigo e adaptado de outro órgão. 

Está sendo revisto e será objeto também de 

dissertação de outro colega servidor que cursa o MAP 

também. 
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R E C O M E N D A Ç Õ E S  F I N A I S 
Prioridade. Impacto sobre prazos, custos da massa, 

gastos públicos e benefício a segurados. 

14. Analisar conveniência de revisar Circular SUSEP 478, com relação a substituição 

compulsória do liquidante após quatro anos, abrindo espaço para sua manutenção em 

situações excepcionais, em especial proximidade de encerramento ou autofalência. 

Média prioridade. 

Evita que a administração da autarquia seja cobrada 

por descumprimento do seu próprio normativo nas 

situações em que a gestão de um liquidante é 

estendida por razões justificadas. 

15. Avaliar revisão da Circular SUSEP 478, com relação à premiação para liquidantes, 

tomando por base e fonte de recursos para a premiação a comissão de 5% sobre venda 

de ativos, conforme autorização do artigo 106 do DL 73/66. Mecanismo de premiação 

alinhado com objetivo de realização de ativos, que favorece pagamento a credores. 

Média prioridade. 

Premiação baseada em fonte de recursos definida e 

com autorização legal para sua utilização com esta 

finalidade. 

16. Pesquisar eventual padrão de argumentos de contestação de bloqueios / penhoras com 

maior índice de sucesso que possa ser adotado como recomendação. 

Média prioridade. 

Visa melhorar índice de sucesso nas referidas 

contestações. 

17. Avaliar a adoção de procedimento utilizado pela ANS, de exigir pagamento dos 

débitos com a rede de prestação de serviços e portabilidade para os segurados. Feito 

isto cassam a autorização da entidade e a empresa prossegue fora da tutela da ANS. 

Também da ANS uma simplificação significativa é não prepararem Quadro Geral de 

Credores para envio à falência, economizando os custos e o esforço envolvido na sua 

preparação, como publicação, habilitações, contestações, etc. 

Média prioridade. 

Permite excluir rapidamente do sistema 

supervisionado entidades com problema, evitando-se 

processar liquidação extrajudicial, passando a 

eventual insolvência ao tratamento legal geral. 

Diminui a carga sobre o regulador. 
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R E C O M E N D A Ç Õ E S  F I N A I S 
Prioridade. Impacto sobre prazos, custos da massa, 

gastos públicos e benefício a segurados. 

18. Parcerias com Banco do Brasil, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 

Secretarias da Agricultura e Abastecimento e outros órgãos que possam auxiliar na 

elaboração de laudos de avaliação, fiscalização de bens e/ou a indicação de 

profissionais pré-qualificados para tais procedimentos. 

Média prioridade. 

Permite otimizar os procedimentos e diminuir custos 

da massa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO - PESQUISA COM LIQUIDANTE S 
 

 

 

 

  



QUESTIONÁRIO - PESQUISA COM
LIQUIDANTES
      Esta pesquisa visa avaliar fatores relevantes que influenciem os prazos e resultados das 
liquidações extrajudiciais a cargo da SUSEP, de interesse da Coordenação de 
Acompanhamento de Regimes Especiais da SUSEP, e é parte integrante da dissertação de 
mestrado de Benjamin Soares de Azevedo Neto em Administração Pública pela EBAPE/FGV - 
Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas.
      Os dados da pesquisa serão tratados de forma agregada, sem identificação das respostas 
individuais e não terão outra destinação que não a presente avaliação de fatores relevantes 
para o prazo e resultado de liquidações extrajudiciais no âmbito da SUSEP.

*Obrigatório

Nome do respondente *

Função do respondente. Atuação como liquidante *

 Estou atuando como liquidante  / assistente no momento.

 Atuei no passado como liquidante / assistente, mas não no momento.

 Não atuo nem atuei como liquidante

Quais as massas liquidandas em que atua / atuou ?

1. Origem do respondente *

 Sou servidor ativo da SUSEP.

 Sou servidor inativo da SUSEP.

 Sou servidor ativo de outro órgão da administração pública ou empregado de empresa pública.

 Sou servidor inativo de outro órgão da administração pública ou empregado de empresa pública.

 Outras ocupações, sem vínculo funcional com administração pública ou empresa pública.

2. Formação do respondente *

 Advogado(a)

 Contador(a)

 Administrador(a)

 Engenheiro(a)

 Outro: 

3. Bloqueios e penhoras judiciais sobre a massa liquidanda *
São frequentes em diversas massas os bloqueios judiciais de contas correntes e penhoras de bens da

Editar este formulário

https://docs.google.com/a/registro.com/forms/d/1wBIJXrE8wC_wI-s8vnOG8K2_GNTxgyc6mO1EzGbGsTs/edit


massa liquidanda, a despeito da vedação contida no Art. 18 da Lei 6.024, aplicável às liquidações
extrajudiciais. Estes bloqueios / penhoras:

 Prejudicam muito o andamento da liquidação.

 Prejudicam um pouco o andamento da liquidação.

 Não têm influência sobre o andamento da liquidação.

 Outro: 

4. Bloqueios e penhoras judiciais sobre a massa liquidanda *
Foi possível reverter bloqueios de contas bancárias (Bacen Jud) e penhoras sofridos pela massa:

 A massa nao sofreu bloqueios / penhoras.

 A massa sofreu bloqueios / penhoras mas decidiu não contestá-los judicialmente.

 A massa sofreu bloqueios / penhoras, fez contestação judicial mas não obteve êxito em nenhum
caso.

 A massa sofreu bloqueios / penhoras, fez contestação judicial e obteve êxito na menor parte dos
casos.

 A massa sofreu bloqueios / penhoras, fez contestação judicial e obteve êxito na maior parte dos
casos.

 A massa sofreu bloqueios / penhoras, fez contestação judicial e obteve êxito apenas em todos os
casos.

 Outro: 

5. Uma possibilidade para contornar os bloqueios de conta corrente via Bacen Jud é a
operacionalização do caixa da massa através de conta corrente apartada mantida pelo
liquidante em seu próprio nome. Esta solução é usada na ANS com base no Art. 46 da
Resolução Normativa RN 300. *
Como vê esta solução ?

 Recomendável

 Não recomendável

 Outro: 

6. Comente esta questão dos bloqueios e penhoras sobre a massa. *
Outras considerações sobre o tema e sugestões de outras soluções para o problema dos bloqueios e
penhoras:

7. Na liquidação extrajudicial a carteira da entidade liquidada é desativada, pois os contratos
são encerrados pela decretação da liquidação. Estas carteiras potencialmente teriam valor e
poderiam ser transferidas onerosamente e gerar recursos para a massa, mas o marco legal
não permite fazer isto após a liquidação. *
Como você analisa esta questão ?

 Creio que haveria outras entidades interessadas

 Não creio que haveria outras entidades interessadas

 Não tenho opinião formada.

8. Ainda sobre o destino da carteira da entidade quando da decretação da liquidação *
Os clientes da entidade seriam beneficiados pela transferência da carteira sem solução de
continuidade ?

 Seria benéfica para os clientes da entidade liquidada

 Não significa benefício para os clientes da entidade liquidada

 Não tenho opinião formada.



9. Ainda sobre o destino da carteira da entidade quando da decretação da liquidação *
Como poderia ser operacionalizada a transferência de carteira ? (Abstraia-se de entraves legais e
admita que seja feito ajuste necessário no marco legal.)

 Impor à entidade a prévia transferência da carteira antes da liquidação extrajudicial.

 Realizar previamente intervenção, durante a qual a carteira seria negociada e transferida

 Alterar o marco legal para permitir ao liquidante a realizar a negociação da carteira residual para
transferência a outras entidades congêneres.

 Outro: 

10. Sobre indisponibilidade de bens de ex-administradores *
Quem cuidou da operacionalização da indisponibilidade ?

 A SUSEP (COREP)

 O liquidante

11. Sobre indisponibilidade de bens de ex-administradores *
Como foi operacionalizada a indisponibilidade ?

 Usando central de indisponibilidades

 Ofícios às corregedorias ou cartórios, Detrans, Capitanias dos Portos, ANAC, etc

 Ambos

 Outro: 

12. Sobre indisponibilidade de bens de ex-administradores *
Conclusões da comissão de inquérito geraram comunicação ao MP ?

 Não sei informar.

 Comissão de inquérito ainda não apresentou suas conclusões.

 Conclusões da comissão de inquérito não geraram denúncias ao MP.

 Conclusões da comissão de inquérito geraram denúncias ao MP.

 Outro: 

13. Sobre indisponibilidade de bens de ex-administradores *
Qual o andamento da denúncia apresentada ao MP ?

 Não sei

 Não gerou condenação.

 Gerou condenação.

 Gerou condenação e arrecadação de bens em favor da massa liquidanda.

 Outro: 

14. O liquidante depende de autorização da SUSEP para certas etapas, como alienação de
bens de maior valor. *
Como tem sido a resposta da SUSEP nestes casos ?

 Não ocorreram tais situações.

 As autorizações demoraram em média menos de quinze dias.

 As autorizações demoraram em média um mês.

 As autorizações demoraram em média de dois a três meses.

 As autorizações demoraram em média de quatro a seis meses.

 As autorizações demoraram em média mais de seis meses.

15. O liquidante dependeu de autorização da SUSEP para outras finalidades ? *
Como foi a resposta da SUSEP nestes casos ?

 Não ocorreram tais situações.

 As autorizações demoraram em média menos de quinze dias.

 As autorizações demoraram em média um mês.

 As autorizações demoraram em média de dois a três meses.



 As autorizações demoraram em média de quatro a seis meses.

 As autorizações demoraram em média mais de seis meses.

16. As fiscalizações periódicas sobre a massa tem ocorrido com que frequência ? *

 A cada trimestre.

 Semestralmente.

 Anualmente.

 Intervalo superior a um ano.

 Outro: 

17. Como é feito o relacionamento do liquidante com a fiscalização de regimes especiais ? *
O contato formal via Correspondência / Ofícios é:

 A forma mais frequente de contato.

 Uma das formas de contato regular.

 Utilizada eventualmente, apenas quando necessário.

 Não é utilizada.

 Outro: 

18. Como é feito o relacionamento do liquidante com a fiscalização de regimes especiais ? *
O contato via telefônica é:

 A forma mais frequente de contato.

 Uma das formas de contato regular.

 Utilizada eventualmente, apenas quando necessário.

 Não é utilizada

 Outro: 

19. Como é feito o relacionamento do liquidante com a fiscalização de regimes especiais ? *
O contato via email é:

 A forma mais frequente de contato.

 Uma das formas de contato regular.

 Utilizada eventualmente, apenas quando necessário.

 Não é utilizada

 Outro: 

20. Como é feito o relacionamento do liquidante com a fiscalização de regimes especiais ? *
O contato via reunião presencial é:

 A forma mais frequente de contato.

 Uma das formas de contato regular.

 Utilizada eventualmente, apenas quando necessário.

 Não é utilizada

 Outro: 

21.Como é feito o relacionamento do liquidante com a fiscalização de regimes especiais ? *
Que sugestões teria de como melhorar o relacionamento com a fiscalização ? ?

22. Sobre as obrigações de informações periódicas do liquidante exigidas pela SUSEP, como



relatórios, demonstrativos contáveis e planos de ação, você considera que: *

 São muitas obrigações e/ou são exigidas com frequencia muito elevada

 São adequadas.

 Não tenho opinião formada.

23. Como são entregues à SUSEP as obrigações de informações periódicas exigidas do
liquidante, como relatórios, demonstrativos contáveis e planos de ação ? *
Especificamente com relação a demonstrações contábeis, estas são entregues:

 Entregues eletronicamente, através do FIP SUSEP como as sociedades ativas.

 Entregues através de planilhas Excel permitindo manuseio direto das informações contábeis.

 Entregues através de PDFs ou arquivos DOC.

 Entregues impressas em papel.

 Outro: 

24. Quais os maiores entraves à conclusão da liquidação ? *
Ações em curso ? Bens gravados ? Demandas de sócios e/ou ex-administradores ? Obrigações para
com a da SUSEP ? Localização de credores ? Outras ? Cite todas as causas relevantes no caso
específico e comente.

25. Entraves à conclusão da liquidação: Ações em curso ? *

 Não são relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São parcialmente relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São muito relevantes no caso especíico desta liquidação.

 Outro: 

26. Entraves à conclusão da liquidação: Bens importantes para obtenção de caixa para a
liquidação estão gravados ? *

 Não são relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São parcialmente relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São muito relevantes no caso especíico desta liquidação.

 Outro: 

27. Entraves à conclusão da liquidação: Demandas de sócios e/ou ex-administradores criam
dificuldades ao andamento da liquidação e realização de ativos ? *

 Não são relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São parcialmente relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São muito relevantes no caso especíico desta liquidação.

 Outro: 

28.Demandas judiciais de sócios e/ou ex-administradores contra a massa ou contra a SUSEP
criam dificuldades ao andamento da liquidação e realização de ativos ? *
Tendo havido demandas deste tipo, quais eram os temas destas demandas judiciais de sócios e/ou
ex-administradores contra a massa ? Questionamentos da própria decretação da liquidação ?
Questionamento relativos à venda de ativos ? Questionamento relativos a outros atos do liquidante ?



29. Entraves à conclusão da liquidação: O volume de obrigações do liquidante para com a
SUSEP compromete os prazos de conclusão da liquidação ? *

 Não são relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São parcialmente relevantes no caso especíico desta liquidação.

 São muito relevantes no caso especíico desta liquidação.

 Outro: 

30. Entraves à conclusão da liquidação: O prazo de retorno de solicitações do liquidante
feitas à SUSEP compromete os prazos de conclusão da liquidação ? *

 Não impactam o prazo da liquidação, pois não são relevantes no caso especíico desta liquidação.

 Sim, impactam o prazo da liquidação, pois são parcialmente relevantes no caso especíico desta
liquidação.

 Sim, impactam significativamente o prazo da liquidação, pois são muito relevantes no caso
especíico desta liquidação.

 Outro: 

31. Entraves à conclusão da liquidação: Outros órgãos interferem com o andamento da
liquidaçãos ? Quais ? Judiciário ? MP ? Descreva o tipo de entrave. *

32. A massa liquidanda apurou Quadro Geral de Credores ? *

 Sim

 Não

33. Houve impugnações ao Quadro Geral de Credores ? *

 Não.

 Sim, algumas poucas impugações.

 Sim, muitas impugações.

 Outro: 

34. A legislação de regência de liquidações aplicável à ANS permite reduzir custos e agilizar
as liquidações que vão se encerrar por falência deixando a cargo do administrador judicial a
publicação de avisos e a elaboração do Quadro Geral de Credores. *
Você considera que seria adequada modificação do marco legal para permitir a mesma opção nas
liquidações extrajudiciais no âmbito da SUSEP ?

 Não.

 Sim.

 Não tenho opinião formada.

35. Empréstimos às massas: Sua liquidação precisou apelar para empréstimo da SUSEP para
as depesas da liquidação ? *

 Sim



 Não

36. Empréstimos às massas: Quais as razões para a necessidad de recebimento de
empréstimos da SUSEP à esta massa ? Falta completa de recurso ? Bens gravados não
podem ser alienados para pagamentos da massa ? Disputa com acionistas ? *

37. Empréstimos às massas: Em sua avaliação, os empréstimo da SUSEP à massa liquidanda
sob sua responsabilidade tem perspectivas de serem restituídos à SUSEP ? *

 Não há perspectiva de restituição.

 Possivelmente serão restituídos parcialmente.

 Possivelmente serão restituídos integralmente após venda de bens.

 Com certeza serão restituídos integralmente após venda de bens.

38. Qual a perspectiva de encerramento da liquidação ? *

 A perspectiva é encerramento por autofalência.

 A perspectiva é encerramento com pagamento parcial aos credores, sem enquadramento como
falência.

 A perspectiva é encerramento com pagamento integral aos credores, e resíduo para devolução aos
acionistas.

 A perspectiva é a entidade voltar a operar após pagamento integral aos credores, com a realização
dos ativos.

 A perspectiva é a entidade voltar a operar após pagamento integral aos credores, mediante aporte
dos acionistas.

 Outro: 

39. Em que prazo estima que se encerre a liquidação considerada nesta pesquisa ? *

 Nos próximos três meses.

 Entre quatro e seis meses.

 Entre sete meses e um ano.

 Entre um e dois anos.

 Entre dois e três anos.

 Mais de três anos.

 Não há estimativa de prazo.

 Outro: 

40. A legislação e normativos complementares que regem a liquidação extrajudicial no
âmbito da SUSEP é adequada ? *

 Sim

 Nao. Precisa de pequenos ajustes.

 Nao. Precisa de reformulação completa.

 Não tenho opinião formada.

41. Remuneração mensal do liquidante e eventuais assistentes *

 É baixa

 É satisfatória.

 É excessiva

 Não tenho opinião formada.



42. Analisando a premiação do liquidante e eventuais assistentes na conclusão breve da
liquidação ... *
Quanto aos valores da premiação ?

 Os valores de premiação pela conclusão célere da liquidação são baixos e pouco atrativos.

 Os valores de premiação pela conclusão célere da liquidação para obter premiação são adequados
e atrativos.

 Os valores de premiação pela conclusão célere da liquidação para obter premiação são atrativos,
mas muito altos.

 Não tenho opinião formada.

 Outro: 

43. Analisando a premiação do liquidante e eventuais assistentes na conclusão breve da
liquidação ... *
Quanto aos prazos de liquidação para se qualificar à premiação ?

 Os prazos de conclusão da liquidação para obter premiação são muito exíguos dada a
complexidade da tarefa, tornando a premiação de dificil obtenção.

 Os prazos de conclusão para obter premiação são adequados e viáveis.

 Outro: 

44. Na esfera judicial importante componente de remuneração dos administradores judiciais
é a percepção de percentual sobre a venda de ativos. O Art. 106 do DL 73/66 traz autorização
de gratificação a partir da comissão de 5% que são devidos à SUSEP sobre ativos apurados. *
Você considera que seria adequada a inclusão deste tipo de pagamento na remuneração mensal do
liquidante e assistentes

 Sim, como incentivo à realização de ativos, substituindo integralmente os atuais honorários.

 Sim, como incentivo à realização de ativos, substituindo parte dos atuais honorários.

 Sim, como incentivo à realização de ativos, em adição aos atuais honorários.

 Não considero adequada tal medida

 Não tenho opinião formada.

45. Cite outros fatores com reflexo sobre as liquidações, e eventuais sugestões que possam
ser implementadas para agilizar o encerramento das liquidações extrajudiciais no âmbito da
SUSEP: *
Suas sugestões são valiosas.

46. Cite outros fatores com reflexo sobre as liquidações, e eventuais sugestões que possam
ser implementadas para proporcionar menores custos da massa com a liquidação: *
Suas sugestões são valiosas.

47. Cite outros fatores com reflexo sobre as liquidações, e eventuais sugestões que possam
ser implementadas para proporcionar menores gastos de recursos públicos com as
liquidações extrajudiciais no âmbito da SUSEP: *
Suas sugestões são valiosas.
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48. A posição de liquidante permite conhecer o processamento da liquidação extrajudicial de
uma perspectiva única, a qual permite enxergar mais claramente problemas e oportunidades
relevantes, de outra forma menos visíveis. *
Queremos ouvir seus comentário e sugestões.
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APÊNDICE B - RESPOSTAS A
 
 O questionário constante do Apêndice A foi distribuído aos liquidantes atualmente em exercício e 

foi respondido por dez desses 

liquidação, por isto o número de liquidantes é menor do que o número de entidades em liquidação

(dezoito). No quadro 5 temos a relação de respondentes e as liquidações a cargo de cada um:

QUADRO 5: RESPONDENTES AO 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Iniciamos a pesquisa com liquidantes indagando sobre sua origem funcional e formação 

profissional.  

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

RESPONDENTE

CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS

CARLOS ANTONY DE SIQUEIRA

ICARO DEMARCHI ARAUJO LEITE

JESUS CLAUDIO DA SILVEIRA

MARINA RAMOS

SÉRGIO WULFF GOBETTI

CARLOS ROBERTO SANCHES FERNANDES

EDSON APARECIDO CORAL

LUIZ CLAUDIO MORAES

LUIZ HENRIQUE SANTOS DE PAULA

AO QUESTIONÁRIO – PESQUISA COM LIQUIDANTES

O questionário constante do Apêndice A foi distribuído aos liquidantes atualmente em exercício e 

 onze liquidantes. A maioria dos liquidantes acumula mais de uma 

liquidação, por isto o número de liquidantes é menor do que o número de entidades em liquidação

temos a relação de respondentes e as liquidações a cargo de cada um:

ESPONDENTES AO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA COM LIQUIDANTES

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Iniciamos a pesquisa com liquidantes indagando sobre sua origem funcional e formação 

RESPOSTA 1: LIQUIDANTES POR ORIGEM 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

RESPONDENTE LIQUIDANTE DE

CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS PREVBRAS- SOC. NAC. DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CARLOS ANTONY DE SIQUEIRA MONTEPIO MFM

SANTOS CIA DE SEGUROS

SANTOS SEGURADORA S.A.

VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A

COMPANHIA URANO DE CAPITALIZAÇÃO

CRUZEIRO DO SUL - COMPANHIA SEGURADORA

ICARO DEMARCHI ARAUJO LEITE COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS

JESUS CLAUDIO DA SILVEIRA CONFIANÇA CIA DE SEGUROS

AVS SEGURADORA S/A

PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS

SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

FEDERAL DE SEGUROS S.A.

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

EDEL SEGURADORA S.A.

CARLOS ROBERTO SANCHES FERNANDES

EDSON APARECIDO CORAL

LUIZ HENRIQUE SANTOS DE PAULA
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PESQUISA COM LIQUIDANTES  

O questionário constante do Apêndice A foi distribuído aos liquidantes atualmente em exercício e 

s liquidantes acumula mais de uma 

liquidação, por isto o número de liquidantes é menor do que o número de entidades em liquidação 

temos a relação de respondentes e as liquidações a cargo de cada um: 

IQUIDANTES 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Iniciamos a pesquisa com liquidantes indagando sobre sua origem funcional e formação 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

LIQUIDANTE DE

PREVBRAS- SOC. NAC. DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

COMPANHIA URANO DE CAPITALIZAÇÃO

CRUZEIRO DO SUL - COMPANHIA SEGURADORA

COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS

PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS

SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.



 Estão presentes liquidantes de diferentes origens funcionais, visualizadas 

em parte diferentes orientações dos sucessivos super

é servidor público ou empregado de empresa pública. 

 

 A resposta 2 mostra perfil de formação profissional dos liquidantes com predominância de 

contadores, economistas e advogados, seguido por administradore

critérios sugeridos para escolha dos liquidantes, observados no caso de indicados de fora da 

administração pública, e secundário no caso de liquidantes escolhidos por serem servidores públicos.

R

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Nas perguntas seguintes os liquidantes foram perguntados sobre diversos aspectos da liquidação 

extrajudicial. Reproduziremos as questões colocadas na pesqu

análise e comentários após a tabulação das respostas.

 Indagados sobre o impacto de bloqueios de contas correntes e penhoras de bens diversos das 

massas liquidandas, que ocorrem a despeito da vedação contida no artigo 

liquidantes se manifestaram conforme 

liquidação. Apenas dois respondentes apontaram que bloqueios e penhoras prejudicam pouco a 

liquidação, devendo-se ressaltar que 

esse problema tende a já ter se esgot

 

 

Estão presentes liquidantes de diferentes origens funcionais, visualizadas 

em parte diferentes orientações dos sucessivos superintendentes da autarquia. A grande maioria 

é servidor público ou empregado de empresa pública.  

mostra perfil de formação profissional dos liquidantes com predominância de 

contadores, economistas e advogados, seguido por administradores e um engenheiro. Reflexo dos 

critérios sugeridos para escolha dos liquidantes, observados no caso de indicados de fora da 

administração pública, e secundário no caso de liquidantes escolhidos por serem servidores públicos.

RESPOSTA 2: FORMAÇÃO DO RESPONDENTE 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Nas perguntas seguintes os liquidantes foram perguntados sobre diversos aspectos da liquidação 

extrajudicial. Reproduziremos as questões colocadas na pesquisa e as respostas

análise e comentários após a tabulação das respostas. 

Indagados sobre o impacto de bloqueios de contas correntes e penhoras de bens diversos das 

massas liquidandas, que ocorrem a despeito da vedação contida no artigo 

ram conforme a resposta 3, que bloqueios e penhoras prejudicam muito a 

ois respondentes apontaram que bloqueios e penhoras prejudicam pouco a 

se ressaltar que respondem por liquidações iniciadas há mais de quinze anos, onde 

se esgotado.  
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Estão presentes liquidantes de diferentes origens funcionais, visualizadas na resposta 1, refletindo 

intendentes da autarquia. A grande maioria (90%) 

mostra perfil de formação profissional dos liquidantes com predominância de 

s e um engenheiro. Reflexo dos 

critérios sugeridos para escolha dos liquidantes, observados no caso de indicados de fora da 

administração pública, e secundário no caso de liquidantes escolhidos por serem servidores públicos. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Nas perguntas seguintes os liquidantes foram perguntados sobre diversos aspectos da liquidação 

as respostas obtidas, com nossa 

Indagados sobre o impacto de bloqueios de contas correntes e penhoras de bens diversos das 

massas liquidandas, que ocorrem a despeito da vedação contida no artigo 18 da Lei 6.024/74, os 

, que bloqueios e penhoras prejudicam muito a 

ois respondentes apontaram que bloqueios e penhoras prejudicam pouco a 

por liquidações iniciadas há mais de quinze anos, onde 



 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 A seguir indagamos se tendo sofridos bloqueios ou penhoras, a massa decidiu constestá

fazendo obteve êxito: 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 A resposta 4 evidencia que todas as massas sofreram bloqueios judiciais de contas correntes e 

aplicações e/ou penhoras de bens. Noventa por cento dos liquidantes contestou judicialmente os 

bloqueios.  

 Chama a atenção que quase um terço dos liquidantes ap

contestação e a metade deles baixo grau de sucesso. Sugerimos investigação adicional se isto se deve 

ESPOSTA 3: IMPACTO DE BLOQUEIOS E PENHORAS JUDICIAIS

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 

uir indagamos se tendo sofridos bloqueios ou penhoras, a massa decidiu constestá

ESPOSTA 4: CONTESTAÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

evidencia que todas as massas sofreram bloqueios judiciais de contas correntes e 

aplicações e/ou penhoras de bens. Noventa por cento dos liquidantes contestou judicialmente os 

Chama a atenção que quase um terço dos liquidantes apontou elevado grau de sucesso na 

contestação e a metade deles baixo grau de sucesso. Sugerimos investigação adicional se isto se deve 
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Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

uir indagamos se tendo sofridos bloqueios ou penhoras, a massa decidiu constestá-los e se o 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

evidencia que todas as massas sofreram bloqueios judiciais de contas correntes e 

aplicações e/ou penhoras de bens. Noventa por cento dos liquidantes contestou judicialmente os 

ontou elevado grau de sucesso na 

contestação e a metade deles baixo grau de sucesso. Sugerimos investigação adicional se isto se deve a 



 

diferenças de critérios dos julgadores ou aos argumentos jurídicos de contestação apresentados. Em se 

verificando a segunda hipótese, tais argumentos deveriam ser documentados para eventual 

recomendação de seu uso pelos demais liquidantes.

  A resposta 5 refere-se a um possível artifício para evitar que os bloqueios de contas correntes 

interfiram com a liquidação, através d

exclusivamente para gerenciar o caixa da massa. A solução, utilizada na ANS com base no artigo 46 

da Resolução Normativa RN-300 (ANS, 2012), foi rejeitada pela ampla maioria dos liquidantes

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Na pergunta seguinte solicitamos comentários livres sobre o tema de penhoras e bloqueios 

judiciais BACEN JUD de contas correntes e aplicações, já identificado nas perguntas anteriores como 

tema de relevante importância e recorrente interferência com as liquidações. As respostas foram de 

grande interesse e trouxeram um achado da pesquisa com liquidantes capaz de 

apontado pelos liquidantes como o mais impactante nas liquidações. 

 Artigo (LEITE, 2014) de autoria de um dos liquidantes, 

como funciona a questão dos bloqueios pelo BACEN JUD quando dirigidos à liquida

Banco Central, o pedido de bloqueio não é processado pelo sistema, sendo encaminhado ao liquidante 

para que este dê resposta diretamente ao juízo. Juridicamente esse tratamento aplica

idêntica às liquidações da SUSEP, e resolve 

extrajudiciais da SUSEP. A resposta 6 encontra

diferenças de critérios dos julgadores ou aos argumentos jurídicos de contestação apresentados. Em se 

nda hipótese, tais argumentos deveriam ser documentados para eventual 

recomendação de seu uso pelos demais liquidantes. 

a um possível artifício para evitar que os bloqueios de contas correntes 

interfiram com a liquidação, através do uso de conta pessoal apartada, em nome do liquidante

para gerenciar o caixa da massa. A solução, utilizada na ANS com base no artigo 46 

300 (ANS, 2012), foi rejeitada pela ampla maioria dos liquidantes

OSTA 5: USO DE CONTA BANCÁRIA DO LIQUIDANTE 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Na pergunta seguinte solicitamos comentários livres sobre o tema de penhoras e bloqueios 

as correntes e aplicações, já identificado nas perguntas anteriores como 

tema de relevante importância e recorrente interferência com as liquidações. As respostas foram de 

trouxeram um achado da pesquisa com liquidantes capaz de 

apontado pelos liquidantes como o mais impactante nas liquidações.  

Artigo (LEITE, 2014) de autoria de um dos liquidantes, Icaro Demarchi Araujo Leite

como funciona a questão dos bloqueios pelo BACEN JUD quando dirigidos à liquida

Banco Central, o pedido de bloqueio não é processado pelo sistema, sendo encaminhado ao liquidante 

para que este dê resposta diretamente ao juízo. Juridicamente esse tratamento aplica

idêntica às liquidações da SUSEP, e resolve o fator mais crítico de interferência sobre as liquidações 

extrajudiciais da SUSEP. A resposta 6 encontra-se detalhada na seção 4.3. 
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diferenças de critérios dos julgadores ou aos argumentos jurídicos de contestação apresentados. Em se 

nda hipótese, tais argumentos deveriam ser documentados para eventual 

a um possível artifício para evitar que os bloqueios de contas correntes 

em nome do liquidante usada 

para gerenciar o caixa da massa. A solução, utilizada na ANS com base no artigo 46 

300 (ANS, 2012), foi rejeitada pela ampla maioria dos liquidantes: 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Na pergunta seguinte solicitamos comentários livres sobre o tema de penhoras e bloqueios 

as correntes e aplicações, já identificado nas perguntas anteriores como 

tema de relevante importância e recorrente interferência com as liquidações. As respostas foram de 

trouxeram um achado da pesquisa com liquidantes capaz de resolver esse problema, 

Icaro Demarchi Araujo Leite, detalha 

como funciona a questão dos bloqueios pelo BACEN JUD quando dirigidos à liquidações do próprio 

Banco Central, o pedido de bloqueio não é processado pelo sistema, sendo encaminhado ao liquidante 

para que este dê resposta diretamente ao juízo. Juridicamente esse tratamento aplica-se de forma 

o fator mais crítico de interferência sobre as liquidações 



 

RESPOSTA 

        As resposta da pergunta aberta 6,

comentasse a questão dos bloqueios e penhoras judiciais é analisada em detalhe na seção 

4.3. 

 

 As perguntas seguintes diziam respeito à eventual negociação onerosa da carteira de clientes das 

seguradoras entrando em liquidação extrajudicial, não prevista no atual marco legal, indagando sobre a 

percepção dos liquidantes quando ao possível interesse de outras seguradoras, se era benéfico para o 

segurado e como poderia ser implementada a medida.

Na resposta 7 registramos a manifestação da maioria (70%) dos liquidantes no sentido de que 
consideram que haveria outras entidades interessadas neste repasse e apenas 10% deles julgam que não 
haveria interessados. 

RESPOSTA 7: INTERESSE DE OUTRAS E

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 

Na resposta 8 registramos a manifestação maciça de 80% dos liquidantes no sentido de que 
consideram benéfica para os clientes a transferência de c

 

ESPOSTA 6: PERGUNTA ABERTA SOBRE BLOQUEIOS E PENHORAS

As resposta da pergunta aberta 6, na qual solicitamos que os liquidantes 

a questão dos bloqueios e penhoras judiciais é analisada em detalhe na seção 

As perguntas seguintes diziam respeito à eventual negociação onerosa da carteira de clientes das 

liquidação extrajudicial, não prevista no atual marco legal, indagando sobre a 

percepção dos liquidantes quando ao possível interesse de outras seguradoras, se era benéfico para o 

segurado e como poderia ser implementada a medida. 

s a manifestação da maioria (70%) dos liquidantes no sentido de que 
consideram que haveria outras entidades interessadas neste repasse e apenas 10% deles julgam que não 

NTERESSE DE OUTRAS ENTIDADES NO REPASSE DE CARTEIRA DE 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

registramos a manifestação maciça de 80% dos liquidantes no sentido de que 
consideram benéfica para os clientes a transferência de carteira preservando os contratos existentes.
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BLOQUEIOS E PENHORAS 

na qual solicitamos que os liquidantes 

a questão dos bloqueios e penhoras judiciais é analisada em detalhe na seção 

As perguntas seguintes diziam respeito à eventual negociação onerosa da carteira de clientes das 

liquidação extrajudicial, não prevista no atual marco legal, indagando sobre a 

percepção dos liquidantes quando ao possível interesse de outras seguradoras, se era benéfico para o 

s a manifestação da maioria (70%) dos liquidantes no sentido de que 
consideram que haveria outras entidades interessadas neste repasse e apenas 10% deles julgam que não 

RTEIRA DE LIQUIDANDA 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

registramos a manifestação maciça de 80% dos liquidantes no sentido de que 
arteira preservando os contratos existentes. 



 

RESPOSTA 8: A TRANSFERÊNCIA DE CAR

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Indagamos então como poderia ser operacionali
se de entraves legais, assumindo ajuste no marco legal: se isto seria feito impondo à entidade a prévia 
transferência antes da liquidação extrajudicial; ou realizar antes uma intervenção durante a qual a 
carteira seria negociada e transferida; ou, finalmente se seria alterado o marco legal para permitir ao 
liquidante fazer esta transferência. 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de 

Na resposta 9 mostra que os respondentes se dividiram igualmente em relação a quem poderia 
conduzir esta eventual transferência, a SUSEP ou os liquidantes. Um dos liquidantes, com ampla 

TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA É BENÉFICA PARA OS CLIENTES

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Indagamos então como poderia ser operacionalizada esta transferência de carteira, abstraindo
se de entraves legais, assumindo ajuste no marco legal: se isto seria feito impondo à entidade a prévia 
transferência antes da liquidação extrajudicial; ou realizar antes uma intervenção durante a qual a 

eira seria negociada e transferida; ou, finalmente se seria alterado o marco legal para permitir ao 
liquidante fazer esta transferência.  

ESPOSTA 9: COMO FAZER A TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

mostra que os respondentes se dividiram igualmente em relação a quem poderia 
conduzir esta eventual transferência, a SUSEP ou os liquidantes. Um dos liquidantes, com ampla 
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A OS CLIENTES? 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

zada esta transferência de carteira, abstraindo-
se de entraves legais, assumindo ajuste no marco legal: se isto seria feito impondo à entidade a prévia 
transferência antes da liquidação extrajudicial; ou realizar antes uma intervenção durante a qual a 

eira seria negociada e transferida; ou, finalmente se seria alterado o marco legal para permitir ao 

 

 

pesquisa com os Liquidantes 

mostra que os respondentes se dividiram igualmente em relação a quem poderia 
conduzir esta eventual transferência, a SUSEP ou os liquidantes. Um dos liquidantes, com ampla 
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experiência em liquidação de ativos ressaltou que entendia que “Lei 6024/74 permite, como regra de 
proteção a economia popular, a alienação de bens a qualquer momento”, e haveria assim demasiado 
conservadorismo da SUSEP nesse aspecto, ao exigir determinada fase do regime para autorizar 
alienação de bens.  

Neste ponto vale relatar que esta questão apareceu por inspiração na ANS que seria exemplo de 
regulador que previu esta possibilidade em seu regramento e inspirou a ideia de talvez incluí-lo na 
SUSEP. Soubemos, contudo, que por conta de um padrão jurídico nacional esta previsão embora esteja 
lá prevista não tem sido utilizada. O risco é a sucessão, em especial trabalhista. As carteiras são 
oferecidas antes da liquidação, onerosamente, e depois sem ônus, e ainda assim, salvo negociações 
específicas, não costuma haver interessados. A transferência lá hoje se faz de forma avulsa, mediante 
portabilidade individual durante janela especial para transferência de carências, com a característica de 
não ser garantido o preço que o consumidor pagava na entidade original. 

Esta constatação revela cuidado adicional que deve ser tomado caso se decida colocar em pratica a 
transferência de carteiras. 

As perguntas seguintes referem-se á indisponibilidade de bens de ex-administradores, decretada de 
ofício em função do ato de decretação da liquidação extrajudicial. Na prática, porém, a 
indisponibilidade deve ser comunicada aos ofícios de imóveis, através das corregedorias estaduais de 
justiça, aos DETRANs, às Capitanias dos Portos, à ANAC, à CVM e ao Banco Central. De algum 
tempo para cá, porém, as corregedorias que antes centralizavam a recepção dos pedidos destinados aos 
cartórios de registro de imóveis, deixaram de acatar estes ofícios e a comunicação tornou-se 
extremamente trabalhosa e ineficiente no que se refere a imóveis.  

A CNIB criada pelo CNJ ainda não está sendo utilizada pela SUSEP, e durante a preparação deste 
trabalho, no primeiro contato com a central fomos inicialmente informados de que a SUSEP não estava 
contemplada para o uso da Central. Argumentamos que o próprio provimento que criava a central 
previa o acesso a autoridades administrativas com poder de decretação de indisponibilidades de bens, 
como é o caso da SUSEP, nas liquidações extrajudiciais. O atendimento encaminhou o pedido para 
outro setor e seguimos aguardando um retorno. 

Na entrevista na ANS fomos informados de que lá já fazem uso da CNIB, de modo que devemos 
ter uma solução favorável para a inclusão da SUSEP como usuária de Central de Indisponibilidades 
para inclusão por ocasião das liquidações, e eventuais exclusões por encerramento ou devido outras 
razões como ordens judiciais. 

Seguem as respostas 10 e 11 Questionário de liquidantes: 



 

RESPOSTA 10

Fonte: Elaboração pró

RESPOSTA 11

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Duas liquidações mais antigas responderam não ter a informa
antes da posse da atual administração da massa e não há registros a respeito.

As respostas 12 e 13 dizem respeito à responsabilização dos ex
liquidação pelas comissões de inquéritos que são 
liquidações, e cujas conclusões são encaminhadas ao MPF para responsabilização penal e eventual 
arresto de bens. 

10: QUEM OFICIOU A INDISPONIBILIDADE AOS CARTÓRIOS

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 

11: MODO DE COMUNICAÇÃO DAS INDISPONIBILIDADES

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Duas liquidações mais antigas responderam não ter a informação pois esta fase ocorreu muito 
antes da posse da atual administração da massa e não há registros a respeito. 

dizem respeito à responsabilização dos ex-administradoras das entidades em 
liquidação pelas comissões de inquéritos que são instaladas para apurar as responsabilidades pelas 
liquidações, e cujas conclusões são encaminhadas ao MPF para responsabilização penal e eventual 
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ÓRIOS? 

 

pria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

NDISPONIBILIDADES 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

ção pois esta fase ocorreu muito 

administradoras das entidades em 
instaladas para apurar as responsabilidades pelas 

liquidações, e cujas conclusões são encaminhadas ao MPF para responsabilização penal e eventual 



 

RESPOSTA 12: CONCLUSÕES DA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Na ampla maioria dos casos a comissão de inquérito responsabilizou os ex
recomendou o encaminhamento ao Ministério Público. Um dos respondentes, porém, informo
MP recebeu as recomendações, mas não abriu processo contra os ex

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Conforme a resposta 13, em

ainda em andamento. Em outro caso gerou condenação, mas não há notícia de arresto. Dois casos em 

andamento. Duas liquidações recentes, uma deles relatório da comissão ainda em preparação, na outra 

liquidação nova o caso foi avocado pela Polícia Federal antes mesmo da conclusão dos trabalhos da 

ONCLUSÕES DA COMISSÃO DE INQUÉRITO GERARAM COMUNICAÇ

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Na ampla maioria dos casos a comissão de inquérito responsabilizou os ex
recomendou o encaminhamento ao Ministério Público. Um dos respondentes, porém, informo
MP recebeu as recomendações, mas não abriu processo contra os ex-administradores.

ESPOSTA 13: ANDAMENTO DA DENÚNCIA AO MP 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Conforme a resposta 13, em apenas um dos casos (11%) houve condenação e arresto de bens 

ainda em andamento. Em outro caso gerou condenação, mas não há notícia de arresto. Dois casos em 

andamento. Duas liquidações recentes, uma deles relatório da comissão ainda em preparação, na outra 

liquidação nova o caso foi avocado pela Polícia Federal antes mesmo da conclusão dos trabalhos da 
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UNICAÇÃO AO MPF? 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Na ampla maioria dos casos a comissão de inquérito responsabilizou os ex-administradores e 
recomendou o encaminhamento ao Ministério Público. Um dos respondentes, porém, informou que o 

administradores. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

enas um dos casos (11%) houve condenação e arresto de bens 

ainda em andamento. Em outro caso gerou condenação, mas não há notícia de arresto. Dois casos em 

andamento. Duas liquidações recentes, uma deles relatório da comissão ainda em preparação, na outra 

liquidação nova o caso foi avocado pela Polícia Federal antes mesmo da conclusão dos trabalhos da 



 

comissão de inquérito. 

 A resposta 14 aponta para um prazo típico de mais de seis meses para concessão da autorização da 

SUSEP para que o liquidante possa rea

prazo é muito alto e cria situações inadequadas, como, por exemplo, a eventual necessidade de nova 

avaliação do bem. A demora internamente é explicada pelo trâmite entre diversos setores, inclus

PF-SUSEP, para análise de eventuais questões jurídicas envolvidas na questão.

 Independentemente das possíveis razões é desejável que estas autorizações sejam concedidas (ou 

negadas se for o caso) em prazo mais curto. De forma a tornar isto mais efet

sistema de controle institucional pró

prazo de retorno. 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a 

 Indagados sobre prazo de resposta de outras autorizações solicitadas à SUSEP, as respostas dos 

liquidantes foram mais distribuídas. Na resposta 15, um terço deles afirma não ter necessitado solicitar 

outros tipos de autorização. Os demais apontam prazos desde menos de quinze dias até mais de seis 

meses, sugerindo que estes procedimentos são mais esporádicos e o tempo de atendimento é muito 

variável, possivelmente em função de variação de complexidade da solicitação.

A resposta 14 aponta para um prazo típico de mais de seis meses para concessão da autorização da 

SUSEP para que o liquidante possa realizar a venda de bens de maior valor, exigida nestes casos. O 

prazo é muito alto e cria situações inadequadas, como, por exemplo, a eventual necessidade de nova 

avaliação do bem. A demora internamente é explicada pelo trâmite entre diversos setores, inclus

SUSEP, para análise de eventuais questões jurídicas envolvidas na questão.

Independentemente das possíveis razões é desejável que estas autorizações sejam concedidas (ou 

negadas se for o caso) em prazo mais curto. De forma a tornar isto mais efetivo sugere

sistema de controle institucional pró-ativo deste tipo de solicitação, com pré

ESPOSTA 14: AUTORIZAÇÕES DA SUSEP PARA VENDA DE BENS

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Indagados sobre prazo de resposta de outras autorizações solicitadas à SUSEP, as respostas dos 

liquidantes foram mais distribuídas. Na resposta 15, um terço deles afirma não ter necessitado solicitar 

utorização. Os demais apontam prazos desde menos de quinze dias até mais de seis 

meses, sugerindo que estes procedimentos são mais esporádicos e o tempo de atendimento é muito 

variável, possivelmente em função de variação de complexidade da solicitação.
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A resposta 14 aponta para um prazo típico de mais de seis meses para concessão da autorização da 

lizar a venda de bens de maior valor, exigida nestes casos. O 

prazo é muito alto e cria situações inadequadas, como, por exemplo, a eventual necessidade de nova 

avaliação do bem. A demora internamente é explicada pelo trâmite entre diversos setores, inclusive a 

SUSEP, para análise de eventuais questões jurídicas envolvidas na questão. 

Independentemente das possíveis razões é desejável que estas autorizações sejam concedidas (ou 

ivo sugere-se implementar 

ativo deste tipo de solicitação, com pré-definição de metas de 

PARA VENDA DE BENS 

 

partir de pesquisa com os Liquidantes 

Indagados sobre prazo de resposta de outras autorizações solicitadas à SUSEP, as respostas dos 

liquidantes foram mais distribuídas. Na resposta 15, um terço deles afirma não ter necessitado solicitar 

utorização. Os demais apontam prazos desde menos de quinze dias até mais de seis 

meses, sugerindo que estes procedimentos são mais esporádicos e o tempo de atendimento é muito 

variável, possivelmente em função de variação de complexidade da solicitação. 



 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 A resposta 16 refere-se às fiscalizações periódicas sobre entidades em liquidação. Estas são 

programadas para ocorrerem duas vezes por ano.

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 As respostas mais frequentes coincidem com a periodicidade prevista

 As respostas 17 a 21 inform

funcional da SUSEP encarregada do acompanhamento, a 

de Regimes Especiais:  

SPOSTA 15: OUTRAS AUTORIZAÇÕES DA SUSEP 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

às fiscalizações periódicas sobre entidades em liquidação. Estas são 

duas vezes por ano. 

ESPOSTA 16: FREQUÊNCIA DAS FISCALIZAÇÕES PERIÓDICAS 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

As respostas mais frequentes coincidem com a periodicidade prevista, semestral

formam sobre as formas de contato entre os liquidantes e a unidade 

funcional da SUSEP encarregada do acompanhamento, a COREP – Coordenação de Acompanhamento 
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Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

às fiscalizações periódicas sobre entidades em liquidação. Estas são 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

, semestral. 

am sobre as formas de contato entre os liquidantes e a unidade 

Coordenação de Acompanhamento 



 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 A comunicação formal, via ofícios, emerge como a forma mais frequente para mais da metade dos 

liquidantes. Em parte deve-se a que boa parte da comunicação demanda este

protocolada e rastreável. 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 O contato telefônico é utilizado de forma regular e eventual, sem qu

de contato. 

 

ESPOSTA 17: CONTATO LIQUIDANTE - SUSEP VIA OFÍCIOS 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

A comunicação formal, via ofícios, emerge como a forma mais frequente para mais da metade dos 

se a que boa parte da comunicação demanda este

ESPOSTA 18: CONTATO TELEFÔNICO COM A SUSEP 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

telefônico é utilizado de forma regular e eventual, sem que seja a forma mais frequente 
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Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

A comunicação formal, via ofícios, emerge como a forma mais frequente para mais da metade dos 

se a que boa parte da comunicação demanda este tipo de comunicação, 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

e seja a forma mais frequente 



 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 O contato via email é utilizado pela maioria dos liquidantes, mas d

que seja a forma mais frequente de contato em nenhum caso. As possíveis vantagens da comunicação 

eletrônica poderão ser alavancadas com a disponibilização do processo eletrônico na SUSEP, na 

medida em que disponibilize o env

 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

ESPOSTA 19: CONTATO LIQUIDANTE - SUSEP VIA EMAIL 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

via email é utilizado pela maioria dos liquidantes, mas de forma regular e eventual, sem 

que seja a forma mais frequente de contato em nenhum caso. As possíveis vantagens da comunicação 

eletrônica poderão ser alavancadas com a disponibilização do processo eletrônico na SUSEP, na 

medida em que disponibilize o envio eletrônico de documentos formais. 

ESPOSTA 20: REUNIÕES PRESENCIAIS COM A SUSEP 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
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Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

e forma regular e eventual, sem 

que seja a forma mais frequente de contato em nenhum caso. As possíveis vantagens da comunicação 

eletrônica poderão ser alavancadas com a disponibilização do processo eletrônico na SUSEP, na 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 
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 As reuniões presenciais foram citadas por todos os liquidantes, sendo uma forma regular de 

contato. 

 Neste ponto pedimos em pergunta aberta que os liquidantes descrevessem o seu relacionamento 

com a fiscalização de regimes especiais, e pedimos sugestões para melhorar este relacionamento. 

Consolidamos as resposta nas categorias abaixo: 

 

RESPOSTA 21: SUGESTÕES QUANTO AO RELACIONAMENTO COM A FISCALIZAÇÃO 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

 Metade dos liquidantes se limitou a declarar que o relacionamento era bom ou ótimo.  

 Um liquidante reclamou que havia excesso de ingerência na condução da liquidação. A queixa 

localizada pode ser explicada pelo fato de que a COREP costuma ter um responsável fixo para 

atendimento de cada entidade.  

 Vinte por cento dos liquidantes sugeriu que o contato deveria ser mais frequente. Outro tanto 

sugeriu que os efetivos da COREP deveriam ser aumentados para permitir maior contato. 

 Uma sugestão extra que parece bastante promissora é de se realizar periodicamente encontro com 

todos os liquidantes para troca de experiências, compartilhamento de problemas e solução, e ainda 

estreitar a relação. A própria aplicação deste questionário mostrou com suas respostas que o coletivo 

Bom 
relacionamento 
meios diversos

50%Sugere 
contato mais 

frequente 
20%

Sugere efetivos 
maior na COREP

20%

Reclama de 
ingerência 

na condução
10%

Relacionamento com a fiscalização



 

de liquidantes e dos servidores que fazem o acompanhamento pode se beneficiar

intercâmbio. 

 Indagamos a seguir sobre as informações periódicas que os liquidantes devem enviar 

periodicamente à SUSEP, para saber se eram vistas como adequadas ou excessivas. Segue o perfil 

resposta 22: 

RESPOSTA 22:

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Os respondentes se dividiram de forma equilibrada entre os que julgavam as informações exigidas 

e sua frequência adequadas e aqueles que julgavam tais exigência excessivas ou muito frequentes.

 A resposta 23 informa como 

objetivo da pergunta foi averiguar se a forma de envio é adequada para o pronto uso da informa

pela Coordenação de Acompanhamento de Regimes Especiais. As sociedades supervisionadas em 

operação usam um sistema específico para envio de informações mensais, é o chamado 

Formulário de Informações Periódicas

formatos mais prontos para tratamento eletrônico de dados na SUSEP , como planilhas Excel são mais 

adequados para a coleta destas informações. Outros formatos, como doc ou pdf exigem manipulação 

mais trabalhosa para importação destes dad

de liquidantes e dos servidores que fazem o acompanhamento pode se beneficiar

Indagamos a seguir sobre as informações periódicas que os liquidantes devem enviar 

periodicamente à SUSEP, para saber se eram vistas como adequadas ou excessivas. Segue o perfil 

: VOLUME E PERIODICIDADE DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Os respondentes se dividiram de forma equilibrada entre os que julgavam as informações exigidas 

e aqueles que julgavam tais exigência excessivas ou muito frequentes.

como são entregues as informações periódicas exigidas pela SUSEP. O 

objetivo da pergunta foi averiguar se a forma de envio é adequada para o pronto uso da informa

pela Coordenação de Acompanhamento de Regimes Especiais. As sociedades supervisionadas em 

operação usam um sistema específico para envio de informações mensais, é o chamado 

Formulário de Informações Periódicas, que alimenta a base de dados corres

formatos mais prontos para tratamento eletrônico de dados na SUSEP , como planilhas Excel são mais 

adequados para a coleta destas informações. Outros formatos, como doc ou pdf exigem manipulação 

mais trabalhosa para importação destes dados.  

112 

de liquidantes e dos servidores que fazem o acompanhamento pode se beneficiar bastante deste tipo de 

Indagamos a seguir sobre as informações periódicas que os liquidantes devem enviar 

periodicamente à SUSEP, para saber se eram vistas como adequadas ou excessivas. Segue o perfil na 

ERIÓDICAS 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Os respondentes se dividiram de forma equilibrada entre os que julgavam as informações exigidas 

e aqueles que julgavam tais exigência excessivas ou muito frequentes. 

entregues as informações periódicas exigidas pela SUSEP. O 

objetivo da pergunta foi averiguar se a forma de envio é adequada para o pronto uso da informação 

pela Coordenação de Acompanhamento de Regimes Especiais. As sociedades supervisionadas em 

operação usam um sistema específico para envio de informações mensais, é o chamado FIP - 

, que alimenta a base de dados correspondente. Envio em 

formatos mais prontos para tratamento eletrônico de dados na SUSEP , como planilhas Excel são mais 

adequados para a coleta destas informações. Outros formatos, como doc ou pdf exigem manipulação 



 

RESPOSTA 23: FORMA DE ENTREGA À 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Nenhum liquidante informou estar enviando as informações por meio do FIP ou em pl

Excel, exatamente os dois meios que proporcionariam a maior facilidade de tratamento destas 

informações pela SUSEP. Pouco mais de 20% enviam em arquivos doc ou pdf. A 

quase 80% dos liquidantes, faz a entrega das informações impressa

 A seguir em pergunta aberta, indaga

liquidação a cargo do respondente. 

múltiplas de um mesmo respondente. Segue 

RESPOSTA 24

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Ações em curso, penhoras e bloqueios

Demora no retorno da SUSEP às demandas 

Demandas judiciais dos acionistas

Localização de credores

Complexidade inerente

Patrimônio Líquido Negativo

Bens em diferentes Estados

Bens com alienação fiduciária

Desorganização interna da massa

Liquidação em estágio inicial

Maiores entraves à conclusão da liquidação

ORMA DE ENTREGA À SUSEP DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Nenhum liquidante informou estar enviando as informações por meio do FIP ou em pl

Excel, exatamente os dois meios que proporcionariam a maior facilidade de tratamento destas 

informações pela SUSEP. Pouco mais de 20% enviam em arquivos doc ou pdf. A 

faz a entrega das informações impressas em papel.

pergunta aberta, indagamos quais seriam os maiores entraves à conclusão da 

liquidação a cargo do respondente. Agregamos as respostas por similaridade, admitindo respostas 

múltiplas de um mesmo respondente. Segue a tabulação da resposta 24: 

24: MAIORES ENTRAVES À CONCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃ

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

0 1 2 3 4 5 6

Ações em curso, penhoras e bloqueios

Demora no retorno da SUSEP às demandas …

Demandas judiciais dos acionistas

Localização de credores

Complexidade inerente

Patrimônio Líquido Negativo

Bens em diferentes Estados

Bens com alienação fiduciária

Desorganização interna da massa

Liquidação em estágio inicial

Maiores entraves à conclusão da liquidação
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ERIÓDICAS CONTÁBEIS 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Nenhum liquidante informou estar enviando as informações por meio do FIP ou em planilhas 

Excel, exatamente os dois meios que proporcionariam a maior facilidade de tratamento destas 

informações pela SUSEP. Pouco mais de 20% enviam em arquivos doc ou pdf. A grande maioria, 

s em papel. 

quais seriam os maiores entraves à conclusão da 

amos as respostas por similaridade, admitindo respostas 

NCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

6 7 8 9

Maiores entraves à conclusão da liquidação



 

 Os entraves mais citados são as ações, penhoras e bloqueios judiciais, apontadas por cerca de 8

dos respondentes. A presente pesquisa 

bloqueios de contas correntes e aplicações através do BACEN JUD, problema mais sensível por 

interferir com os recursos disponíveis para satisfação aos credor

credor fora da ordem legal de preferência.

 Em segundo lugar é citada demora excessiva da SUSEP em responder demandas dos liquidantes, 

referindo-se especialmente as solicitações de autorização para alienação de bens, j

específico da pesquisa e que aqui tem sua importância ressaltada.

 Vinte por cento dos respondentes apontaram as demandas judiciais dos acionistas e a dificuldade 

de localização de credores.  

 Outras causas, como complexidade inerente d

unidades da federação, bens com alienação fiduciária e desorganização da massa foram apontadas por 

dez por cento dos respondentes cada uma. Uma massa está em estágio inicial de liquidação e o 

liquidante não apontou entraves. 

 Passamos a indagar individualmente a cerca do impacto de causas esperadas de dificuldades para 

conclusão da liquidação.  

 Conforme a resposta 25, o 

liquidação foi considerado muito relevante.

RESPOSTA 25: IMPACTO DE AÇÕES EM C

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

são as ações, penhoras e bloqueios judiciais, apontadas por cerca de 8

dos respondentes. A presente pesquisa traz na seção 4.3 sinalização de possível solução para os 

bloqueios de contas correntes e aplicações através do BACEN JUD, problema mais sensível por 

interferir com os recursos disponíveis para satisfação aos credores e implicar em pagamento forçado de 

credor fora da ordem legal de preferência. 

é citada demora excessiva da SUSEP em responder demandas dos liquidantes, 

se especialmente as solicitações de autorização para alienação de bens, j

específico da pesquisa e que aqui tem sua importância ressaltada. 

Vinte por cento dos respondentes apontaram as demandas judiciais dos acionistas e a dificuldade 

Outras causas, como complexidade inerente da liquidação, presença de bens em diferentes 

unidades da federação, bens com alienação fiduciária e desorganização da massa foram apontadas por 

dez por cento dos respondentes cada uma. Uma massa está em estágio inicial de liquidação e o 

 

Passamos a indagar individualmente a cerca do impacto de causas esperadas de dificuldades para 

 impacto de ações em curso e bens gravados sobre o andamento da 

to relevante. 

MPACTO DE AÇÕES EM CURSO SOBRE O ANDAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
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são as ações, penhoras e bloqueios judiciais, apontadas por cerca de 80% 

sinalização de possível solução para os 

bloqueios de contas correntes e aplicações através do BACEN JUD, problema mais sensível por 

es e implicar em pagamento forçado de 

é citada demora excessiva da SUSEP em responder demandas dos liquidantes, 

se especialmente as solicitações de autorização para alienação de bens, já detalhada em item 

Vinte por cento dos respondentes apontaram as demandas judiciais dos acionistas e a dificuldade 

a liquidação, presença de bens em diferentes 

unidades da federação, bens com alienação fiduciária e desorganização da massa foram apontadas por 

dez por cento dos respondentes cada uma. Uma massa está em estágio inicial de liquidação e o 

Passamos a indagar individualmente a cerca do impacto de causas esperadas de dificuldades para 

impacto de ações em curso e bens gravados sobre o andamento da 

TO DA LIQUIDAÇÃO 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 



 

 

RESPOSTA 26: IMPACTO DE BENS GRAVA

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 

RESPOSTA 27: IMPACTO DE DEMANDAS D

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquida

 O impacto de demandas de sócios sobre o andamento da liquidação somente foi considerado 

muito relevante por um liquidante. 

 Na pergunta 28, aberta, indagamos sobre as dificuldades criadas por demandas de sócios e ex

administradores contra a massa, l

MPACTO DE BENS GRAVADOS SOBRE O ANDAMENTO DA L

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

MPACTO DE DEMANDAS DE SÓCIOS SOBRE O ANDAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

O impacto de demandas de sócios sobre o andamento da liquidação somente foi considerado 

muito relevante por um liquidante.  

, aberta, indagamos sobre as dificuldades criadas por demandas de sócios e ex

administradores contra a massa, liquidante ou SUSEP. Segue a tabulação das respostas, agregadas por 
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LIQUIDAÇÃO 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

AMENTO DA LIQUIDAÇÃO 

 

ntes 

O impacto de demandas de sócios sobre o andamento da liquidação somente foi considerado 

, aberta, indagamos sobre as dificuldades criadas por demandas de sócios e ex-

iquidante ou SUSEP. Segue a tabulação das respostas, agregadas por 



 

semelhança. Os liquidantes relataram os temas que suscitam estas demandas:

RESPOSTA 28: T

Fonte: Elaboração próp

 

RESPOSTA 29

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Na resposta 29, os liquidantes em sua maioria relatam que 

não impacta significativamente a conclusão das liquidações.

 Na resposta 30 indagamos sobre o impacto sobre a conclusão da liquidação de prazos longos de 

resposta da SUSEP às solicitações dos liquidantes. Em pergunta ante

semelhança. Os liquidantes relataram os temas que suscitam estas demandas: 

TEMAS DAS DEMANDAS DE SÓCIOS E EX-ADMINISTRADORES

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

29: IMPACTO DO VOLUME DE OBRIGAÇÕES COM A SUSEP

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

, os liquidantes em sua maioria relatam que o volume de obrigações com a SUSEP 

não impacta significativamente a conclusão das liquidações. 

indagamos sobre o impacto sobre a conclusão da liquidação de prazos longos de 

resposta da SUSEP às solicitações dos liquidantes. Em pergunta anterior as respostas deram conta que 
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ADMINISTRADORES 

 

ria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

SUSEP 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

o volume de obrigações com a SUSEP 

indagamos sobre o impacto sobre a conclusão da liquidação de prazos longos de 

rior as respostas deram conta que 



 

a situação ocorre com frequência. Aqui vamos medir a severidade de reflexo da demora:

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os 

 A demora de resposta da SUSEP às solicitações dos liquidantes foi considerada apenas 

relativamente relevante para a conclusão da liquidação.

 Na resposta 31, exploratória, 

liquidação. Exemplificamos sugerindo Judiciário e MP.

RESPOSTA 31: OUTROS ÓRGÃOS QUE INT

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 A grande maioria reclamou da interferência do

a situação ocorre com frequência. Aqui vamos medir a severidade de reflexo da demora:

ESPOSTA 30: IMPACTO DOS PRAZOS DE RESPOSTA DA SUSEP

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

A demora de resposta da SUSEP às solicitações dos liquidantes foi considerada apenas 

relativamente relevante para a conclusão da liquidação. 

, exploratória, são informados que outros órgãos interferem com o andamento da 

ão. Exemplificamos sugerindo Judiciário e MP. 

UTROS ÓRGÃOS QUE INTERFEREM NO ANDAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

A grande maioria reclamou da interferência do Judiciário, seja pelos bloqueios judiciais, por dar 
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a situação ocorre com frequência. Aqui vamos medir a severidade de reflexo da demora: 

SUSEP 

 

Liquidantes 

A demora de resposta da SUSEP às solicitações dos liquidantes foi considerada apenas 

que outros órgãos interferem com o andamento da 

DA LIQUIDAÇÃO 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Judiciário, seja pelos bloqueios judiciais, por dar 



 

andamento a ações que deveriam estar suspensas, ou pela sua morosidade. Houve uma citação de 

interferência atípica da Polícia Federal, que aconteceu a requerimento do MP, e trouxe dificuldades por 

levarem documentos necessários para atribuição de responsabilidade aos ex

 Indagamos sobre a preparação do Quadro Geral de Credores, tendo 80% respondido que sim

resposta 32. Os casos de negativa referem

RESPOSTA 32

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Indagamos se houve impugnação do Quadro Geral de Credores, tendo 80% respondido que s

resposta 33. Os casos de negativa referem

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

andamento a ações que deveriam estar suspensas, ou pela sua morosidade. Houve uma citação de 

interferência atípica da Polícia Federal, que aconteceu a requerimento do MP, e trouxe dificuldades por 

m documentos necessários para atribuição de responsabilidade aos ex-administradores.

Indagamos sobre a preparação do Quadro Geral de Credores, tendo 80% respondido que sim

. Os casos de negativa referem-se a liquidações novas, que ainda não 

32: FOI PREPARADO O QUADRO GERAL DE CREDORES

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Indagamos se houve impugnação do Quadro Geral de Credores, tendo 80% respondido que s

. Os casos de negativa referem-se a liquidações novas, que ainda não o fizeram por isto.

ESPOSTA 33: IMPUGNAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
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andamento a ações que deveriam estar suspensas, ou pela sua morosidade. Houve uma citação de 

interferência atípica da Polícia Federal, que aconteceu a requerimento do MP, e trouxe dificuldades por 

administradores. 

Indagamos sobre a preparação do Quadro Geral de Credores, tendo 80% respondido que sim na 

se a liquidações novas, que ainda não o fizeram por isto. 

REDORES? 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Indagamos se houve impugnação do Quadro Geral de Credores, tendo 80% respondido que sim na 

se a liquidações novas, que ainda não o fizeram por isto. 

REDORES 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 



 

 

 Na resposta 34, os liquidantes opinam

enviar massa para falência judicial sem levantar o quadro geral de credores, como ocorre na ANS.

RESPOSTA 34: ENVIO À FALÊNCIA SEM 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Não há um posicionamento muito definido em relação ao envio à falência sem a prévia 

preparação, publicação e análise de recursos quanto ao Quadro Gera

aprofundar a avaliação do que é feito na ANS, já que se for possível dispensar esta formalidade, 

simplifica-se muito a liquidação nos casos de encaminhamento para falência. 

 As respostas 35 a 37 dizem respeito aos adiantamentos qu

não possuem disponibilidade para pagar os compromissos imprescindíveis e inadiáveis da massa 

liquidanda. Este é um tema sensível, pois, embora denominados adiantamentos, na grande maioria dos 

casos não ocorre a devolução, nem há registro de ter sido a SUSEP restituída destes empréstimos por 

qualquer massa falida. Quando da eventual falência de uma massa liquidando, estes créditos deveriam 

ser classificados como extraconcursais e pagos com precedência sobre quaisquer outro

prática não tem ocorrido. 

os liquidantes opinam se seria adequado modificar-se o marco legal para permitir 

enviar massa para falência judicial sem levantar o quadro geral de credores, como ocorre na ANS.

NVIO À FALÊNCIA SEM PREPARAÇÃO DE QUADRO GERAL DE 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Não há um posicionamento muito definido em relação ao envio à falência sem a prévia 

preparação, publicação e análise de recursos quanto ao Quadro Geral de Credores. Sugerimos 

aprofundar a avaliação do que é feito na ANS, já que se for possível dispensar esta formalidade, 

se muito a liquidação nos casos de encaminhamento para falência. 

dizem respeito aos adiantamentos que a SUSEP faz a diversas massas que 

não possuem disponibilidade para pagar os compromissos imprescindíveis e inadiáveis da massa 

liquidanda. Este é um tema sensível, pois, embora denominados adiantamentos, na grande maioria dos 

, nem há registro de ter sido a SUSEP restituída destes empréstimos por 

qualquer massa falida. Quando da eventual falência de uma massa liquidando, estes créditos deveriam 

ser classificados como extraconcursais e pagos com precedência sobre quaisquer outro
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se o marco legal para permitir 

enviar massa para falência judicial sem levantar o quadro geral de credores, como ocorre na ANS. 

ERAL DE CREDORES 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Não há um posicionamento muito definido em relação ao envio à falência sem a prévia 

l de Credores. Sugerimos 

aprofundar a avaliação do que é feito na ANS, já que se for possível dispensar esta formalidade, 

se muito a liquidação nos casos de encaminhamento para falência.  

e a SUSEP faz a diversas massas que 

não possuem disponibilidade para pagar os compromissos imprescindíveis e inadiáveis da massa 

liquidanda. Este é um tema sensível, pois, embora denominados adiantamentos, na grande maioria dos 

, nem há registro de ter sido a SUSEP restituída destes empréstimos por 

qualquer massa falida. Quando da eventual falência de uma massa liquidando, estes créditos deveriam 

ser classificados como extraconcursais e pagos com precedência sobre quaisquer outros, o que na 



 

RESPOSTA 35:

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Na resposta 35 dois terços dos liquidantes afirmaram ter tomado 

despesas da massa liquidanda. Em vista de terem diversos dos respondentes mais de uma massa sob 

sua responsabilidade, este perfil seria mais adequadamente conhecido tabulando

tomaram empréstimos.  

RESPOSTA 36

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Conforme resposta 36, uma das massas que tomaram empréstimo o fez transitoriamente, enquanto 

era vendido imóvel de propriedade da massa, tendo a seguir feito a devolução dos valores tomados. 

: LIQUIDANDA TOMOU ADIANTAMENTO JUNTO À SUSEP?

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

ois terços dos liquidantes afirmaram ter tomado empréstimos junto à SUSEP para 

despesas da massa liquidanda. Em vista de terem diversos dos respondentes mais de uma massa sob 

sua responsabilidade, este perfil seria mais adequadamente conhecido tabulando

36: MOTIVO PARA TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO À SUSEP

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

ma das massas que tomaram empréstimo o fez transitoriamente, enquanto 

e propriedade da massa, tendo a seguir feito a devolução dos valores tomados. 
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SUSEP? 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

empréstimos junto à SUSEP para 

despesas da massa liquidanda. Em vista de terem diversos dos respondentes mais de uma massa sob 

sua responsabilidade, este perfil seria mais adequadamente conhecido tabulando-se as empresas que 

SUSEP 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

ma das massas que tomaram empréstimo o fez transitoriamente, enquanto 

e propriedade da massa, tendo a seguir feito a devolução dos valores tomados. 



 

Outra liquidação recente tomou empréstimo num primeiro momento, mas estará fazendo devolução 

nos próximos meses. 

 A resposta 37 informa se há perspectiva 

RESPOSTA 37: PERSPECTIVA DE RESTIT

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

 Os liquidantes acenam com quadro otimista com 90% afi

metade integralmente, metade parcialmente.

 Indagamos aos liquidantes a respeito da forma e prazo de encerramento da liquidação

manifestaram como segue nas respostas 38 e 39

RESPOSTA 38: EXPECTATIVA QUANTO À 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Outra liquidação recente tomou empréstimo num primeiro momento, mas estará fazendo devolução 

se há perspectiva de serem pagos os empréstimos concedidos pela

ERSPECTIVA DE RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PELA 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Os liquidantes acenam com quadro otimista com 90% afi rmando que restituirão os empréstimos, 

metade integralmente, metade parcialmente. 

Indagamos aos liquidantes a respeito da forma e prazo de encerramento da liquidação

manifestaram como segue nas respostas 38 e 39. 

XPECTATIVA QUANTO À FORMA DE ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
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Outra liquidação recente tomou empréstimo num primeiro momento, mas estará fazendo devolução 

concedidos pela SUSEP. 

S CONCEDIDOS PELA SUSEP 

 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

rmando que restituirão os empréstimos, 

Indagamos aos liquidantes a respeito da forma e prazo de encerramento da liquidação, que se 

O DA LIQUIDAÇÃO 

 
Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 



 

 Mais da metade das respostas indica a autofalência. Uma entidade estima voltar a operar, 
exatamente a que está há mais temp
liquidação extrajudicial antes mesmo da existência da SUSEP. 
 
 

RESPOSTA 39: PRAZO ESTIMADO PARA E

Fonte: Elaboração própria a parti
 
 Um terço dos respondentes estima que o encerramento ocorra entre um e dois anos. Quase metade 
estima encerrar antes de um ano. 
 
 
 Na resposta 40 os liquidantes 
liquidação extrajudicial no âmbito da SUSEP 
 
 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
 

Mais da metade das respostas indica a autofalência. Uma entidade estima voltar a operar, 
exatamente a que está há mais tempo, prestar a completar cinquenta anos, tendo sido decretada sua 
liquidação extrajudicial antes mesmo da existência da SUSEP.  

RAZO ESTIMADO PARA ENCERRAMENTO DE SUAS LIQUIDAÇÕES

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Um terço dos respondentes estima que o encerramento ocorra entre um e dois anos. Quase metade 
 

os liquidantes opinam se a legislação e os normativos complementares que reg
liquidação extrajudicial no âmbito da SUSEP são adequados.  

ESPOSTA 40: A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA É ADEQUADA? 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
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Mais da metade das respostas indica a autofalência. Uma entidade estima voltar a operar, 
o, prestar a completar cinquenta anos, tendo sido decretada sua 

LIQUIDAÇÕES 

 
r de pesquisa com os Liquidantes 

Um terço dos respondentes estima que o encerramento ocorra entre um e dois anos. Quase metade 

se a legislação e os normativos complementares que regem a 

 

 
Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 



 

 
 Mais da metade dos respondentes considera
nos normativos. Um terço dos respondentes considera que é necessária uma reformulação completa. E 
10% considera que a legislação é adequada.
 
 A respostas 41 traz a percepção dos liquidantes sobre a sua
 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
 
 
 Cerca de oitenta por cento dos liquidantes considerou que a remuneração fixada para a função é 
satisfatória. Vinte por cento dos respondentes a consideraram baixa.
 
 As respostas 42 e 43 tratam da premiação criada em 2012 através da Circular SUSEP 431, e 
depois alterada pela Circular 478, para incentivar liquidações mais rápidas através do pagamento de 
premiação escalonada ao liquidante que conseguir encerrar a liquidação em um, dois ou três anos. 
 

RESPOSTA 42: VALORES DE PREMIAÇÃO 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Mais da metade dos respondentes considera que são necessários pequenos ajustes na legislação e 
nos normativos. Um terço dos respondentes considera que é necessária uma reformulação completa. E 

é adequada. 

respostas 41 traz a percepção dos liquidantes sobre a sua remuneração: 

ESPOSTA 41: REMUNERAÇÃO DO LIQUIDANTE 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Cerca de oitenta por cento dos liquidantes considerou que a remuneração fixada para a função é 
ria. Vinte por cento dos respondentes a consideraram baixa. 

tratam da premiação criada em 2012 através da Circular SUSEP 431, e 
depois alterada pela Circular 478, para incentivar liquidações mais rápidas através do pagamento de 

ação escalonada ao liquidante que conseguir encerrar a liquidação em um, dois ou três anos. 

ALORES DE PREMIAÇÃO POR TÉRMINO CÉLERE DE LIQUIDAÇÃO

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
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que são necessários pequenos ajustes na legislação e 
nos normativos. Um terço dos respondentes considera que é necessária uma reformulação completa. E 

 

 
Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Cerca de oitenta por cento dos liquidantes considerou que a remuneração fixada para a função é 

tratam da premiação criada em 2012 através da Circular SUSEP 431, e 
depois alterada pela Circular 478, para incentivar liquidações mais rápidas através do pagamento de 

ação escalonada ao liquidante que conseguir encerrar a liquidação em um, dois ou três anos.  

IQUIDAÇÃO 

 
Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 



 

 
 Quarenta e cinco por cento dos liquidantes considerou a premiação baixa e pouco atrativa. Vinte 
por cento a considerou adequada. Dez por cento dos respondentes a considerou inexequível ou 
inadequada ou ainda que não deveria existir pois é obrigação do li
 
 

RESPOSTA 43: P

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
 
 
 Os liquidantes se dividiram quanto a avaliação do prazo para fazer jus à premiação 
encerramento da liquidação. Um terço julga os prazos adequados, um terço julga os prazos muito 
exíguo. Talvez a razão esteja numa resposta avulsa que sugere que os prazos devem ser fixados 
conforme a complexidade da liquidação. 
  
 Outra crítica que se pode fazer à sistemática é que o pagamento da premiação conforme o que 
dispõe a Circular é feito pela liquidanda, mas considerando a situação financeira delas, isto pode ser 
inviável. Em caso de autofalência se o pagamento for deixado como crédito, as cha
recebimento no processo falimentar judicial seriam mínimas. A SUSEP também não tem rubrica 
reservada para tal.  
 
 Indagamos sobre a possibilidade de se estabelecer o incentivo de outra forma, similar ao praticado 
com os administradores judiciais, c
recebe 5%, reservando parte para os liquidantes, conforme autoriza o Art. 106 do DL 73/66. 
44 traz o posicionamento dos liquidantes com relação a esta proposição:
 

 

Quarenta e cinco por cento dos liquidantes considerou a premiação baixa e pouco atrativa. Vinte 
por cento a considerou adequada. Dez por cento dos respondentes a considerou inexequível ou 
inadequada ou ainda que não deveria existir pois é obrigação do liquidante. 

PRAZOS DE ENCERRAMENTO PARA FAZER JUS A PREMIAÇÃO

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

Os liquidantes se dividiram quanto a avaliação do prazo para fazer jus à premiação 
encerramento da liquidação. Um terço julga os prazos adequados, um terço julga os prazos muito 
exíguo. Talvez a razão esteja numa resposta avulsa que sugere que os prazos devem ser fixados 
conforme a complexidade da liquidação.  

pode fazer à sistemática é que o pagamento da premiação conforme o que 
dispõe a Circular é feito pela liquidanda, mas considerando a situação financeira delas, isto pode ser 
inviável. Em caso de autofalência se o pagamento for deixado como crédito, as cha
recebimento no processo falimentar judicial seriam mínimas. A SUSEP também não tem rubrica 

sobre a possibilidade de se estabelecer o incentivo de outra forma, similar ao praticado 
com os administradores judiciais, com valor baseado nas vendas de ativos sobre as quais a SUSEP 
recebe 5%, reservando parte para os liquidantes, conforme autoriza o Art. 106 do DL 73/66. 
44 traz o posicionamento dos liquidantes com relação a esta proposição: 
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Quarenta e cinco por cento dos liquidantes considerou a premiação baixa e pouco atrativa. Vinte 
por cento a considerou adequada. Dez por cento dos respondentes a considerou inexequível ou 

REMIAÇÃO 

 
Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

Os liquidantes se dividiram quanto a avaliação do prazo para fazer jus à premiação por 
encerramento da liquidação. Um terço julga os prazos adequados, um terço julga os prazos muito 
exíguo. Talvez a razão esteja numa resposta avulsa que sugere que os prazos devem ser fixados 

pode fazer à sistemática é que o pagamento da premiação conforme o que 
dispõe a Circular é feito pela liquidanda, mas considerando a situação financeira delas, isto pode ser 
inviável. Em caso de autofalência se o pagamento for deixado como crédito, as chances de 
recebimento no processo falimentar judicial seriam mínimas. A SUSEP também não tem rubrica 

sobre a possibilidade de se estabelecer o incentivo de outra forma, similar ao praticado 
om valor baseado nas vendas de ativos sobre as quais a SUSEP 

recebe 5%, reservando parte para os liquidantes, conforme autoriza o Art. 106 do DL 73/66. A resposta 



 

RESPOSTA 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes
 
 
 Os respondentes dividiram-se entre a aprovação da comissão sobre venda de ativos em adição aos 
honorários atuais e sua simples reje
premiação, por ter fonte de custeio definida e autorização legal de uso de parte da comissão sobre 
venda de ativos para premiação de liquidantes.
 
 Finalmente as últimas questões 
liquidantes, sobre os temas a seguir, já incluindo em cada tópico a seguir as respostas obtidas, a guisa 
de braisntorming, sem censurá-las ou endossá
 
 

RESPOSTA 45: SUGESTÕES VI

1. Vedação legal de bloqueio via BACEN JUD 
extrajudicial. 

2. Respostas mais rápidas da PF
extrajudiciais. 

3. Opção de pareceres externos em subs
4. Mais autonomia aos liquidantes
5. Automação dos processos na SUSEP
6. Deixar a autorização de vendas de ativos na competência do Diretor de Fiscalização e 

não do Conselho Diretor
7. Agilizar a conclusão das comissões de inqué
8. Rateios proporcionais. 
9. Firmar e/ou estreitar relacionamento com outros órgãos como Banco Central, Receita 

Federal, Justiça Federal, MPF para intercâmbio e colaboração.
10. Menos conservadorismo, com flexibilização de critérios para permitir realização de

“ativos tóxicos”. 

 

 

ESPOSTA 44: PREMIAÇÃO SOBRE VENDA DE ATIVOS 

Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes

se entre a aprovação da comissão sobre venda de ativos em adição aos 
honorários atuais e sua simples rejeição. Esta proposta pode ser uma alternativa à atual política de 
premiação, por ter fonte de custeio definida e autorização legal de uso de parte da comissão sobre 
venda de ativos para premiação de liquidantes. 

Finalmente as últimas questões tiveram formulação aberta para comentários e sugestões dos 
a seguir, já incluindo em cada tópico a seguir as respostas obtidas, a guisa 

las ou endossá-las: 

UGESTÕES VISANDO AGILIZAR O ENCERRAMENTO DAS LIQUID

Vedação legal de bloqueio via BACEN JUD contra entidades sob liquidação 

Respostas mais rápidas da PF-SUSEP nos processos envolvendo liquidações 

Opção de pareceres externos em substituição à manifestação da PF-SUSEP
Mais autonomia aos liquidantes. 
Automação dos processos na SUSEP. 
Deixar a autorização de vendas de ativos na competência do Diretor de Fiscalização e 
não do Conselho Diretor. 
Agilizar a conclusão das comissões de inquérito. 

Firmar e/ou estreitar relacionamento com outros órgãos como Banco Central, Receita 
Federal, Justiça Federal, MPF para intercâmbio e colaboração. 
Menos conservadorismo, com flexibilização de critérios para permitir realização de

Fonte: Pesquisa com os Liquidantes 
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Elaboração própria a partir de pesquisa com os Liquidantes 

se entre a aprovação da comissão sobre venda de ativos em adição aos 
ição. Esta proposta pode ser uma alternativa à atual política de 

premiação, por ter fonte de custeio definida e autorização legal de uso de parte da comissão sobre 

aberta para comentários e sugestões dos 
a seguir, já incluindo em cada tópico a seguir as respostas obtidas, a guisa 

ERRAMENTO DAS LIQUIDAÇÕES 

entidades sob liquidação 

SUSEP nos processos envolvendo liquidações 

SUSEP. 

Deixar a autorização de vendas de ativos na competência do Diretor de Fiscalização e 

Firmar e/ou estreitar relacionamento com outros órgãos como Banco Central, Receita 

Menos conservadorismo, com flexibilização de critérios para permitir realização de 
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RESPOSTA 46: SUGESTÕES VISANDO MENORES CUSTOS DA MASSA COM A LIQUIDAÇÃO 

1. Atuação mais próxima entre liquidante e SUSEP 
2. Massas com patrimônio imobiliário rentabilizá-lo através de locação enquanto não são 

alienados 
3. Centralização de massas de um liquidante em um único local 
4. Objetividade e velocidade nas decisões 
5. Espaçar mais os relatórios periódicos 
6. Envio de informações em meio digital 
7. Alienações antecipadas de bens e pagamentos no curso de ações que envolvam passivos 

preferenciais, garantindo-se estes mediante reserva de bens e/ou recursos. 
8. Parecerias com outros órgãos públicos ou sociedade de economia mista, poderão agilizar 

a atuação dos liquidantes bem como baratear os custos. Exemplos: Pesquisas e 
avaliações de bens; levantamentos em Comarcas distantes; atuação como prepostos em 
locais distantes. 

 
Fonte: Pesquisa com os Liquidantes 

 
 

RESPOSTA 47: SUGESTÕES VISANDO DIMINUIR O GASTO PÚBLICO COM AS LIQUIDAÇÕES 

1. Autorizações de venda mais ágeis. 
2. Nomeação de servidores SUSEP. 
3. Não decretação. 
4. Avaliação constante enquanto em operação, de forma a se chegar à Liquidação 

Extrajudicial, as informações serem suficientes para encaminhamento da decisão. 
5. Agilidade na detecção da situação irregular da empresa e a tomada de decisão de 

decretar o regime especial oportunamente. 
6. Eliminar contingenciamento e atrasos nos adiantamentos. 
7. Alienação antecipada de bens em massas sem liquidez, com reserva para despesas 

correntes e ressarcimento de empréstimos. 
8. Celeridade. 

 
Fonte: Pesquisa com os Liquidantes 

 
 

RESPOSTA 48: OUTRAS SUGESTÕES E OPORTUNIDADES NA PERSPECTIVA DOS LIQUIDANTES 

1. Mais proximidade entre SUSEP e o liquidante. 
2. Seminários periódicos entre liquidantes e SUSEP.  
3. Promover encontros regionais pata troca de experiências. 
4. SUSEP poderia criar mecanismo de avaliação dos Liquidantes. 
5. Reforçar equipe COREP. 
6. Uniformização de procedimentos. 
7. Em comparação com o BACEN, a SUSEP é extremamente conservadora, concentrando 

decisões que deveriam ser tomadas pelo Liquidante, criando risco de responsabilização 
do órgão fiscalizador e do liquidante. Penalização por "deixar de fazer". 

8. A informatização de todos os procedimentos facilitaria o andamento de todo o processo. 
9. Normas, fornecidas em arquivos editáveis. 
10. Troca de informações por meio magnético. 
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11. Parcerias com outros órgãos públicos: 
a. Poder judiciário, visando clarificar ao julgador o que é uma liquidação 

extrajudicial (às vezes ela é confundida com Recuperação Judicial), evitaria a 
tomada de decisões prejudiciais às massas. 

b. Ministério Público, visando a apuração de fraudes e a defesa dos credores e da 
massa. 

c. Banco do Brasil, notadamente a área de engenharia, que poderia auxiliar na 
elaboração de laudos de avaliação, fiscalização de bens e/ou a indicação de 
profissionais pré-qualificados para tais procedimentos. 

d. CATI e/ou Secretaria da Agricultura e Abastecimento, visando o mesmo trabalho 
do item anterior, na área de bens rurais. 

 
 

Fonte: Pesquisa com os Liquidantes 
 
 

 
 

 


