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RESUMO 

 

As intervenções do Poder Público em entidades privadas são necessárias em certas 

circunstâncias. Independentemente do tipo de intervenção, os agentes intervenientes devem 

zelar pelo interesse público e esforçar-se para que a intervenção ocorra na medida necessária, 

com qualidade e com eficiência. Será abordado assunto relacionado à intervenção do Poder 

Público, na figura da Superintendência de Seguros Privados (Susep), autoridade que recebeu 

do Ministério da Fazenda competências de controlar, regular e fiscalizar importantes 

instituições: seguradoras, resseguradores locais, entidades abertas de previdência 

complementar e entidades de capitalização. Nesse contexto, os estudos se restringirão à 

Liquidação Extrajudicial, intervenção que ocorre quando há indícios de crises econômico-

financeiras, de insolvência ou de gestão, dentre outras circunstâncias. A Susep nomeia um 

liquidante para executar os procedimentos e acompanha a respectiva gestão, cujo foco principal 

deve ser a quitação das dívidas com os credores. Tem sido observada baixa eficiência na gestão 

das entidades em Liquidação Extrajudicial, o que pode em parte relevante ser decorrente da 

falta de diretrizes para a elaboração de um Manual do Liquidante que induza a práticas 

eficientes de gestão. É, pois, objetivo desse trabalho propor diretrizes para a elaboração desse 

Manual. A metodologia de pesquisa será a revisão bibliográfica, pesquisa documental e a coleta 

da opinião de liquidantes e de especialistas em Liquidação Extrajudicial.  Será pesquisado como 

algumas autoridades nacionais ou internacionais lidam com a Liquidação Extrajudicial. 

Acreditamos que o assunto aqui tratado é de grande relevância social, pois ineficiências na 

execução dessas Liquidações Extrajudiciais podem prejudicar credores, acionistas e gerar 

desperdícios de tempo e de recursos do Poder Público quando do acompanhamento do regime 

liquidatário.  No final do trabalho encontramos o resultado da pesquisa: as diretrizes propostas 

para a elaboração do novo Manual do Liquidante da Susep. 

 

Palavras-chave: liquidação extrajudicial, Manual do liquidante, Susep, Ministério da Fazenda 

 

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The intervention of the government in private entities is required in some circumstances. 

Regardless of the type of intervention, the actors involved are responsible for keeping the public 

interest and warrant that the intervention will not occur tighter than necessary. And the 

intervention must be performed pursuing quality and efficiency. The main issue is related to the 

intervention of the Government through the “Superintendência de Seguros Privados” 

(Susep), authority that received from the Ministry of Financy the competency related to the 

control, regulation and supervision of important institutions: insurance/reinsurance companies, 

open private pension funds and capitalization entities. In this context, the monograph has focus 

on the extrajudicial liquidation, kind of intervention that occurs when there are signs of 

economic, financial, management crises or insolvency in the company. Susep delegates the 

procedures to the liquidator and supervises the process, whose focus must be the payments to 

creditors. It has been observed low efficiency in the management of the entities in liquidation, 

which in relevant part is due to the lack of guidelines for the preparation of the new Liquidator's 

Guide able to motivate efficient practices. Then the purpose herein is propose these guidelines.  

The research methodology is based on literature review, the collection and analysis of 

liquidators and experts’ opinion. The research will include the way some national or 

international authorities deal with the liquidation. We believe that the issue has great social 

relevance, because inefficiencies in such interventions can harm creditors, shareholders and 

generate waste of time and government ´s resources during the supervision of the liquidation. 

At the end of the monograph, we show the result: the proposed guidelines for the preparation 

of the new Liquidator's Guide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Abordaremos um tema de relevância social e econômica: a Liquidação Extrajudicial, uma 

intervenção do Poder Público em grandes organizações financeiras. Limitaremos os estudos nas 

intervenções nas seguintes organizações: seguradoras, em entidades abertas de previdência 

complementar (EAPCs) e entidades de capitalização. A Liquidação Extrajudicial nessas 

entidades é iniciada a partir do momento em que a Superintendência de Seguros Privados 

(Susep), ao verificar certas circunstâncias, decreta o regime e nomeia um liquidante. 

Não entraremos em detalhes associados à teoria do seguro, nem acerca de pontos específicos 

do funcionamento das entidades de capitalização e de previdência complementar aberta. No 

escopo deste trabalho é suficiente o entendimento da finalidade e da lógica de funcionamento 

do negócio das seguradoras, das EAPCs e das entidades de capitalização. 

A Susep define seguro como o “contrato mediante o qual uma pessoa denominada Segurador, 

se obriga, mediante o recebimento de um prêmio, a indenizar outra pessoa, denominada 

Segurado, do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato. ” (Circular SUSEP 

354/07). 

Dessa forma, as seguradoras assumem riscos em troca do recebimento de contrapartida 

pecuniária do cliente (segurado). Tal contrapartida é denominada prêmio de seguros.   

Entendemos por riscos do seguro, a possibilidade de ocorrência de um evento imprevisível, 

porém possível.  

A título de exemplo, para deixar mais intuitiva a lógica do funcionamento do mercado de 

seguros, consideremos um seguro de automóvel, em que a seguradora assume todos os riscos 

enumerados nas cláusulas contratuais.  

O documento mais comum e que contém as condições gerais e específicas dessa relação de 

natureza contratual é a apólice. A perda total do veículo segurado é um exemplo de evento 

imprevisível, cuja concretização é a ocorrência do denominado sinistro. A repercussão da 

ocorrência do evento é o surgimento de uma obrigação de a seguradora pagar a indenização ao 

segurado, no valor e nas condições preestabelecidos na data da contratação (quando a 

seguradora aceita o risco).  
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A obrigação de indenizar o sinistro ocorrido não pode ser descumprida, a menos que haja 

alguma hipótese excludente, como é exemplo típico, o fato de haver nexo causal entre a 

ocorrência do sinistro e a embriaguês do motorista. 

Assim, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) define sinistro como a “ocorrência 

do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro”. (Resolução CNSP 

117/04). O valor do prêmio recebido pela seguradora considera a probabilidade da ocorrência 

do sinistro e todas as despesas administrativas incorridas ou previstas. Por meio de cálculo 

atuarial, é definido o valor das reservas (ativos garantidores) que a seguradora deve manter para 

garantir os compromissos assumidos. 

Em seu turno, as EAPCs incentivam a poupança, possibilitando que os poupadores possam 

reservar recursos financeiros para serem utilizados em um momento futuro.  Quem adquire um 

produto de uma EAPC pode estar pensando em complementar o valor da aposentadoria ou pode 

estar se planejando, investindo valores no presente, para alguma despesa futura, tal como a 

relativa à mensalidade da faculdade dos filhos.  

Há planos de previdência complementar aberta de benefício definido e outros com contribuição 

definida. Os primeiros são caracterizados por variações no valor das contribuições do cliente, 

de forma a garantir que a regra de cálculo determinada para o valor do benefício seja respeitada. 

Por outro lado, nos planos de contribuição definida, o cliente contribui de forma constante (a 

menos de um indexador que corrige a inflação), sendo desconhecido, no momento da 

contratação, o valor do benefício a ser recebido, pois esse dependerá da mutação das condições 

do mercado durante a vigência do plano e do valor acumulado na reserva.  

Por seu turno, apresentamos a definição dada pela Susep acerca do produto título de 

capitalização: 

 

é um produto em que parte dos pagamentos realizados pelo subscritor é usado para 

formar um capital, segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio 

título (Condições Gerais do Título) e que será pago em moeda corrente num prazo 

máximo estabelecido. (Fonte: site da Susep) 

 

Os valores recebidos pela entidade de capitalização são utilizados para liquidar despesas 

administrativas ou para fazer face aos custos de sorteios. Os sorteios motivam a compra desses 

produtos. Os títulos de capitalização têm sido utilizados para garantir contratos de aluguel, 

dentre outras finalidades.            
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Em face dos riscos diversos existentes no negócio das entidades supervisionadas pela Susep, 

uma supervisão de qualidade é essencial. Em um cenário mais pessimista, na ocorrência de uma 

crise de gestão ou financeira, o Poder Público precisa intervir. 

É, pois, a Liquidação Extrajudicial integrada por um conjunto de procedimentos que o Poder 

Público precisa conduzir, acompanhando, fiscalizando e dando as diretrizes para o adequado 

funcionamento.   

Por simplificação, chamaremos nesse trabalho entidades supervisionadas as principais 

entidades fiscalizadas pela Susep. São elas: as seguradoras, as entidades abertas de previdência 

complementar aberta e as entidades de capitalização. É inquestionável que essas instituições 

são fundamentais na economia do país.  

A falência de grandes seguradoras, por exemplo, pode ter efeito sistêmico na economia, 

podendo conduzir a crises no setor produtivo. Ademais, a poupança popular e o patrimônio das 

pessoas podem ser prejudicados se uma dessas instituições financeiras passar por graves 

problemas financeiros. A intervenção do Poder Público na gestão dessas entidades deve ocorrer 

de forma tempestiva e adequada, impedindo o agravamento dos problemas financeiros, além de 

identificar e mitigar arbitrariedades que possam prejudicar os interesses da população e da 

sociedade.  

Dentre as principais ameaças à estabilidade do mercado supervisionado, destacamos: os 

problemas de agência, a falta de eficaz gerenciamento de riscos, as deficiências nos controles 

internos, os problemas de governança e outros problemas de gestão. 

 As citadas intervenções da Susep correspondem aos regimes especiais e são realizadas, 

dependendo da gravidade dos problemas, por um Diretor-Fiscal, por um Liquidante ou por um 

Interventor. São agentes que irão atuar de forma que a entidade supervisionada cumpra a 

legislação aplicável e se orientem de forma a buscar a recuperação econômico-financeira.   
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Quadro 1 - Entidades em regime especial em maio de 2015.  

 

ENTIDADE REGIME ESPECIAL

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

GBOEX - GREMIO BENEFICENTE

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

FEDERAL DE SEGUROS S.A

BLAZEI PARTICIPAÇÕES S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CONFIANÇA CIA DE SEGUROS

SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS

EDEL SEGURADORA S.A. 

PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS

VIDA CLUBE DE SEGUROS 

CRUZEIRO DO SUL - COMPANHIA SEGURADORA

SANTOS CIA DE SEGUROS

AVS SEGURADORA S/A

MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

SANTOS SEGURADORA S.A.

NOVA YORK COMPANHIA DE SEGUROS

PREVBRAS- SOCIEDADE NACIONAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

MONTEPIO MFM 

MONTEPACI SOCIEDADE COMERCIAL DE IMÓVEIS LTDA

VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A

INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S.A.

COMPANHIA URANO DE CAPITALIZAÇÃO

GNPP SEGURADORA S/A

COMPANHIA CENTRAL DE SEGUROS

MONTEVAN PREVIDENCIA PRIVADA S/A

ENTIDADES EM DIREÇÃO-FISCAL

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

 
Fonte: site da Susep 

 

1.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desse trabalho é propor diretrizes para a elaboração do novo Manual do 

Liquidante da Susep, contribuindo para reduzir ineficiências e melhorar a qualidade 

concernente à gestão de entidades supervisionadas em Liquidação Extrajudicial.  

As diretrizes poderão contribuir para que o Novo Manual do Liquidante possa trazer maior 

previsibilidade, padronização e organização às rotinas operacionais necessárias.  

É desejável, logicamente, que o Manual esteja alinhado com métodos mais modernos de gestão 

e com diretrizes de governança corporativa, haja vista o interesse público envolvido: associado 

à proteção da economia popular. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para se chegar ao objetivo geral, consideramos importante perseguir os seguintes objetivos 

específicos: 

 Estudar e analisar características básicas sobre os regimes especiais, especialmente a 

Liquidação Extrajudicial;  

 Fazer um estudo dos itens do atual Manual do liquidante, identificando os que precisam 

ser atualizados em virtude de mudanças na legislação (nos aspectos contábeis e 

jurídicos);  

 Identificar itens do atual Manual do liquidante que conduzem a práticas de gestão 

desnecessárias ou ineficientes;  

 Fazer benchmarking com entidades nacionais ou internacionais, buscando boas práticas 

que poderiam ser adotadas na condução das Liquidações Extrajudiciais no âmbito da 

Susep; e 

 Pesquisar a opinião de pessoas que tenham experiência nos procedimentos da 

Liquidação Extrajudicial.  

O projeto tem a finalidade ampla de contribuir na conquista, pelo órgão supervisor e pelas 

entidades supervisionadas, da confiança da sociedade. Por hipótese, essa conquista de confiança 

é possível se ficar demonstrado que os trabalhos de regulação/supervisão estão sendo realizados 

de forma transparente, eficiente e efetiva.  

 

1.3 O PROBLEMA 

 

A prática tem mostrado que os métodos de gestão das entidades em Liquidação Extrajudicial 

precisam ser reformulados. De outra banda, há normas da Susep que dizem que o liquidante 

extrajudicial deve ser periodicamente avaliado, entretanto o Manual do Liquidante vigente não 

estabelece os critérios para que essa avaliação possa ser realizada.   

Melhorias no nível de padronização seria um ponto de partida. A utilização de técnicas de 

gestão que induzam o foco dos processos nos resultados é outro desafio. O liquidante deve 

perseguir a eficiência, sem concentrar a atenção exclusivamente em formalidades e exigências 

impostas pela legislação aplicável. 
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Partimos da hipótese que o foco nas formalidades, em detrimento dos resultados, é (em parte 

relevante) desdobramento do próprio texto do Manual vigente. Ele não foi elaborado na 

tentativa de manter o foco nos resultados do Processo da Liquidação Extrajudicial e em 

promover práticas mais eficientes de gestão. 

O problema amplo é, portanto, a ineficiência nos procedimentos da Liquidação Extrajudicial. 

Ele tem origem, em boa parte, no problema específico que aqui será tratado: o Manual do 

Liquidante vigente não tem induzido a práticas de gestão eficientes.   

 

1.4 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

 

O benefício social do projeto é direto, pois essa intervenção do Poder Público (Liquidação 

Extrajudicial) tem como beneficiários os credores da entidade em liquidação, denominada 

liquidanda. Trata-se de pessoas físicas ou jurídicas que depositaram sua confiança em uma 

instituição que, infelizmente, se mergulhou em um cenário de profunda crise econômico-

financeira ou de gestão.  

É também a Liquidação Extrajudicial medida repressiva, pois dela decorre a cassação dos 

mandatos dos administradores, a indisponibilidade dos bens destes e a instauração de um 

inquérito administrativo para apurar as responsabilidades dos que causaram prejuízos ou os 

problemas graves na entidade. Se o inquérito apurar indícios de crimes financeiros, ele será 

levado ao conhecimento do Ministério Público, o qual analisará se caberá ajuizamento de ação 

contra os ex-administradores. 

Entretanto, o benefício social da Liquidação Extrajudicial poderá ser neutralizado caso não haja 

eficiência na gestão do próprio regime liquidatário. A existência de um acompanhamento 

rigoroso do supervisor é fundamental. Esperamos que a existência de um “Manual do 

Liquidante” atualizado e aprimorado poderia trazer maior qualidade e eficiência aos 

procedimentos da Liquidação Extrajudicial. É muito importante que a elaboração do Manual 

siga diretrizes de forma a torná-lo uma ferramenta eficaz. 

 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO PROJETO 

 

O projeto não tem a pretensão de entrar em detalhes muito técnicos acerca de mecanismos 

regulatórios do mercado de seguros. Apenas serão analisados fatores que são correlatos às 
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normas aplicáveis ao regime especial de Liquidação Extrajudicial. Não abordaremos os regimes 

de Direção-Fiscal e de Intervenção, institutos que merecem um estudo exclusivo. 

O trabalho tem a pretensão de investigar quais diretrizes e estratégias podem ser propostas para 

a elaboração de um Novo Manual do Liquidante da Susep.  
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2 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

 

2.1 O MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

A Administração Pública Federal possui uma estrutura dividida em centros de competências 

denominados órgãos. Esses órgãos integram à chamada Administração Direta. Por outro lado, 

vinculados a esses órgãos poderão existir pessoas jurídicas criadas por lei específica ou cuja 

criação é autorizada por lei. Trata-se das entidades da Administração Indireta: as Autarquias, 

as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. É, portanto, a 

criação dessas entidades da Administração Indireta uma forma de descentralização na 

Administração Pública. 

A Susep possui natureza autárquica e recebeu, por outorga, algumas competências do 

Ministério da Fazenda (MF), órgão responsável pela “formulação e execução da política 

econômica” (conforme definido no site do MF).     

A atual estrutura regimental do MF é mostrada na Figura 1, donde se verifica que o MF é 

integrado por vários órgãos colegiados, a exemplo do CNSP (Conselho Nacional de Seguros 

Privados) e do CRSNSP (Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de 

Previdência Privada Aberta e de Capitalização).   O CNSP possui atribuições relativas ao 

estabelecimento dos moldes (normas e diretrizes) da política de seguros, de capitalização e de 

previdência complementar aberta. O CRSNSP é a última instância administrativa de recursos 

às decisões da Susep.   

Ainda observando a Figura 1 verifica-se que no MF existem sete órgãos singulares. Do 

organograma, verifica-se que existem ainda dez entidades vinculadas a esse Ministério, donde 

destacamos as Autarquias: BCB , CVM e Susep. 

Enumeramos alguns assuntos que competem ao MF (enfatizando aqueles que foram delegados 

à Susep, mostrados em negrito):  

 

Art. 1º O Ministério da Fazenda, órgão da administração federal direta, tem como 

área de competência os seguintes assuntos: 

I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros 

privados e previdência privada aberta; 

II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária federal, inclusive a 

destinada à previdência social, e aduaneira; (...) 

VIII - fiscalização e controle do comércio exterior; (...) 

(Decreto nº. 7.482/11, grifo nosso) 
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Figura 1 - Organograma do Ministério da Fazenda 

 

Fonte: site do MF 
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2.2 ATRIBUIÇÕES E RELEVÂNCIA DA SUSEP 

 

A Susep, além das atribuições relativas à garantia da estabilidade e do desenvolvimento do 

mercado supervisionado, é responsável pela proteção do consumidor. 

O mercado supervisionado pela Susep pertence, em sua maior parte, ao Sistema Financeiro 

Nacional, nos termos do artigo 18 da Lei 4.595/1.964, que dispõe sobre as instituições 

financeiras e dá outras providências.  

Criada pelo Decreto-lei 73/1966, a Susep possui a Missão de “Regular, Supervisionar e 

fomentar”. Segundo o site da Autarquia, a instituição tem, dentre outras, as seguintes 

atribuições:  

a) “Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades 

Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e 

Resseguradoras, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP”; 

b) “Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua 

através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e 

resseguro”; 

c) ”Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados 

supervisionados”; 

d) “Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a 

eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros 

Privados e do Sistema Nacional de Capitalização”; 

e) “Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua 

expansão e o funcionamento das entidades que neles operem”; 

f) “Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado”; 

g) “Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os 

efetuados em bens garantidores de provisões técnicas”. (Fonte: site da Susep) 

  

A estrutura organizacional atual da Susep é apontada na Figura 2.  

Figura 2 - Estrutura Organizacional da Susep 

Fonte: site da Susep 
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A sigla “SUPER” refere-se ao dirigente máximo da Autarquia, o Superintendente, o qual é em 

algumas ocasiões representado pelo Gabinete (“GABIN”). O “GABIN” também possui outras 

atribuições, tais como a de coordenar o fluxo de informações e de comunicações internas e 

externas.  

A Secretaria Geral (“SEGER”) tem, atribuições como as de coordenação das trocas de 

informações entre a Susep e o ambiente externo e do “planejamento, controle e 

desenvolvimento dos processos normativos relacionados ao mercado supervisionado pela 

Susep” [site da Susep]. 

A Procuradoria, a Auditoria (“AUDIT”) e a Corregedoria (“COGER”) possuem atribuições 

relacionadas, respectivamente a: assessoramento jurídico, apuração da regularidade dos atos e 

fatos de gestão e execução da apuração disciplinar de pessoas vinculadas profissionalmente à 

Autarquia. 

A Susep possui quatro diretorias: “DIRAD” (Diretoria de Administração), “DIRAT” (Diretoria 

de Autorizações), “DIFIS” (Diretoria de Fiscalização) e “DITEC” (Diretoria Técnica).   

Focaremos em uma das atribuições da Diretoria de Fiscalização da Susep: o acompanhamento 

dos regimes especiais, atribuição que compete à Coordenação de Acompanhamento de Regimes 

Especiais (Corep). No subcapítulo 2.3 descreveremos aspectos mais relevantes acerca do 

processo de Liquidação Extrajudicial, tendo em vista os objetivos desse trabalho. 

A Corep possui, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 

 A análise de informações relevantes acerca da companhia em liquidação; e  

  O acompanhamento das práticas de gestão executadas pelos liquidantes extrajudiciais 

ou por outros interventores. 

 

O site da Susep traz um resumo da história dos seguros no Brasil. Os seguros teriam se 

desenvolvido a partir da abertura de portos ao comércio internacional em 1808, ano em que foi 

aberta a primeira seguradora do país: "Companhia de Seguros Boa-Fé".   

Ainda segundo a Susep, seguros de ramos diversos surgiram após a publicação do Código 

Comercial Brasileiro de 1850.  O site da Autarquia informa que em 1835 surgiu a primeira 

entidade de "previdência privada" brasileira, o “MONGERAL - Montepio Geral de Economia 

dos Servidores do Estado”. Somente em 1929 surgiu a primeira entidade de Capitalização, a 

"Sul América Capitalização S.A". 

 Analisemos agora a questão relativa à relevância da Susep e do mercado por ela 

supervisionado.     
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Notícia1 publicada no site da Autarquia, em 08.05.2015, indica que o crescimento do setor de 

seguros no primeiro trimestre de 2015 foi de aproximadamente 22% em relação ao primeiro 

trimestre do ano anterior. A notícia traz a fala do Exmo Sr. Superintendente da Susep, o qual 

afirma que o setor de seguros no Brasil possui ainda muito potencial de crescimento – haja vista 

a mudança cultural no país em termos de maior busca, pela população, pela preservação 

patrimonial e pela formação de poupança.  

A variação do valor produzido em serviços relativamente ao mercado de seguros nos últimos 

meses tem sido razoavelmente positiva, contrastando com a estagnação do crescimento 

econômico brasileiro no mesmo período. 

Para verificar o crescimento do mercado supervisionado no médio prazo, consideremos   

Gráfico 1, que indica a evolução da receita total do mercado supervisionado e o respectivo 

percentual em relação ao PIB brasileiro.  

Segundo a Susep (2014), a receita total do mercado supervisionado, em 2013, ficou distribuída 

da forma indicada na Tabela 1. O mercado de seguros possui receita anual bem superior à receita 

dos mercados de Previdência Complementar Aberta e de Capitalização.  

 

 Gráfico 1 - Evolução da receita total do mercado supervisionado. 

Fonte: Susep (2014) 

                                                           
1 Notícia disponível, em junho/2015, no seguinte endereço http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/setor-

de-seguros-cresce-22-4-no-ano 



23 

 

A referência também nos permite inferir que no mercado de seguros há predominância, em 

termos de volume de prêmios emitidos, nos segmentos VGBL (Vida Gerador de Benefício 

Livre), seguro automóvel e seguros de pessoas. Segundo o site da Susep: 

 

VGBL é um plano de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência, cuja 

principal característica é a ausência de rentabilidade mínima garantida durante a 

fase de acumulação dos recursos ou período de diferimento, sendo a rentabilidade da 

provisão idêntica à rentabilidade do fundo onde os recursos estão aplicados  

Fonte: site da Susep 

 

 

Tabela 1- Receita total de 2013 por seguimento de mercado.  

 

Receita Total (bilhões de reais) % 

Seguros 145.35 81,65% 

Previdência 11.68 6,56% 

Capitalização 20.98 11,79% 

Total 178.01 100% 

Fonte: elaboração própria, baseada em números aproximados, extraídos de Susep (2014) 

 

Figura 3 -  Principais ramos de seguro em 2013. 

 

  Fonte: Susep (2014) 

 

 O mercado supervisionado pela Susep é, portanto, muito relevante para a economia do país. 

Além de a receita desses produtos ter representado, em 2014, próximo de 4% do valor do PIB 

(vide Gráfico 1), o crescimento do mercado supervisionado tem sido bem maior do que a média 

do crescimento da economia brasileira.  
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Com o crescimento da participação do mercado supervisionado na economia brasileira, cresce 

em semelhante proporção a responsabilidade e a importância da Susep. 

A principal receita da Susep é proveniente da cobrança de taxas de fiscalização. Segundo a 

Susep (2013), a receita da Autarquia em 2013 foi da ordem de R$180 milhões, sendo cerca de 

R$150 milhões provenientes da arrecadação da taxa de fiscalização. Ainda segundo a Susep 

(2013), a despesa orçamentária da Autarquia é da ordem de R$20 milhões de reais. 

Analisemos agora a relevância social dos produtos oferecidos pelo mercado supervisionado.   

Rito (2010, p. 26), após estudo sobre a função social do contrato de seguros, argumenta que “o 

princípio da função social do contrato é invocado para limitar a autonomia privada, no caso 

da seguradora, atuando tal funcionalização como instrumento de concretização do princípio 

da solidariedade social e tutela efetiva da dignidade da pessoa humana”.  [Rito, 2010, p. 26]. 

Uma conclusão que reforça a importância do contrato de seguros é que:  

 

A funcionalização do contrato de seguro já é uma realidade no ordenamento jurídico 

pátrio, perceptível em diversos julgados que, evocando a função social do contrato, 

limitam a autonomia privada, a fim de concretizar os valores constitucionais da 

solidariedade social e da dignidade da pessoa humana. [Rito , 2010, p. 26]. 

 

Borges (2004) alega que a função social dos contratos de seguro estaria associada aos princípios 

da mutualidade, da comutatividade, da boa-fé e do risco. 

É o mutualismo o “regime de cooperação adotado em certas espécies de sociedades, em que 

os próprios sócios são aqueles que se inscrevem para concorrer aos benefícios distribuídos 

pela sociedade” [Plácito e Silva, 1986, p. 483, apud  Borges, 2004]. 

 

A comutatividade do contrato tem por base justamente o reconhecimento de que na 

prestação do segurador não se restringe ao pagamento de uma eventual indenização 

(ou capital), o que apenas se verifica no caso de sobrevir lesão ao interesse garantido 

em virtude da realização do risco predeterminado. Tal prestação consiste, antes de 

tudo, no fornecimento de garantia e é devida durante toda a vigência material do 

contrato. A comutação ocorre entre prêmio (prestação) e garantia (contra-

prestação). [Tzirulnik, 2003, p. 30, apud   Borges, 2004]. 

 

 

 

Os princípios da comutatividade e da mutualidade explicam também a relevância social dos 

produtos de previdência complementar aberta e de capitalização.  

Portanto, o mercado supervisionado possui grande relevância econômica e social, razão que 

evidencia a importância da Susep para a sociedade.   
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2.3 REGRAS E ASPECTOS GERAIS DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

O Decreto-Lei 73/1966 dispõe “sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as 

operações de seguros e resseguros e dá outras providências”. É o marco regulatório de seguros 

privados.  O art. 26 dessa lei dissocia uma seguradora de uma empresa comercial no tocante à 

possibilidade ou não de requerer diretamente a concordata e a falência: 

 

 Art. 26.  As sociedades seguradoras não poderão requerer concordata e não estão 

sujeitas à falência, salvo, neste último caso, se decretada a liquidação extrajudicial, 

o ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos credores 

quirografários, ou quando houver fundados indícios da ocorrência de crime 

falimentar. (Redação dada pela Lei nº 10.190, de 2001) 

 

Nos artigos 96 a 107 do Decreto-lei 73/1966 são encontradas disposições aplicáveis à 

Liquidação Extrajudicial. Essa lei exemplifica situações que ensejam à Liquidação 

Extrajudicial, quais sejam:  

 

a) praticar atos nocivos à política de seguros determinada pelo CNSP; 

b) não formar as reservas, fundos e provisões a que esteja obrigada ou deixar de 

aplicá-las pela forma prescrita neste Decreto-lei; 

c) acumular obrigações vultosas devidas aos resseguradores, a juízo do órgão 

fiscalizador de seguros, observadas as determinações do órgão regulador de 

seguros;   

d) configurar a insolvência econômico-financeira. [Decreto-lei 73/1966] 

 

São vários os efeitos da decretação da Liquidação Extrajudicial, vide art. 98 do Decreto-lei 

73/1966. Dentre eles:  

 

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

anteriormente, quando intentadas por credores com previlégio sôbre determinados 

bens da Sociedade Seguradora; 

b) vencimento de todas as obrigações civis ou comerciais da Sociedade Seguradora 

liquidanda, incluídas as cláusulas penais dos contratos; 

c) suspensão da incidência de juros, ainda que estipulados, se a massa liquidanda não 

bastar para o pagamento do principal; 

d) cancelamento dos poderes de todos os órgãos de administração da Sociedade 

liquidanda. [Decreto-lei 73/1966] 

 

De forma sucinta, com a decretação da Liquidação Extrajudicial, a entidade fica proibida de 

comercializar os seus produtos, os ex-administradores da entidade perdem seus 

cargos/mandatos e a Susep (por meio da nomeação de um liquidante) faz a apuração dos bens, 

direitos e obrigações da entidade.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10190.htm#art26
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O liquidante poderá alienar imóveis da liquidanda (seguindo as normas aplicáveis) visando a 

aumentar a liquidez do ativo, bem como executar vários atos de gestão em nome da companhia. 

Os ex-diretores e acionistas da empresa em Liquidação Extrajudicial perdem, portanto, seu 

poder de decisão e de gestão.   

Os credores da liquidanda são discriminados por categorias da forma prevista na lei das 

Falências (lei 11.101/2005). Nesse caso, a lei estabelece a ordem de prioridades que o liquidante 

deverá observar ao realizar os pagamentos aos credores. 

A lei 6024/1974 passou a ser aplicada (com exceção de alguns poucos artigos) ao regime de 

Liquidação Extrajudicial no âmbito da Susep, desde a publicação da Lei 10.190/2001. Esta 

estendeu a aplicação daquela aos regimes especiais a que certas entidades supervisionadas estão 

submetidas.  

Os principais atos infralegais, hoje vigentes, que dispõem sobre a atuação do liquidante são a 

Circular Susep 478/2013 e o Manual do Liquidante. O Manual do Liquidante vigente foi 

aprovado pela Portaria Susep nº 886, de 23 de agosto de 2000, e alterado pela Portaria Susep nº 

2.802, de 17 de dezembro de 2007.  

A legislação pretérita (Decreto nº 19.474, de 1930) limitava o prazo de duração do regime de 

Liquidação Extrajudicial de instituições financeiras a um ano. A legislação aplicável atualmente 

não impõe prazo para a duração da medida. Isso pode diminuir a eficiência do processo. 

A figura 4 mostra um fluxograma relativo aos procedimentos mais relevantes que ocorrem na 

execução da Liquidação Extrajudicial. Percebe-se que parte dos procedimentos estão 

associados à prestação de contas (accountability) à Susep e outra parte associa-se à 

determinação e à proteção do patrimônio da entidade. Existindo ativos suficientes, o liquidante 

deve realizar o pagamento aos credores, procedimento intitulado “fase 2” no fluxograma. 
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Figura 4 - Fluxograma da Liquidação Extrajudicial 

 

Fonte: Elaborada pelo autor   

 

 

Segundo o site do Fundo Monetário Internacional (FMI), os procedimentos de liquidação de 

ativos devem ser eficientes e devem maximizar o valor desses ativos. Afirma ainda o FMI 

(1999) que as alienações devam ser submetidas à aprovação pelo Estado, pelos credores ou por 

ambos.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A INTERVENÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS 

NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

A Administração Pública é definida por Moraes (2006) pela perspectiva objetiva, ou seja, 

considerando as atividades desempenhadas pelo Estado na busca da “consecução de interesses 

coletivos”.  

Viegas (2011) enumera as atividades atribuídas à Administração Pública:  

 Serviço público;  

 Poder de polícia; 

 Fomento; 

 Intervenção no domínio econômico; 

 Gestão de bens públicos; e  

 Intervenção no direito de propriedade do particular. 

 

Keinert (1992) faz considerações sobre os paradigmas predominantes de administração pública 

no Brasil no século XX. Foi citado, dentre outros, o paradigma legalista, onde os assuntos de 

Administração Pública são quase que coincidentes com os de Direito Administrativo. 

Além disso, Keinert (1992) paradigmas da Administração Públicas que sofreram influência dos 

princípios da administração de empresas, da Ciência Política e dos ideais democráticos. 

Da referência em comento, concluímos que o Administrador dos tempos mais recentes deveria 

ser capaz de ter um perfil democrático e enxergar o cidadão como cliente. A capacidade de lidar 

com conflitos sociais precisou aliar-se com a capacidade técnica para gerenciar prioridades, 

metas e estratégias.  Interpretando a ideia de Keinert (1992), parece que o paradigma mais 

recente de Administração Pública está caracterizado por uma sociedade que cada vez cobra 

maior participação nos assuntos do Estado e também maior racionalismo do gasto público. 

 Nosso projeto relaciona-se a duas das atividades da Administração já citadas: exercício do 

Poder de Polícia e “Intervenção no direito de propriedade do particular”.  

Viegas (2011) define Poder de Polícia como o “poder de fiscalização da Administração”. A 

Administração exerce seu poder-dever de fiscalizar se as leis e normas impostas pelo poder 

público estão sendo observadas. A autora também define o conceito de “Intervenção no direito 
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de propriedade do particular”, considerando tratar-se de “institutos que permitem a incidência 

administrativa sobre o exercício do direito de propriedade“ [Viegas, 2011].  

Conforme Filho (2006, pp. 465-466 apud  Rebelo, 2010), à luz da Constituição Federal de 1988, 

a intervenção do Estado na economia pode ser direta ou indireta. A intervenção indireta estaria 

associada ao exercício do poder de polícia, conforme o art. 174 da CF. É exemplo a atividade 

de regulação dos mercados por autoridades estatais. A intervenção direta, aos moldes dos 

artigos 173 e 175 da CF, estaria associada à atuação do Poder Público como um agente 

empreendedor da atividade econômica.   

Em relação ao mercado de seguros, é atribuição da União, nos termos da Constituição Federal 

da República, a fiscalização e a regulação:  

 

Art. 21. Compete à União: 

(...) 

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza 

financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de 

seguros e de previdência privada;(...)  [Constituição Federal, 1988] 

 
Também é da União a competência de legislar sobre o mercado de seguros: 

 

 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores” [Constituição 

Federal, 1988] 

 

A União utiliza-se da estrutura do Ministério da Fazenda para exercer essas competências. 

Como já ressaltado, o Ministério da Fazenda o faz de forma descentralizada, por meio da Susep. 

Lundberg (1999) relembra características associadas ao negócio das instituições financeiras e 

que justificam a regulação governamental: 

 A conveniência de eliminar empresas ineficientes; 

 A necessidade de controlar rigorosamente o ingresso de novas firmas no mercado; 

 O reconhecimento de que uma regulamentação frouxa possa originar elementos 

contrários ao interesse público: monopólios e outras práticas predatórias.  

 

3.2 EXTERNALIDADES QUE PODEM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO DAS 

ENTIDADES SUPERVISIONADAS PELA SUSEP 

  

Mesmo diante da supervisão do Poder Público, as seguradoras e as demais entidades 

supervisionadas estão sujeitas a problemas que podem dificultar o bom andamento dos 

negócios, a exemplo de:  



30 

 

 Problemas de agência 

 Ineficaz gerenciamento de riscos 

 Deficiências nos controles internos 

 Governança inadequada ou insuficiente 

 

3.2.1 Os problemas de agência 

Os problemas de agência estão associados ao relacionamento do agente com o principal. 

Replicamos a definição do relacionamento de agência: 

 

 um contrato onde uma ou mais pessoas – o principal – engajam outra pessoa – o 

agente – para desempenhar alguma tarefa em seu favor, envolvendo a delegação de 

autoridade para a tomada de decisão pelo agente”. Se ambas as partes agem tendo 

em vista a maximização das suas utilidades pessoais, existe uma boa razão para 

acreditar que o agente não agirá sempre no melhor interesse do principal. No caso 

da relação entre acionistas e gestores, os acionistas poderiam limitar as divergências 

monitorando as atividades dos executivos e estabelecendo incentivos contratuais 

apropriados a eles. Dessa forma, os acionistas incorreriam em custos para alinhar 

os interesses dos gestores aos seus, que são chamados de custos de agência [Jensen 

e Meckling, 1976 apud  Saito, Richard, 2008]  

 

Independente dos compromissos assumidos entre o agente e o principal, existe um risco de o 

agente realizar atos em benefício próprio, deixando os interesses do principal em segundo 

plano. Na prática, existe a denominada assimetria de informações, o que pode tornar esse risco 

mais propenso de ocorrer. A título de exemplo, há administradores de seguradoras que, em 

benefício próprio, prejudicam as finanças e o desempenho da empresa, motivados por questões 

pessoais. Nesse caso, prejudicam os acionistas, a quem assumiram o compromisso de 

maximização do retorno do investimento e seus próprios clientes. 

 

3.2.2 Ineficaz gerenciamento de riscos 

No contexto desse item, riscos se referem a eventos que dão causa a perdas que contrariam os 

objetivos financeiros ou operacionais das entidades supervisionadas. Essa é definição que pode 

se chegar ao analisar normas da Susep e do CNSP sobre esse tema, especialmente a Resolução 

CNSP 321/2015.  

Dessa definição geral depreendemos que a organização deve ser eficaz no gerenciamento desses 

riscos. Os eventos geradores desses riscos podem ser internos ou externos à entidade. São 
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exemplos de eventos internos: erro operacional de um funcionário, má precificação de um 

produto oferecido, inadequada gestão de caixa e controle inadequado das contas (a receber ou 

a pagar). Eventos externos são dependentes de agentes que não fazem parte da entidade, tais 

como: flutuações dos preços de mercado dos bens, direitos e obrigações da companhia; novas 

regras legais e/ou regulatórias; inadimplência de clientes ou de outras entidades a quem a 

supervisionada tem algum crédito a receber. Esses variados riscos podem ser agrupados em 

categorias. Essa classificação é baseada na natureza do evento gerador do risco, conforme 

demonstramos nos parágrafos seguintes.  

França (2014) descreve as principais categorias de riscos envolvendo as entidades 

supervisionadas: 

 Risco de Subscrição 

 Risco de Mercado 

 Risco de Crédito 

 Risco de Liquidez 

 Risco Operacional 

 

Segue a definição do risco de subscrição 

 

“Solvência II define o risco de subscrição como a possibilidade de ´perdas ou de 

evolução desfavorável dos passivos de seguros, tanto pela fixação inadequada de 

preços como por pressupostos de provisionamento incorretos´ “ [CE, 2009 apud  

França, 2014, p. 16]. 

 

O risco de mercado está definido da seguinte forma pela Comissão Européia (2009): 

  

 “Possibilidade de ´perdas ou de evolução desfavorável da situação financeira da 

seguradora como consequência direta ou indireta de variações do nível e da 

volatilidade dos preços de mercado dos elementos do ativo e do passivo, bem como 

dos instrumentos financeiros´” [CE, 2009 apud  França, 2014, p. 16].  

 

O risco de crédito é o “risco de perda ou de evolução desfavorável da situação financeira em 

virtude de variações da qualidade de crédito dos emitentes de valores mobiliários, contrapartes 

e devedores, a que estão expostas as empresas de seguros” [CE, 2009 apud  França, 2014, p. 

17].  
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Por outro lado, o risco de liquidez é definido como o “risco das seguradoras não terem 

capacidade para realizar investimentos e outros ativos a fim de liquidar as suas obrigações 

financeiras na data de vencimento” [CE, 2009 apud  França, 2014, p. 17].  

Por seu turno, o risco operacional é o “risco de perdas resultantes de procedimentos internos 

inadequados ou deficientes, do pessoal ou dos sistemas, ou ainda de acontecimentos externos” 

[CE, 2009 apud  França, 2014, p. 18]. 

É evidente que todas essas categorias de riscos afetam os negócios das entidades 

supervisionadas. Por isso os riscos requerem um gerenciamento eficaz.  

Conforme França (2014), os riscos podem influenciar o alcance dos objetivos da entidade: 

 

De forma geral, toda organização está sujeita a riscos que influenciam no alcance de 

seus objetivos. Sendo assim, cabe a ela administrá-los de forma a minimizar seus 

efeitos adversos e aproveitar os benéficos. Este processo é chamado de 

gerenciamento de riscos ou gestão de riscos. [França, 2014, p. 18]. 

 

3.2.3 Deficiências no Sistema de Controles Internos e na Estrutura de Governança 

Muitas entidades mergulham em crises financeiras também devido a deficiências nos sistemas 

de controles internos.  

 

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, 

administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar 

segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a 

operações, divulgação e conformidade. [COSO, 2013, p. 6] 

 

 

Esses controles internos são, portanto, associados ao atingimento dos objetivos organizacionais. 

É trabalho conjunto da estrutura de governança e de outros profissionais da entidade. 

Segue, em seu turno, a definição de governança corporativa, fator chave para que a organização 

consiga alcançar seus objetivos e gere valor para a sociedade: 

 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas 

práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações 

objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor  da 

organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. 

[IBGC2] 

 

                                                           
2 Definição disponível em http://www.ibgc.org.br/inter.php?id=18161/governanca-corporativa 
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O Código das melhores práticas de Governança Corporativa pode ser aplicado parcialmente às 

entidades em Liquidação Extrajudicial, cujas atividades operacionais estão paralisadas, mas que 

ainda possuem o dever de prestar contas ao órgão regulador e às partes interessadas 

(stakeholders).  

O IBGC (2009) define as partes interessadas como aquelas que possuem algum tipo de risco  

direto ou indireto, relacionado à organização. São, portanto, partes interessadas da entidade em 

Liquidação Extrajudicial: os credores, os empregados, o governo e os acionistas (ou sócios), 

dentre outras.  

IBGC (2009) recomenda a manutenção pelos gestores da entidade do maior nível de 

transparência possível, ou seja, deve-se informar aos stakeholders sobre assuntos de seu 

interesse, não somente quando haja imposição legal.  

O liquidante extrajudicial deve, quando não houver vedação pelo órgão regulador ou pela 

legislação, esforçar-se para fornecer tempestivamente as informações não sigilosas que possam 

interessar aos stakeholders, especialmente as informações relativas ao progresso da Liquidação 

Extrajudicial e às expectativas (especialmente as financeiras, econômicas e patrimoniais).   

A informação deve ser prestada com clareza e de forma a privilegiar os aspectos mais 

substanciais. A referência reforça que “a Internet e outras tecnologias devem ser exploradas 

para buscar a rapidez e a ampla difusão de tais informações” [IBGC, 2009]. 

 

3.3 GERINDO A LIQUIDAÇÃO COM FOCO NOS RESULTADOS 

 

Segundo Falcão e Marini (2010), não há uniformidade na atribuição dos pesos aos elementos 

promotores de resultados. Os autores citam os seguintes fatores catalisadores de resultados: 

a) consciência estratégica;  

b) liderança;  

c) definição clara e detalhada da estrutura e dos procedimentos;  

d) projetos;  

e) contratualização (“pactuação de resultados” e posterior 

monitoramento/avaliação);  

f) equipe de trabalho capacitada e comprometida;  

g) tecnologia da informação; e  

h) recursos financeiros. [Falcão e Marini, 2010] 
 

Nesse contexto, caso se estabeleçam critérios para avaliar a gestão do liquidante, o foco nos 

resultados deve ser um item de peso relevante nessa avaliação. Avaliar esse foco nos resultados 

deve considerar o esforço do liquidante para permitir que a intervenção ocorra na medida certa, 

na duração necessária e sem excessos nem desperdícios. Além dessa atenção relativa à 
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economia de recursos, o liquidante deve possuir consciência estratégica e liderança na condução 

de sua equipe.  

  

3.4 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL E O CICLO PDCA 

 

Segundo Falcão e Marini (2010), a Gestão da Qualidade Total busca o atendimento a demandas 

internas e externas dos clientes. Para esses autores, a abordagem de desempenho da “Gestão da 

Qualidade Total” ou “Total Quality Management” (TQM) possui como pilares:  

 

a) o foco no cliente;  

b) a melhoria dos processos (“ausência de retrabalhos e erros”); e  

c) a qualidade dos recursos humanos. [Falcão e Marini, 2010] 
 

Os clientes da equipe de trabalho da liquidação são os cidadãos e as autoridades que possuem 

algum interesse, patrimonial ou não, em alguma decisão ou assunto que envolva o processo 

liquidatário. São possíveis cidadãos interessados: os clientes da liquidanda (e outros credores), 

os acionistas e possíveis fornecedores de bens ou serviços para a equipe de liquidação. Dentre 

as autoridades que normalmente são interessados em obter informações sobre o processo 

liquidatário encontram-se:  

 O agente regulador (Susep, representada por servidores, administradores e 

departamentos que tenham a atribuição de acompanhar a gestão da liquidação);  

 O fisco (haja vista ser comum a fazenda pública dos entes federativos figurarem como 

credores da entidade); e  

 Autoridades judiciais (tendo em vista ser geralmente grande o número de ações judiciais 

envolvendo a liquidanda). 

Na Figura 5 mostramos como pode ser implementada a Gestão da Qualidade Total em um 

regime liquidatário. Enfatizamos que o bom relacionamento entre os stakeholders e os esforços 

para promover a melhoria e induzir o foco nos resultados estão entre os atributos mais 

relevantes. O balão enumerado 4 inclui os credores e autoridades como clientes da entidade 

liquidanda. Especial atenção deve ser dada aos credores que foram consumidores dos produtos 

oferecidos pelas supervisionadas no período anterior à Liquidação Extrajudicial. 

É, pois, necessário que a equipe de trabalho tenha como prioridade o atendimento tempestivo 

(e de qualidade) a esses cidadãos e autoridades.   

É necessária a melhoria dos processos, buscando minimizar o tempo e os recursos humanos e 

materiais despendidos, sem incoerências e imprecisões.  O Ciclo PDCA (Plan/Do/Check/Act) 
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é uma boa ferramenta que pode ser utilizada pela equipe de trabalho do liquidante para 

promover a melhoria dos processos. 

 

Figura 5 - Implementação da Gestão da Qualidade Total 

 

 Fonte: elaborada pelo autor, baseando-se em Falcão e Marini (2010) 

 

O ciclo PDCA pode ser aplicado aos procedimentos executados pela equipe de trabalho do 

liquidante, especialmente para evitar perdas de recursos em decorrência de falta de 

planejamento ou de erros de execução. Vide as etapas do ciclo na Figura 6. 

A sequência mostrada na Figura 6 mostra que a execução do processo deve ser antecedida pelo 

devido planejamento, o qual precisa ser realizado após o conhecimento dos principais recursos, 

humanos ou materiais, que as atividades demandarão, além do conhecimento de possíveis 

dificuldades que possam travar o bom andamento das atividades. Por outro lado, a execução 

das tarefas deve ser seguida por uma verificação, no intuito de identificar melhorias e 

incorreções. Se existentes, elas devem ser implementadas e só depois os resultados devem ser 

entregues. 

O ciclo PDCA deve ser seguido dentro dos prazos previstos. No planejamento deve ser levado 

em consideração o prazo total e o prazo previsto para cada tarefa individual, na finalidade de 

permitir uma sobra de tempo suficiente para as devidas correções e melhorias necessárias nos 

resultados de cada tarefa. 
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Figura 6 - sequência baseada no ciclo PDCA 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

3.5 HABILIDADES DE NEGOCIAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONFLITOS 

 

Iniciemos nossas considerações sobre as habilidades de negociação e de gerenciamento de 

conflitos, tão desejáveis em qualquer gerente ou líder. Caso o liquidante possua essas 

habilidades, existe maior chance de que os procedimentos de Liquidação Extrajudicial atendam 

as expectativas da sociedade em relação aos níveis de eficiência.   

  

Mintzberg, em seu trabalho ´The Nature of Managerial Work´ (1973), já considerava 

a negociação como a parte essencial da rotina do administrador, contrastando com 

a tendência clássica da literatura da administração, que, ou deixava de lado o terna 

´Negociação na Prática Gerencial´ ou o apresentava como atividade não-

administrativa como, por exemplo, uma atividade a ser exercida na relação com 

clientes e fornecedores. [AYLMER, 2010]. 

 

A atuação do liquidante requer habilidades de negociação, seja quando da alienação de ativos, 

na quitação aos credores ou na pactuação de prazos com os stakeholders, especialmente com a 

Susep. 

Para Leite (2013), negociação consiste em um “processo interativo de duas ou mais partes 

independentes ou interdependentes, que têm autonomia de decisão, cada uma delas interessada 
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na busca de soluções que assegurem seus próprios interesses da melhor forma possível”. O 

autor aponta que apesar da singularidade de cada negociação, é possível observar que há 

características geralmente presentes em qualquer negociação:  

 a assimetria de informações; 

 fatores intervenientes (percepção, comunicação e emoções); 

 comportamento emotivo; 

 falhas de comunicação; 

 estresse (decorrente de expectativas não concretizadas, imprevisibilidade, receios em 

relação a cobranças futuras, etc.).  

No processo de negociação é comum chegar-se em um estágio de conflito entre os atores 

envolvidos. Nesse caso, para se chegar mais fácil a um acordo é comum usar-se de 

metodologias ou de técnicas, a exemplo do consagrado Método de Harvard. Segundo Leite 

(2013), o Método de Harvard propõe que dois processos aconteçam simultaneamente: processo 

1 (“aspectos tangíveis, à questão negociada, como prazos, valores e quantidades”) e processo 

2 (“relacionado com a capacidade de construir relacionamentos que facilitem a resolução de 

conflitos”). Afirma ainda o autor que esse método permite o atingimento, de forma gradual, em 

razoável nível de consenso. 

 Leite (2013) aponta os quatro princípios norteadores do Método de Harvard:  

a) pessoas (separar as pessoas do problema);  

b) interesses (concentrar-se nos interesses, o que supriria efetivamente as necessidades);  

c) opções (buscar alternativas diferentes), e  

d) critérios (“insistir que o resultado tenha por base um critério objetivo”).  

 Aylmer  (2010) considera conflito quaisquer desalinhamentos ou discordâncias entre pessoas 

ou “partes independentes” , e que  “a capacidade de administrar conflitos de um líder é em 

parte determinada por suas habilidades individuais, sua capacidade de influenciar os membros 

de sua equipe de trabalho e sua inteligência emocional”. [Aylmer, 2010, p. 93].  O autor replica 

o seguinte ensinamento: 

 

“É importante lembrar que o conflito, em uma organização, ocorre dentro do 

contexto de um sistema em funcionamento e, portanto, dentro de um contexto de 

relacionamento contínuo entre pessoas, grupos e unidades de trabalho”. [NADLER, 

HACKMAN & LA WLER, 1983, p.207, apud Aylmer, 2010]. 
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Foge ao escopo do presente trabalho, entrar em detalhes acerca de metodologias de negociação 

ou de resolução de conflitos. Entretanto, ao ter em mente que o liquidante enfrentará possíveis 

conflitos (por exemplo, conflitos com clientes, com acionistas da entidade e com órgãos 

públicos), presume-se que o mesmo deve reforçar suas habilidades de negociação e de resolução 

de conflitos, na busca de garantir mais profissionalismo e dinamismo ao processo liquidatário.   
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4. METODOLOGIA 

 

Vergara (2011, p. 42) define pesquisa metodológica como um estudo dos meios que permitam 

a “captação” e a manipulação da realidade.  

Cabe descrevermos uma ferramenta que será utilizada na análise dos dados obtidos na pesquisa: 

a análise de conteúdo.  

Segundo Bardin (1977), “A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens” [Bardin, 1977, p. 38]. 

Bardin (1977) aponta a inferência como elemento essencial da análise de conteúdo. Na visão 

desse autor, a inferência, isto é, a procura de elementos de causa e de efeito, possibilita ao 

pesquisador interpretar o conteúdo da mensagem, seguindo algumas fases: “pré-análise”; 

“exploração do material”; e “tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”.  

Parafraseando Bardin (1977), a primeira fase passa pela escolha de documentos; pela 

formulação de hipóteses e de objetivos; e pela elaboração de indicadores (quantitativos ou 

qualitativos). Na fase de exploração são feitas operações de codificação, desconto ou 

enumeração. Trata-se de classificar os dados de forma a permitir a comparabilidade, segundo 

regras estabelecidas de acordo com o assunto abordado. A última fase consiste na análise, cujo 

produto final é a interpretação final e consistente dos dados. A Figura 7 ajuda no entendimento 

do método de Análise de Conteúdo. 

A análise de conteúdo pode ser conduzida segundo uma abordagem quantitativa, utilizando-se 

do cálculo de frequências, ou segundo uma abordagem não-quantitativa (qualitativa), 

desenvolvida com base em indicadores “não-frequenciais” e que permitam estabelecimento de 

inferências. A identificação de ausência ou presença de certos atributos é, segundo Bardin 

(1977), exemplo de análise qualitativa. Estabelecimento das frequências ou da intensidade de 

um dado atributo estaria na seara da análise quantitativa. O autor reforça que é comum o 

pesquisador utilizar-se de ambas as abordagens na investigação do mesmo fenômeno. 

A presente pesquisa é predominantemente qualitativa. A abordagem quantitativa foi utilizada 

apenas quando do cálculo de frequência (percentuais) das respostas às questões de múltipla 

escolha dos questionários A e B, conforme melhor explicado em seguida. Extraímos das 

respostas às questões discursivas questionários as principais citações dos respondentes e  

realizamos a respectiva interpretação (análise qualitativa). Consolidamos o resultado dessa 

análise qualitativa com a análise quantitativa concernente às respostas das questões de múltipla 

escolha. As inferências foram feitas à luz das informações/conceitos encontrados no referencial 
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teórico e na legislação aplicável ao regime de Liquidação Extrajudicial. Também foram 

consideradas as informações obtidas na revisão bibliográfica e na pesquisa documental. 

 

Figura 7- Etapas da Análise de Conteúdo. 

 

  

 

Fonte: Bardin (1977, p 102) 

 

 

 4.1 DA ANÁLISE DOCUMENTAL E DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Há certa diferenciação entre a pesquisa (ou revisão) bibliográfica e a documental, pois Vergara 

(2011, p. 43) considera que esta tem por objeto documentos de órgãos públicos ou entidades 

privadas (incluindo documentos oficiais, comunicações, mídias eletrônicas, dentre outras). Já a 
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pesquisa bibliográfica, parafraseando Vergara (2011), utiliza-se de livros, de revistas, em papel 

ou em formato eletrônico. 

Os seguintes procedimentos da pesquisa foram feitos com base na análise documental e 

bibliográfica: 

a) estudo de regras e normas aplicáveis, especialmente o atual Manual do Liquidante, buscando 

identificar elementos obsoletos, desnecessários ou que poderiam ser melhorados. Nesse caso, 

foram consultadas leis, normas jurídicas, pareceres de interpretação, manuais e regras 

contábeis. A maior parte dessas referências foi encontrada na internet;  

b) realização de benchmarking, comparando a execução da Liquidação Extrajudicial na Susep 

com a execução do regime em autoridades internacionais e nacionais. Destas incluímos o Banco 

Central do Brasil, Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e a 

Agência Nacional de Saúde (ANS). Esse benchmarking poderá identificar boas práticas no que 

diz respeito à condução da Liquidação Extrajudicial. Informações sobre a Susep foram buscadas 

em relatórios de gestão. Relativamente às demais autoridades, obtivemos um material para 

análise na internet;  

c) identificação de boas práticas de gestão, após pesquisas em referências bibliográficas e 

documentais. 

 

4.2 PESQUISA DE CAMPO VIA QUESTIONÁRIOS 

 

Vergara (2011) traz a definição de pesquisa de campo, associando-a à investigação empírica 

realizada onde existam elementos que possam explicar o fenômeno ocorrido. A pesquisa de 

campo “pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante 

ou não” [Vergara, 2011, p. 42]. 

Os questionários, por exemplo, são definidos como “uma série de questões apresentadas ao 

respondente, por escrito, de forma impressa ou digital” [Vergara, 2011, p. 52]. 

Na presente pesquisa formulamos dois questionários: o questionário A e o questionário B. 

Ambos os questionários abrangem questões de múltipla-escolha e também discursivas. Foram 

enviados via email aos destinatários. O questionário A, foi endereçado a liquidantes e a 

profissionais que atuaram como liquidantes nos últimos quatro anos. O questionário B foi 

enviado a profissionais da Susep que lidam (ou já o fizeram) com o acompanhamento e/ou 

fiscalização de entidades em Liquidação Extrajudicial. Os questionários foram enviados a cerca 

de vinte pessoas e foram as principais fontes de coleta de dados para subsidiar o mapeamento 

das diretrizes para a elaboração do novo Manual do Liquidante da Susep. 
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As questões foram analisadas por meio de análise de conteúdo. A abordagem foi qualitativa, 

exceto quando da análise baseada na frequência das respostas às questões de múltipla-escolha. 

Trata-se de método qualitativo, baseado em estatística descritiva. Segundo ABNT (2010), a 

Estatística Descritiva compreende a área da Estatística que permite a “descrição gráfica, 

numérica ou outras apresentações sumárias” de uma variável medida.  

 

4.3 DA CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS 

 

Após a análise dos dados coletados conforme os itens 5.1 e 5.2, com base na técnica de análise 

de conteúdo (descrita anteriormente), consolidaremos as informações com a finalidade de obter 

as diretrizes para a elaboração do novo Manual do Liquidante.   
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5. ANALISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Descrevemos agora as informações mais relevantes coletadas de acordo com a metodologia 

descrita em capítulo precedente. Para facilitar a compreensão do texto, optamos por manter 

nesse capítulo aspectos mais práticos da pesquisa: as informações relativas à forma com que 

outras autoridades executam a Liquidação Extrajudicial; a exposição e análise das respostas ao 

questionário A; a exposição e análise das respostas ao questionário B. As informações obtidas 

via revisão bibliográfica ou via pesquisa documental foram inseridas no capítulo do referencial 

teórico, dada a natureza mais conceitual. 

 

5.1 LIQUIDAÇÃO EXECUTADA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR AUTORIDADES 

NACIONAIS  

 

Os procedimentos de Liquidação Extrajudicial no Banco Central do Brasil (BCB) foram 

pesquisados e não foram encontradas muitas distinções em relação ao procedimento de 

Liquidação Extrajudicial no âmbito da Susep. 

Consideremos o Manual de Procedimentos de Liquidação da Previc, disponível na internet. 

Consultando Previc (2011), destacamos as seguintes peculiaridades ou características dos 

procedimentos de Liquidação encontrados no Manual do Liquidante da Previc: 

a)   condições “mínimas e essenciais” para que um indivíduo possa ser nomeado liquidante. 

Citamos como exemplos: formação universitária, conhecimentos associados à legislação 

aplicável, em finanças e em contabilidade; 

b)  previsão de que o liquidante extrajudicial, “sendo segurado da Previdência Social, sob 

qualquer condição”, deve contribuir também na qualidade de contribuinte individual; 

c) vedação de contratação de parentes do liquidante (até o terceiro grau) para exercer quaisquer 

atividades no regime liquidatário; 

d) indicação de cinco classes de remuneração diferentes, escalonadas segundo a complexidade 

das atividades previstas, dentre outros critérios; 

e) alerta para que os gastos com “deslocamento, hospedagem, alimentação e diárias” sejam 

“moderados”, com a finalidade de não gerar custos desnecessários à entidade; 

f) imposição pela qual o liquidante ou membros da equipe devem, após as viagens no interesse 

da liquidação (e que oneram a entidade), apresentar relatório indicando “datas, destino, 
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finalidade da viagem, bem como juntados os comprovantes de despesas”, conforme Previc 

(2011); 

g) previsão de que o liquidante deve, “desde que os créditos de natureza trabalhista e tributária 

estejam” garantidos por ativos, realizar rateios de pagamentos “como forma de minimizar o 

impacto que o processo de liquidação causa nos beneficiários”, conforme Previc (2011). 

Embora não conseguimos acessar o “Manual do Liquidante da ANS”, consultamos a Resolução 

Normativa - RN N° 316, de 30.11.2012. É a norma da ANS que dispõe sobre os regimes 

especiais de Direção Fiscal e de Liquidação Extrajudicial sobre as operadoras de planos de 

assistência à saúde. Seguem algumas peculiaridades relativas à Liquidação Extrajudicial, nos 

termos de ANS (2012): 

a) o artigo 20 da citada norma traz o rol de efeitos da decretação da Liquidação Extrajudicial, 

além de tornar obrigatório que o liquidante argua em “todos os processos judiciais, inclusive 

trabalhistas, a nulidade” das decisões que não estejam alinhadas com os efeitos esperados da 

Liquidação Extrajudicial; 

b) o Ministério Público deve ser intimado em qualquer modalidade de alienação de ativos da 

liquidanda; e 

c) a RN 316/2.012 indica que o liquidante destituído de suas funções por “desídia, culpa, dolo 

ou descumprimento das obrigações” perderá o direito à remuneração e deverá restituir os 

honorários já recebidos. 

 

5.2 LIQUIDAÇÃO EXECUTADA NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Parker (2010) traz padrões e procedimentos relativos à gestão da liquidação considerados bem-

sucedidos em muitas liquidações de instituições financeiras norte-americanas. É relevante uma 

análise detalhada dessas informações, haja vista que a referência indica que os procedimentos 

podem formar a base para os manuais operacionais de liquidação: “As applicable, they can form 

the basis for bank liquidation operational Manuals” [Parker, 2010]. 

 A referência tem como objeto as entidades do sistema bancário. Entretanto, com as devidas 

alterações, o modelo pode ser estendido às entidades supervisionadas pela Susep. Entre as boas 

práticas desejáveis na gestão da liquidação, essa referência cita, dentre outras: 

a) garantir que todas as operações sejam consistentes com padrões adequados de governança, 

transparência e prestação de contas (accountability);  

b) maximizar o preço da venda ou da alienação de ativos, na finalidade de beneficiar os 

credores;  
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c) garantir uma concorrência leal entre os potenciais compradores ou parceiros de fusão; e,  

d) proibir qualquer tipo de discriminação em relação a possíveis investidores. 

Os aspectos operacionais da liquidação, segundo Parker (2010), incluem: reivindicações de 

credores, assentamentos, administração, instalações, pessoal, contratos, aspectos legais, os 

sistemas de informações gerenciais e de auditoria.  

Quadro 2 - Procedimentos da liquidação.  

 

Projeções (Ajustes Pro 

forma) 

Estes geralmente incluem ajustes de valor contábil ao valor de 

mercado, correção de erros e omissões detectados após publicação, 

e realocação de ativos e passivos.  

Descoberta de novos 

ativos e passivos  

Busca por bens, direitos e obrigações ainda não especificados nos 

relatórios contábeis da entidade. 

Confirmação 

direcionada (“Cherry 

picks”) e seletividade 

Procedimentos com a finalidade de otimizar as alienações (tentando 

preservar bons ativos e desfazer de ativos menos favoráveis)  

Despesas incorridas 

após a liquidação 

Pagamento de despesas incorridas para manter a liquidação, a 

exemplo do pagamento a funcionários terceirizados 

Compras  Compras de ativos, tangíveis ou intangíveis, necessários à 

manutenção das atividades.  

Outros ajustes Conciliações bancárias e ajustes diversos 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Parker (2010)  
 

 

Parker (2010) enumera os objetivos fundamentais do gerenciamento de ativos na liquidação, a 

exemplo da melhoria da qualidade dos ativos a serem liquidados e da eficaz administração dos 

direitos a receber da companhia. Segundo essa referência, a qualidade dos ativos pode ser 

aumentada se, por exemplo, forem executados procedimentos tendentes a melhorar a 

documentação dos ativos, as formas de custódia e as condições de manutenção. Segundo esse 

autor, merece destaque especial, na gestão de ativos, as políticas de recuperação de ativos em 

discussão judicial. 
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5.3 LIQUIDAÇÃO EXECUTADA NA AUSTRÁLIA 

 

Os procedimentos de Liquidação Extrajudicial na Austrália apresentam semelhanças com os 

procedimentos adotados no Brasil. Entretanto, conforme abaixo explicado, o agente regulador 

na Austrália busca incentivar uma maior interação entre o liquidante e os credores, além de 

práticas de educação financeira, de aconselhamento e de indução de maior harmonia e interação 

entre os stakeholders.  

A reguladora australiana é a ASIC, entidade responsável pelo registro e pela supervisão de 

liquidantes registrados, os que aceitaram indicação formal para atuar como tais. Conforme 

ASIC (2013) a autoridade possui como prioridades estratégicas:  

 

 

a) investidores/consumidores confiantes e informados;  

b) mercado financeiro justo e eficiente; e 

c) eficiência nos registros e nos licenciamentos. 

   

 

No caso dos procedimentos de liquidação, o foco da ASIC encontra-se na promoção da 

confiança dos credores na figura do liquidante e no acompanhamento, pelo órgão regulador, 

das atividades de gestão do liquidante. A ASIC tem por objeto todas as instituições financeiras, 

não sendo restritas às entidades equivalentes às supervisionadas pela Susep. 

Ainda com base em ASIC (2013), depreende-se que os credores têm o direito de esperar que o 

liquidante encerre a empresa insolvente de forma ordenada e justa, de forma que possam receber 

o dinheiro que lhe pertencem. A ASIC espera, portanto, que os liquidantes ajam com 

competência, independência e com eficiência:  “To that end, registered liquidators must be 

competent and efficient”[ASIC, 2013].  

 

Figura 8 - Atividades norteadoras do acompanhamento da liquidação pela ASIC 

 Fonte: ASIC, 2013 
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A reguladora australiana faz o acompanhamento da gestão do processo liquidatário, utilizando-

se de cinco critérios esperados na atuação do liquidante: independência; transparência da 

remuneração; qualidade dos trabalhos; tempestividade de informações aos credores e à ASIC; 

e realização de ativos.  

O regulador realiza amostragens para escolher quais as liquidações serão acompanhadas. A 

escolha das liquidações a serem mais fiscalizadas é feita com base no volume de reclamações 

recebidas.     

Diferentemente da ASIC, a Susep não realiza amostragens, pois acompanha semestralmente, 

embora com menor profundidade, todas as entidades em Liquidação Extrajudicial. Documentos 

gerenciais e financeiros recebidos mensalmente pela Susep podem motivar ofícios ao liquidante 

solicitando esclarecimentos sobre pontos específicos. 

 

5.4 LIQUIDAÇÃO EXECUTADA NA ESPANHA  

 

Na Espanha, existe lei específica admitindo que o denominado“Consórcio de Compensação 

de Seguros” (CCS), respeitadas as regras jurídicas do sistema financeiro daquele país, 

administre a liquidação de entidades seguradoras, se não houver alguma restrição do Ministério 

da Economia e Competitividade. 

No próprio site, o CCS é definido como uma entidade de natureza pública do setor de seguros 

da Espanha, vinculada ao Ministério da Economia e Competitividade. Apesar da natureza 

pública, o citado consórcio é obrigado a observar a legislação de seguros aplicada às 

companhias de seguros que operam na Espanha. 

Segundo o site do “Consorcio de Compensação de Seguros” (CCS), os procedimentos de 

liquidação executados no âmbito do consórcio são divididos em fases com uma duração 

máxima prevista. 

A Fase I possui duração máxima de nove meses. Nessa fase, é empossado o responsável pela 

liquidação, montada a equipe de trabalho e publicado na imprensa um aviso de que os credores 

devem, no prazo estabelecido, levar suas reclamações ou reivindicações, o que integrará o 

balanço provisório preparado.  

A Fase II possui duração entre dois e três anos. Durante esse período, o  CCS adquire créditos 

de credores. 

Na Fase III, de   duração mínima de seis meses, é executado o plano de liquidação, isto é, é 

realizado os pagamentos aos credores.   
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Quando há processos judiciais pendentes, de modo a não prejudicar os credores, os recursos  

existentes são utilizados para  pagar os credores, na porcentagem possível,  conforme apurado 

na primeira fase. Informações relevantes sobre os valores pagos e valores ainda remanescentes 

são publicadas na imprensa, garantindo maior transparência ao processo.  

 

5.5 AS RESPOSTAS DOS LIQUIDANTES AO QUESTIONÁRIO A 

 

Incluímos no “Apêndice A” o “questionário A”, enviado via email a dezesseis profissionais, 

dentre liquidantes extrajudiciais e ex-liquidantes extrajudiciais. Esse questionário é composto 

por dez questões. Ainda no “Apêndice A" colocamos as estatísticas das respostas às questões 

de múltipla escolha. 

Dentre os profissionais que receberam o questionário, nove apresentaram, tempestivamente, 

suas opiniões, sugestões e observações. A amostra é representativa, já que existem cerca de 

vinte e cinco entidades em Liquidação Extrajudicial supervisionadas pela Susep. 

Algumas questões desse questionário tiveram o objetivo de conhecer a opinião desses 

respondentes relativamente a pontos específicos que poderiam ser considerados na elaboração 

de um novo Manual.  

Outras questões tiveram a pretensão de verificar qual seria a opinião dos respondentes acerca 

de quais aspectos do perfil de um liquidante facilitaria o adequado andamento dos trabalhos. 

Consideremos, inicialmente, a análise das questões de múltipla escolha (enumeradas de um a 

sete). Em seguida serão abordadas as respostas às questões discursivas (enumeradas de oito a 

dez).   

 

5.5.1 Das Questões de Múltipla Escolha 

 

A questão 1 objetiva identificar aspectos que são desejáveis no perfil do Liquidante 

Extrajudicial. O Novo Manual do Liquidante poderá, caso haja concordância da Susep, 

descrever o perfil esperado para esse profissional, enumerando algumas habilidades e 

qualificações necessárias. Uma vantagem de o Manual dispor essa descrição de perfil é facilitar 

que autoridades da Susep tenham uma referência para justificar a escolha de um liquidante, por 

exemplo. Do Gráfico 2, verificamos que a maioria dos liquidantes considera que o candidato a 
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liquidante deve estar livre de pendências junto à Fazenda Nacional, não pode estar respondendo 

a inquérito administrativo e não possua histórico de condenação penal transitada em julgado. 

 

Gráfico 2 - Estatísticas da Questão 1 (Questionário A) 

  

 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

A questão 2 pretende verificar se houve lapso temporal longo entre a nomeação do liquidante e 

a entrada em atividade desse profissional. Mais de 85% dos respondentes declararam ter 

assumido os trabalhos dentro de cinco dias úteis após a nomeação.   

Por sua vez, a questão 3 busca saber se os profissionais acreditam que o novo Manual deveria 

apresentar recomendação acerca da importância dos rateios periódicos para a realização dos 

pagamentos aos credores. Dos respondentes, 86% consideram positivo que essa recomendação 

venha no texto do novo Manual. Segue o resultado no Gráfico 3. 

A questão 4 pretende avaliar a percepção dos respondentes acerca do prazo necessário para a 

conclusão do Quadro Geral de Credores Provisório. Do Gráfico 4 concluímos que 37.5% dos 
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respondentes acham razoável o prazo de doze meses e que 25% acredita, em seu turno, que não 

seria conveniente que o Manual estabelece o prazo para a conclusão desse rol de Credores. 

 

  

 

Gráfico 3 - Estatísticas da Questão 3 (Questionário A) 

 

  

 Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

Gráfico 4 - Estatísticas da Questão 4 (Questionário A) 

 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  
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A questão 5 aborda tema relativo à alienação de bens da liquidanda. As respostas confirmam 

que não existe consenso entre os respondentes acerca da necessidade de a Susep ampliar o grau 

de autonomia do liquidante relativamente aos procedimentos de alienação de bens da entidade 

em liquidação. Apresentamos a incidência das respostas no Gráfico 5. 

 Gráfico 5 - Estatísticas da Questão 5 (Questionário A) 

 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

 

Por sua vez, a questão 6 objetiva saber a opinião dos respondentes acerca de mudanças no 

Manual relativamente ao formato e à periodicidade de envio à Susep das informações 

gerenciais.  

Observando o Gráfico 6, verifica-se que quase 70% dos respondentes avaliam que não é 

produtivo que o Manual obrigue o envio em periodicidade mensal, tendo em vista já existir 

outra norma obrigando a entrega trimestral de vários documentos, dentre eles essas informações 

gerenciais. 
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 Gráfico 6 - Estatísticas da Questão 6 (Questionário A) 

 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

  

 

 

A última questão de múltipla escolha, questão 7, traz nove itens possíveis de serem integrados 

ao novo Manual.  

A Gráfico 7 mostra as frequências das respostas em relação a cada um dos itens. O item que 

teve maior frequência reforça que parte relevante dos respondentes considera que o novo 

Manual deveria estabelecer critérios para orientar o liquidante no estabelecimento de acordos 

extrajudiciais para encerrar conflitos judiciais. 
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Gráfico 7 - Estatísticas da Questão 7 (Questionário A) 

 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  
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As questões enumeradas de oito a dez são discursivas. Achamos importante para a pesquisa a 

inclusão delas, já que permitem sabermos a opinião dos profissionais sem o direcionamento 

excessivo dado pelas questões de múltipla escolha.   

Tratemos inicialmente da questão 8: “Quais outras diretrizes a Susep poderia considerar ao 

atualizar o Manual do Liquidante? ”.  

O objetivo dessa questão é conhecer a percepção dos liquidantes acerca das diretrizes que 

deveriam ser levadas em conta pela Susep quando da elaboração do novo Manual. 

Apresentamos no Quadro 3 as principais citações dos respondentes acerca dessa questão. 

Comentamos sucintamente acerca da possibilidade/viabilidade de cada citação dos 

respondentes no respectivo Quadro. 

Quadro 3 – Principais Citações dos Respondentes sobre a questão 8, sobre as diretrizes que consideram 

importantes 

Respondente 1 

“- Criar um tópico (anexo) de síntese das normas e legislação vigentes; ” 

“- Inserir fluxogramas, quando couber, das atividades que o comportarem; ” 

“- Criação de cronogramas para as atividades, que poderão ser flexibilizados, a critério 

da SUSEP. ” 

“- Fornecimento do Manual em formato digital, editável, facilitando a pesquisa por 

palavras. ” 

Comentário: é pertinente a preocupação com a clareza do manual, com a praticidade de consulta: isso pode 

otimizar a execução das tarefas, da mesma forma que os cronogramas para as atividades podem facilitar o 

planejamento e as devidas priorizações dos assuntos/atividades mais importantes. 

Respondente 2 
“Ter como objetivo que seja de natureza operacional, um guia prático de procedimentos 

e o mais sucinto possível” 

Comentário: a preocupação em simplificar o manual faz sentido. O foco nos aspectos jurídicos não deveria 

ser exclusivo, igualmente importante são os aspectos gerenciais. A linguagem simples e a apresentação gráfica 

pode facilitar a leitura e diminuir ambiguidades. 

Respondente 3 

“ o liquidante tem juntar todas as suas contas a pagar e no dia do crédito efetuar todos os 

pagamentos tentando zerar algum saldo nesta conta corrente para evitar possíveis 

bloqueios.” 

Comentário: demonstra preocupação com os bloqueios judiciais que a conta corrente da entidade está sujeita 

à revelia da legislação aplicável. 

Respondente 4 

“Padronização de procedimentos e de formulários; ” 

 “Incluir no Manual a mudança de envio de informações à SUSEP, passando para 

periodicidade Trimestral, unificando a Prestação de Contas e as informações Gerenciais, 

digitalizar esses documentos e enviar por e-mail; ” 

 “Estabelecer um Edital de Licitação Padrão para venda de Ativos; ” 

 “Incluir critérios de vigência dos laudos de avaliação e qual índice de correção a ser 

utilizado, caso seja oneroso fazer novo laudo; ” 

Comentário: acredita que é necessário padronizar os procedimentos e no excesso de documentos trocados 

com a Susep. 

Respondente 5 “Roteiros de procedimentos”. 

Comentário: esse respondente defende a simplicidade do manual 

Respondente 6 
“Indicar cronograma para as atividades inerentes ao processo liquidatário. ” 

 

Comentário: respondente também é a favor da introdução de cronograma no manual do liquidante 

Respondente 7 

“- Inserir fluxogramas, quando couber, das atividades que o comportarem; ” 

“- Criação de cronogramas para as atividades, que poderão ser flexibilizados, a critério 

da SUSEP. ” 

Comentário: respondente também é a favor da introdução de fluxogramas e de cronograma no manual do 

liquidante 
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Respondente 8  Não respondeu a essa questão 

Respondente 9 
“-Adotar, sempre que possível, a prestação de informações mensais através de 

formulários online como esse, para evitar o consumo de horas de trabalho, sempre no 

sentido de evitar custos a massa. ” 

Comentário: respondente acredita que a mudança de formato das informações trocadas com a Susep teria o 

condão de evitar custos desnecessários. 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

Tratemos agora da questão 9: “Que atitudes, ações ou decisões da Susep poderiam aumentar a 

eficiência no encerramento conclusivo das liquidações extrajudiciais? ”. 

A questão objetiva, portanto, verificar se existem, na opinião dos respondentes, possibilidades 

de melhoria nas atitudes, ações e nas decisões da Susep. Especificamente, a questão teria a 

pretensão de verificar se existem pontos de melhoria que poderiam ser motivados por novas 

disposições no Manual do Liquidante. 

Apresentamos no Quadro 4 as principais citações dos respondentes. 

 

Quadro 4 - Citações do respondente acerca da questão sobre o papel da Susep para melhorar a 

Liquidação Extrajudicial (Questão 9) 

 

Respondente 1 

“- Buscar antecipar o tempo de resposta; ” 

“- Aumento do contingente que atua na análise e encaminhamento das demandas, 

notadamente na esfera da Procuradoria Federal; ” 

“- Encontros periódicos entre a Coordenação da SUSEP e os liquidantes, possibilitando a troca 

de informações, experiências e ideias, maior integração, entre outros. ” 

Comentário: realmente parece haver margem para diminuir o tempo de resposta da Susep, seja aumentando o 

número de servidores na análise, seja realizando reuniões mais frequentes com os liquidantes. 

Respondente 2 “Melhorar sinergia principalmente nos casos que requerem posicionamento da Procuradoria” 

Comentário: parece ser válido que os procuradores e analistas que lidam com processo de liquidanda tenham 

uma comunicação mais direta e tenham maior integração 

Respondente 3 

“Tendo em vista a dificuldade que todo o liquidante possui em contratar escritórios de 

advocacia para atuarem nos processos da massa (...), a SUSEP poderia fornecer uma relação 

ou até mesmo indicar escritórios advocatícios especializados nessa área (através de um 

cadastro próprio, contendo a relação dos escritórios em todos os estados) ” 

Comentário: a Susep poderia manter um cadastro dos escritórios de advocacia, entretanto não parece possível a 

Susep indicar um escritório A em detrimento de um escritório B, pois não pode haver discriminação entre eles 

pela Autarquia. 

Respondente 4 

    “(...) dando autonomia ao Liquidante para realizar a venda de bens da Massa, bastando 

comunicar o fato à SUSEP, encaminhar toda a documentação prevista no Manual e observar 

todas as disposições legais. A SUSEP analisa a documentação e se tiver completa só sinaliza 

que pode ser continuado o processo, sem necessidade de submeter à Procuradoria. ”  

Comentário: nas alienações onde haja dúvida jurídica é recomendado que a Procuradoria dê a manifestação. Se 

a Procuradoria elaborar pareceres de orientação sobre o tema, a consulta parece desnecessária. Seria muito 

produtivo se tivéssemos esses Pareceres para agilizar as alienações de ativos das liquidandas.    

Respondente 5 “Estabelecimento de prazos” 

Comentário: o estabelecimento de prazos para algumas etapas do processo liquidatário é uma boa ideia, mas não 

pode ser prazos rígidos, dado que há muita diferença de complexidade entre os regimes liquidatários.  

Respondente 6 
“Fixação de prazos para que o Órgão Regulador apresente respostas aos 

pedidos/questionamentos/recursos, às massas liquidandas” 

Comentário: idem comentário anterior 
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Respondente 7 

“Tomada de decisões rápidas e eficientes por parte da Procuradoria, Gabin, etc.” 

“ Encontros periódicos entre a Coordenação da SUSEP e os liquidantes, possibilitando a troca 

de informações, experiências e ideias, maior integração (...)” 

Comentário:  a troca de informações de forma mais ágil é, sem dúvida, necessária para viabilizar os 

procedimentos de Liquidação Extrajudicial.  

Respondente 8 

“(...) a SUSEP deveria agilizar o procedimento de liquidação dos ativos da companhia em 

liquidação. Com a liquidação desses ativos de forma célere, é possível efetivar o pagamento 

dos credores de maneira menos custosa e demorada. “ 

Comentário: a questão de dar celeridade aos procedimentos de alienações de ativos é , conforme observado por 

alguns respondentes, uma diretriz para melhorar a eficiência da gestão da Liquidação Extrajudicial 

Respondente 9 
“Criação de uma área dentro da COREP, mesmo que temporária, para suporte do liquidante 

tão logo ocorra a decretação da liquidação da sociedade. Uma espécie de força tarefa. ” 

Comentário: o comentário aborda de forma diferente a questão, mas faz todo o sentido, pois nas primeiras 

semanas após a decretação da liquidação extrajudicial existe uma carga muito alta de atividades atribuídas à 

equipe do liquidante. 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

 

 

Por último, consideremos a questão 10: “Adicionalmente ao quesito 9, solicito apontar, se 

possível, parcerias ou convênios entre a Susep e outras autoridades (outros órgãos e entidades 

públicos, Poder Judiciário, Ministério Público, etc.), que poderiam dar maior celeridade aos 

trabalhos da liquidação”. 

A intenção da questão é coletar ideias relativamente a possíveis parcerias que teriam o condão 

de aumentar a eficiência da Liquidação Extrajudicial. As ideias dos respondentes poderão servir 

como sugestões para as futuras parcerias entre a Susep e outras autoridades. O novo Manual do 

Liquidante poderá indicar as parcerias já existentes que podem facilitar os trabalhos do 

liquidante extrajudicial.   

Como exemplo, poderia ser firmada uma parceria entre a Susep e entidades de custódia de ações 

da Bolsa de Valores, com o objetivo de facilitar a localização e a venda de ações pertencentes 

à entidade em liquidação (havendo aval da Susep).  

Tem sido observado que os liquidantes poderão ter dificuldades em fazer esses levantamentos 

ou conseguir alienar esses ativos financeiros, especialmente devido ao fato de a entidade se 

encontrar em Liquidação Extrajudicial.  

Muitas autoridades desconhecem as normas aplicáveis a essas entidades e não sabem se 

precisam adotar procedimentos específicos quando a proprietária das ações é uma liquidanda.  

Consolidamos no Quadro 5 citações relevantes dos respondentes acerca da Questão 10. 
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Quadro 5 - Citações das respostas sobre a questão 10, que aborda parcerias possíveis para agilizar os 

procedimentos da Liquidação Extrajudicial 

Respondente 1 

“- Poder Judiciário, visando, inclusive, clarificar ao julgador, o que é uma Liquidação 

Extrajudicial. Muitas vezes, os Juízes tomam decisões com total desconhecimento das normas 

e leis correlatas (casos de bloqueios de valores, inversão na ordem de preferência de credores, 

etc.);” 

“- Ministério Público(...)” 

“- Banco do Brasil, notadamente a área de engenharia que pode auxiliar-nos na elaboração de 

laudos de avaliação de bens e/ou na indicação de profissionais capacitados e habilitados(...);” 

“- CATI e/ou Secretaria da Agricultura e Abastecimento, com o intuito de elaborar laudos de 

avaliações de bens rurais, assim como a sua fiscalização. ” 

Comentário: respondente descreveu amplo rol de possibilidades de parcerias. Quase todas parecem fazer 

sentido. Requer análise mais aprofundada sobre a possibilidade/viabilidade de parceria com a Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento. 

Respondente 2 

“Tentar estabelecer parceria com BC e Judiciário com vistas a evitar bloqueios judiciais de 

verbas oriundas de repasses da Susep, o que obriga hoje o liquidante a sacar valores do banco 

para reduzir o risco de sequestro” 

Comentário: faz sentido essa parceria, pois os bloqueios de valores da entidade em liquidação não é coerente 

com a Legislação aplicável. 

Respondente 3 

“Firmar parcerias e convênios com órgãos e entidades públicos, poder judiciário, Ministério 

Público, dentre os quais: Receita Federal, Junta Comercial dos Estados, Tribunal de Justiça 

Federal, Tribunais de Justiça dos Estados “ 

Comentário: cita parcerias que considero possíveis e viáveis 

Respondente 4 “Ministério Público”/ “Receita Federal”/” Tribunais de Justiça”/”Juntas Comerciais; ” 

Comentário: cita parcerias que considero possíveis e viáveis 

Respondente 5 “Banco Central” 

Comentário: cita uma parceria que considero   viável 

Respondente 6 “Ministério Público” /“Poder Judiciário”/ “Banco Central” 

Comentário: cita parcerias que considero possíveis e viáveis 

Respondente 7 “- Poder Judiciário/Ministério Público/Banco Central (...)”  

Comentário: cita, coincidindo com outros respondentes, parcerias que considero possíveis e viáveis 

Respondente 8 
“São inúmeras as possibilidades de se criar parcerias e convênios para que se dê celeridade 

aos trabalhos da liquidação extrajudicial, a começar pelo Banco Central (...)” 

Comentário: vários respondentes reforçam a importância de parceria com o BCB 

Respondente 9 “Ministério Público para acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Inquérito. ” 

Comentário: a parceria com o Ministério Público parece viável nos casos em que há indícios de crimes 

financeiros e que levaram à decretação da Liquidação Extrajudicial. 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

5.5.3 Análise das Respostas dos liquidantes 

 

Da análise e interpretação das respostas dadas ao  questionário A (especialmente em relação as 

comentários nos quadros do item 5.52 e nas estatísticas das questões de múltipla escolha (item 

5.51), concluímos que são pontos de consenso entre esses respondentes:  

a) que o Manual deveria ser o mais simples possível;  

b) que as normas aplicáveis deveriam ser identificadas de forma a facilitar a aplicação e a 

visibilidade de possíveis mudanças na finalidade de dar maior consistência e celeridade aos 

trabalhos da liquidação;  
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c) que o uso de fluxogramas e de novos formatos podem facilitar a interpretação e leitura do 

Manual;  

d) que o Manual deveria conter cronograma de atividades, cuja flexibilização em algum quesito 

específico poderia ser autorizada pela Susep;  

e) que o Manual deveria prever maior padronização das informações de prestação de contas; e 

f) que o Manual deveria padronizar o envio de informações gerenciais no formato digital. 

Os respondentes acreditam que a Susep e sua assessoria jurídica (Procuradoria Federal junto à 

Susep) deveriam aumentar a celeridade das decisões/orientações relativas a consultas e a 

solicitações de autorizações. Também reforçam a importância de convênios e parcerias da 

Susep com outros órgãos e autoridades, buscando a dar maior agilidade aos procedimentos da 

liquidação.  

Portanto, os liquidantes demonstram preocupações com os procedimentos de gestão financeira 

(especialmente em decorrência dos constantes bloqueios judiciais de valores na conta corrente 

da entidade). 

 

5.6 AS RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS AO QUESTIONÁRIO B 

  

Elaboramos o questionário B (incluído no “Apêndice B” desse trabalho) com o objetivo de 

obter a percepção de analistas e fiscais da Susep que estão (ou já estiveram) lotados na Corep, 

encarregada de supervisionar a atuação do liquidante extrajudicial, dentre outras atribuições. 

Essa supervisão pode ser feita à distância ou in loco.    

Na supervisão à distância, a Corep analisa informações gerenciais, de prestação de contas e 

outros documentos enviados periodicamente pela gestão da entidade em Liquidação 

Extrajudicial.  

A supervisão in loco é quando fiscais da Corep agendam as fiscalizações em cada liquidanda 

para conferir alguns documentos ou verificar a regularidade do processo liquidatário, 

verificação que é geralmente realizada por meio de amostragem e posterior análise de 

documentos. Busca-se verificar se o liquidante está seguindo o Manual do Liquidante nos 

quesitos obrigatórios.  

Além disso, a Corep responde a consultas provenientes de autoridades públicas (Poder 

Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, etc.), de credores, de outros stakeholders 

(acionistas, sócios, investidores, etc.).   
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Partindo da observação e da própria análise das atribuições dos fiscais e analistas da Corep, 

espera-se que eles tenham bom conhecimento do teor do Manual do Liquidante, além de 

possuírem uma visão geral do regime liquidatário. Trata-se de profissionais que podem muito 

contribuir, dando sugestões de melhoria em relação ao Manual do Liquidante. Por esse motivo, 

chamamos esses profissionais de especialistas no presente trabalho.  

A Corep conta atualmente com um reduzido número de analistas/fiscais (geralmente em número 

inferior a 5), entretanto é importante ouvir a opinião dessas pessoas, independente desse fato de 

se tratar de um número reduzido de profissionais. 

Ambos os respondentes do questionário B foram analistas na Corep no período entre 2011 e 

2014. O número de respondentes foi reduzido, dado que poucos profissionais que receberam 

esse questionário tiveram o tempo para responder às questões. 

 

 

5.6.1 Das Questões de Múltipla Escolha 

Das dezesseis questões, são discursivas as questões enumeradas de 7 a 11. As demais, são as 

de múltipla escolha. A questão 1 desse questionário aborda o perfil desejável do liquidante 

extrajudicial, contribuindo para que a Susep possa melhor escolher os liquidantes. Do Gráfico 

8, verificamos que é consenso entre as respostas que o liquidante deveria ser servidor público    

(preferencialmente da Susep), não deve estar respondendo a inquérito administrativo, deve 

possuir experiência no mercado supervisionado e não pode ter histórico de condenação criminal 

transitada em julgado. 
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Gráfico 8 - Estatísticas da Questão 1 (Questionário B)

 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

 

A questão 2 busca saber se os profissionais acreditam que o novo Manual deveria apresentar 

recomendação acerca da importância dos rateios periódicos para a realização dos pagamentos 

aos credores. Ambos os respondentes consideram positivo que essa recomendação venha no 

texto do novo Manual.  

A questão 3 pretende avaliar a percepção dos respondentes acerca do prazo necessário para a 

conclusão do Quadro Geral de Credores Provisório. O prazo para a conclusão desse rol de 

Credores estaria entre 90 dias e oito meses, na opinião dos respondentes. 

A questão 4 aborda tema relativo à alienação de bens da liquidanda. As respostas confirmam 

que há consenso entre os respondentes acerca da necessidade de a Susep ampliar o grau de 

autonomia do liquidante relativamente aos procedimentos de alienação de bens da entidade em 

liquidação. 
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Por sua vez, a questão 5 objetiva saber a opinião dos respondentes acerca de mudanças no 

Manual relativamente ao formato e à periodicidade de envio à Susep das informações 

gerenciais. A opinião deles é que as informações deveriam ser enviadas trimestralmente em 

formato digital ou, na opinião do outro respondente, que não precisariam ser enviadas, evitando 

duplicidades tendo em vista que outra norma já obriga que sejam entregues informações 

semelhantes trimestralmente. 

A questão 6 traz nove itens possíveis de serem integrados ao novo Manual. Todos os itens foram 

considerados de importante inclusão no novo Manual por esses especialistas, exceto que não 

houve consenso acerca do item que propõe que o Manual traga novos critérios para as empresas 

avaliadoras de imóveis da entidade. Esse item foi marcado por apenas um dos respondentes. 

Segundo o Gráfico 9, a seguir, os especialistas consideram positivos no novo Manual: 

 Padronização do modelo necessário para a prestação de contas; 

 Imposição de prazos máximos, porém prorrogáveis (à critério da Susep) para o 

encerramento dos trabalhos de forma conclusiva; 

 Imposição de que haja mapeamento e etiquetagem dos documentos (em papel); 

 Critérios para orientar o liquidante no estabelecimento de acordos extrajudiciais para 

encerrar conflitos judiciais existentes, quando couber; 

 Novos formatos para os modelos de comunicações ou formulários (tais como modelos 

de ofícios a órgãos públicos ou formulários para solicitação de adiantamento de 

recursos); 

 3 Imposição de padronização da gestão de documentos digitais da entidade de acordo 

com o COBIT (versão mais atualizada);   

 Alteração dos critérios e das exigências relativos à apresentação periódica de 

informações gerenciais à Susep; 

 Inclusão, dentre   as responsabilidades do liquidante, a atividade de locação de imóveis 

da entidade pelo preço de mercado, na tentativa de gerar mais recursos para a entidade.  

 

                                                           
3  COBIT foi definido no site [http://www.isaca.org/] da seguinte forma:  “The COBIT 5 framework for the 

governance and management of enterprise IT is a leading-edge business optimization and growth roadmap that 

leverages proven practices, global thought leadership and ground-breaking tools to inspire IT innovation and fuel 

business success” 



62 

 

Gráfico 9 - Estatísticas da Questão 6 (Questionário B)

 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

A próxima questão de múltipla escolha é a questão 12: “Na sua opinião, a contratação dos 

empregados pelo liquidante deve observar quais dos itens abaixo”. Um dos especialistas 

reforçou a necessidade de ser impedida a contratação de parentes do liquidante para atuar na 

liquidação. O outro especialista reforçou que os empregados devem ter carteira assinada. 

A questão 13 tem o seguinte enunciado: “Nos termos do artigo 98 do Decreto-lei 73/1966, um 

dos efeitos da decretação da liquidação extrajudicial é a “suspensão das ações e execuções 

judiciais, excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando intentadas por credores com 

previlégio sôbre determinados bens da Sociedade Seguradora” (sic). É observado   nos últimos 

anos muitos bloqueios judiciais da conta bancária da liquidanda. As dificuldades decorrentes 

desses bloqueios são maiores nos casos de entidades que não possuem liquidez, isto é, naquelas 
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que dependem de adiantamento de recursos da Susep. O que poderia, em sua opinião, ser feito 

para minimizar esse problema: ”. Não houve consenso, um especialista acredita que a Susep 

não deveria interferir nesse assunto. O outro acredita necessário o convênio entre Susep e 

BacenJud 4 para resolver o problema. 

Por seu turno, a questão 14 tem o seguinte enunciado: “O Manual do liquidante vigente prevê 

que gastos com diárias decorrentes de viagens no interesse da liquidação devem ser suportados 

pela liquidanda. Entretanto, nem o Manual, nem normas Susep vigentes nessa data, indicam 

como deve ser atribuído o valor das diárias. O que parece ser mais razoável ”. 

Não houve consenso integral, um respondente acredita que a diária do liquidante deveria ser 

equiparada à diária do Analista Técnico da SUSEP. O outro posicionou-se no sentido de que 

“O Manual poderia prever que o liquidante não deve receber diárias. Ele receberia, em 

contrapartida, o ressarcimento do valor correspondente aos gastos com hotel e hospedagem 

incorridos na viagem(...)”. 

Houve consenso na questão 15, cujo enunciado é: “O liquidante é responsável pelo 

cumprimento da legislação tributária/previdenciária e trabalhista. Em sua opinião o Manual 

deveria entrar em detalhes acerca de procedimentos relativos ao cumprimento dessas 

obrigações tributárias, previdenciária e trabalhistas? ”. 

Ambos acham que as dúvidas acerca de questões tributárias, previdenciárias ou trabalhistas   

devem ser esclarecidas por meio de consulta à autoridade competente (Receita Federal, 

Ministério do Trabalho, etc.).  

Por último, a questão 16, cujo enunciado é: “Algumas recomendações do Manual de 

Governança Corporativa poderiam ser aplicadas pelo liquidante em sua gestão. O que parece 

ser mais coerente com os anseios da sociedade e com a ordem jurídica vigente, em relação à 

transparência da divulgação de informações relevantes pelo liquidante para toda a sociedade? 

”. 

Não houve consenso, o primeiro respondente respondeu que “as informações contábeis, 

financeiras e patrimoniais devem ser informadas à sociedade, periodicamente, por meio da 

internet”. O outro respondeu que “as informações contábeis, financeiras e patrimoniais e 

também gerenciais devem ser informadas à sociedade por meio da internet, periodicamente”. 

As respostas às questões de múltipla escolha estão também no Apêndice B.  

 

                                                           
4 Informações sobre o BacenJud podem ser obtidas no seguinte endereço na internet: 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/bacenjud 
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5.6.2 Das Questões discursivas do Questionário B 

 

São discursivas as questões enumeradas de 7 a 11. Apresentamos algumas citações das 

respostas dos especialistas respondentes, assim como um comentário do presente autor sobre 

cada uma delas. 

A questão 7 tem o seguinte enunciado: “Quais outras diretrizes a Susep poderia considerar ao 

atualizar o Manual do Liquidante? ” 

Já a questão 8 pergunta o seguinte:  “De que forma a Susep poderia colaborar com o liquidante 

na escolha e no aperfeiçoamento da equipe de trabalho da liquidanda? ” 

Por sua vez seguem os enunciados da questão 9, 10 e 11: 

 

“9) Solicito apontar, se possível, parcerias ou convênios entre a Susep e outras 

autoridades (outros órgãos e entidades públicos, poder judiciário, Ministério Público, 

etc.) que poderiam dar maior celeridade aos trabalhos da liquidação. ” 

“10) Que recomendações o Manual do Liquidante poderia trazer na finalidade de 

tornar a gestão da liquidação mais intuitiva e mais eficiente? Considere a possibilidade 

de utilização de técnicas de gestão e recursos de Tecnologia da Informação.  

“11)Solicito que aponte, em ordem decrescente de importância, dez critérios que a 

Susep poderia considerar na avaliação da eficiência e da eficácia da gestão do 

liquidante.” 

 

Concentramos no Quadro 6 as citações mais relevantes das respostas dos respondentes a cada 

uma das questões:  

Quadro 6 - Citações relevantes dos especialistas respondentes 

 Respondente 1 Respondente 2 

Questão 7 

“Livre acesso aos antigos 

acionistas/controladores dos processos cujo 

interessado seja a liquidanda” 

“As empresas liquidandas que necessitem de 

empréstimos por parte da SUSEP deveriam 

obrigatoriamente ser geridas por servidores da 

SUSEP, minimizando os custos de 

empréstimos e buscando encerrar de forma 

mais rápida a liquidação” 

Comentário: na maior parte dos casos, o 

livre acesso parece trazer mais benefícios 

do que problemas.  O acesso pode ser livre, 

desde que seja resguardada a 

confidencialidade de alguns processos cuja 

divulgação ampla poderia comprometer o 

bom andamento da liquidação 

extrajudicial.  

Comentário:  não parece ser possível 

confirmar o argumento. Entretanto, o servidor 

da Susep está mais familiarizado com a 

legislação aplicável. Isso sim, facilitaria a 

gestão da liquidanda. 

Questão 8 

“Acredito que não compete à SUSEP 

ajudar na escolha e no aperfeiçoamento da 

equipe de trabalho da liquidanda. No 

entanto, no caso de assistente de liquidante, 

caberia à SUSEP escolher profissionais 

capacitados, o que, indiretamente, traria 

melhorias à equipe de trabalho. ” 

“A SUSEP poderia ter tipo um contrato com 

diversos profissionais, como advogados e 

contadores. Esses seriam direcionados pela 

própria SUSEP para prestar serviços a 

liquidandas a, b ou c, caso a sede dessas 

empresas fossem na mesma cidade”. 
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Comentário:   considero de difícil 

implantação. A autonomia do liquidante 

precisa ser preservada. 

 

Comentário:   considero de difícil 

implantação.   

Questão 9 

“Convênio com o Ministério Público para 

que este, na qualidade de fiscal da lei, possa 

atuar previamente na tentativa de efetivar 

acordos extrajudiciais para encerrar 

conflitos judiciais existentes” 

“A meu ver acho que é a própria SUSEP que 

tem que agir para dar maior celeridade aos 

trabalhos da liquidação” 

 

Comentário:   faz todo o sentido Comentário:   faz todo o sentido 

Questão 10 

“A padronização de documentos 

encaminhados à SUSEP tornaria, no meu 

ponto de vista, a gestão da liquidação mais 

intuitiva. Em relação a eficiência, o 

estabelecimento de prazos limites para a 

realização de determinados atos, como, por 

exemplo, a publicação do QGC definitivo, 

poderia tornar a gestão mais eficiente.  “ 

“As informações prestadas pelos liquidantes 

deveriam ser da forma digital e padronizadas 

para que o acompanhamento das empresas seja 

facilitado” 

 

Comentário:   faz todo o sentido a 

imposição de prazos para certas 

rotinas/atividades, da mesma forma que a 

padronização parece uma boa prática. 

Comentário: conforme já ressaltado a 

padronização parece uma boa prática. Isso 

também é opinião de vários respondentes 

liquidantes. 

Questão 11 

“Levar ao conhecimento da Susep as 

irregularidades de que tiver ciência em 

razão das suas funções; diligenciar pela 

conclusão do processo liquidatário dentro 

do menor prazo tecnicamente possível; 

zelar pela defesa dos direitos e interesses da 

massa; eficiência nos gastos dos recursos; 

(...) venda dos imóveis que não sejam 

usados pela Massa; locação de imóveis que 

não possam ser vendidos no curto prazo 

(...);”   

“Gastos com funcionários em relação à 

complexidade da liquidação; prazo para 

encerramento da liquidação; recursos 

emprestados da União/SUSEP; tempo para 

alienação de imóveis; ociosidade de imóveis 

disponíveis para aluguel;encerramento de 

ações judiciais” 

 

Comentário:   faz todo o sentido. A 

questão da possibilidade de introduzir a 

atividade de locar imóveis nas atribuições 

do liquidante precisa ser melhor analisada, 

haja vista que as leis que regem a 

liquidação extrajudicial no Brasil não 

trazem essa possibilidade. 

Comentário:   as despesas precisam ser 

moderadas e proporcionais à complexidade dos 

trabalhos. 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

5.6.3 Da análise das respostas dos especialistas 

 

Consideramos nessa análise o resultado das respostas dos questionário B, especialmente os 

comentários encontrados nos quadros do item 5.6.2 e nas estatísticas das frequências das 

respostas às questões de múltipla-escolha (ver item 5.6.1). Vale repetir que as interpretações 

foram feitas tendo em mente a legislação aplicável e as informações obtidas na revisão 

bibliográfica e na pesquisa documental. 
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Os especialistas acreditam que o Manual do liquidante da Susep deveria, de forma semelhante 

ao que é previsto no Manual do Liquidante da Previc, recomendar a realização de rateios 

periódicos para pagar os credores (dentro da ordem de preferência estabelecida em lei). O 

Manual deveria incluir, na opinião dos respondentes, os seguintes tópicos: 

 

 imposição de prazos máximos, porém prorrogáveis (à critério da Susep) para o 

encerramento dos trabalhos de forma conclusiva;  

 imposição de padronização da gestão de documentos digitais da entidade de acordo com 

o COBIT (versão mais atualizada); 

 imposição de que haja mapeamento e etiquetagem dos documentos (em papel);  

 critérios para orientar o liquidante no estabelecimento de acordos extrajudiciais para 

encerrar conflitos judiciais existentes, quando couber;  

 novos formatos para os modelos de comunicações ou formulários (tais como modelos 

de ofícios a órgãos públicos ou formulários para solicitação de adiantamento de 

recursos) ; 

 padronização do modelo necessário para a prestação de contas;  

 alteração dos critérios e das exigências relativos à apresentação periódica de 

informações gerenciais à Susep. 

Também foi consenso entre esses respondentes que seria viável a inclusão, dentre as 

responsabilidades do liquidante, a atividade de locação de imóveis da entidade pelo preço de 

mercado, na tentativa de gerar mais recursos para a entidade poder honrar os compromissos. 

Acreditam os respondentes que o grau de autonomia do liquidante nos processos de alienação 

de ativos deveria ser ampliado, pois a morosidade do processo de autorização para as alienações 

pode inviabilizar o procedimento, especialmente em se tratando de imóveis de pequeno valor. 

Os especialistas opinaram que as informações gerenciais deveriam ser enviadas em formato 

digital e de forma detalhada, analítica. Certamente, isso poderia facilitar a análise pela Susep e 

economizar em custos como impressão, energia e papel. Outros pontos de consenso:   

a) todos os documentos enviados pelo liquidante deveriam seguir uma maior padronização, de 

forma a otimizar o processo de análise das consultas e das informações contábeis ou de 

prestação de contas; 

b) a escolha do liquidante deveria recair em algum servidor da Susep que possuísse 

conhecimento sobre o processo de gestão da liquidação e que fosse capaz de buscar efetividade 
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e celeridade no andamento dos trabalhos, segundo o interesse público. Nesse caso a imposição 

de prazos seria importante; 

c) as informações sobre o andamento da liquidação, inclusive relatórios contábeis/financeiros, 

deveriam ser fornecidas à sociedade utilizando um website próprio para a liquidanda. Trata-se 

de dar maior transparência, fortalecendo as políticas de governança corporativa e de prestação 

de contas (accountability) pela sociedade;  

d) a avaliação do liquidante deveria levar em consideração: a economicidade (menores despesas 

durante a gestão do regime liquidatário), a diligência, a tempestividade na execução das 

demandas da Susep e externas; e que 

e) as questões tributárias, previdenciárias e trabalhistas seguem legislações próprias (e que 

sofrem frequentes modificações). Não parece ser pertinente abordá-las em um Manual de 

Liquidação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Inicialmente, sintetizamos os aspectos conceituais abordados no referencial teórico e que 

sugerimos ser considerados quando da elaboração do novo manual do liquidante da Susep. O 

item 3.1 abordou a Administração Pública do ponto de vista objetivo, considerando as 

atividades que o Poder Público desempenha, inclusive o exercício do Poder de Polícia, o serviço 

público, o fomento, a Intervenção. A maioria dessas atribuições também cabem à Susep, cuja 

importância também foi reforçada ao demonstrarmos a importância econômica e social das 

entidades supervisionadas. Ao citarmos os paradigmas da referência Keinert (1992), queremos 

deixar a mensagem de que o foco das atividades da Liquidação Extrajudicial não deveria ser 

quase exclusivamente jurídico-contábil, negligenciando aspectos das “ciências de gestão”. 

Observando a natureza dos procedimentos de liquidação, concluímos que os aspectos gerenciais 

devem ser mais valorizados, o que deve ser feito respeitando os limites da legislação. 

O tópico 3.2 abordou os Problemas de agência, a questão do gerenciamento de riscos e das 

Deficiências nos controles internos e da Governança. Tratam-se de aspectos que devem ser 

observados no sentido de impedir que a entidade se mergulhe em uma situação patrimonial e 

financeira delicada.  

 O tópico 3.3 reforça características da gestão focada nos resultados. As conclusões da pesquisa 

são condizentes com a premissa de que o foco da gestão da liquidação nos resultados é 

necessário para o atendimento dos interesses da sociedade, isto é, o desempenho efetivo e 

eficiente das intervenções que o Poder Público julgar necessárias para a proteção do patrimônio 

e da poupança populares. 

O tópico 3.4 abordou a Gestão da Qualidade Total e o Ciclo PDCA. Reforçamos aspectos da 

gestão do liquidante que são necessários para tornar-se próximos dos pressupostos da Gestão 

da Qualidade Total e também da execução conforme um Ciclo PDCA.  

Por último, o tópico 3.5 demonstra a importância de o liquidante reforçar as habilidades de 

negociação e de gerenciamento de conflito.  

A hipótese de pesquisa é que o problema amplo relativo à ineficiência da Liquidação está 

relacionado ao problema tratado na presente pesquisa, isto é, de que o Manual do Liquidante 

em vigor não considerou diretrizes que o transformasse em agente indutor da eficiência. 

 Verificamos que a finalidade fundamental da Liquidação Extrajudicial é a proteção aos 

credores da entidade em liquidação. Proteger o credor é viabilizar o pagamento das dívidas da 

liquidanda para com o credor. Havendo escassez de ativos para permitir os pagamentos, o 

liquidante deve otimizar as medidas e procedimentos de proteção dos ativos e evitar 
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desperdícios, especialmente os decorrentes de despesas desnecessárias incorridas durante a 

gestão do processo liquidatário. 

Maior celeridade aos procedimentos deve ser dada, especialmente no caso de uma entidade em 

liquidação que possua baixa liquidez do ativo, isto é, cujo ativo é predominantemente 

imobiliário ou formado por elementos de demorada conversão em dinheiro. Não tendo recursos 

no ativo circulante, o liquidante deve solicitar (nos termos das normas aplicáveis) adiantamento 

de recursos do órgão regulador para a manutenção das atividades do regime liquidatário. 

Concluímos que um bom Manual do liquidante deve servir de guia que auxilie a equipe de 

trabalho do liquidante em assuntos de várias naturezas: jurídica, contábil, administrativa (gestão 

de documentos, recursos humanos, pagamentos/recebimentos), financeira (pagar as despesas 

necessárias e zelar pela otimização da obtenção de receitas, visando à proteção do patrimônio 

da companhia), patrimonial (investigar se existem ativos e/ou passivos contingentes ou não 

contabilizados) e regulatórias (prestar contas ao agente regulador, fornecer as informações 

solicitadas pelo regulador). 

 Para executar as diversas atividades, a equipe do liquidante deve ser escolhida considerando 

os aspectos peculiares existentes nesse cenário, muitas vezes caracterizados por rigor nas 

exigências regulatórias, necessidade de atendimento imparcial de demandas de credores, 

controladores e de autoridades públicas (inclusive de juízes), dentro da legislação aplicável. As 

atividades de proteção patrimonial devem ocorrer de forma paralela aos respectivos registros 

contábeis, financeiros e gerenciais. O uso de tecnologia da informação é um importante aliado, 

o que deve ser feito preservando a segurança da informação.    

Portanto, a equipe de trabalho do liquidante deve se compor de profissionais que detenham 

conhecimento notório em contabilidade, atuária, finanças, jurídicos, de tecnologia da 

informação, dentre outros. A competência técnica de cada profissional deve coexistir com a 

ausência de conflitos de interesse. Não seria prudente, por exemplo, o liquidante manter, por 

muito tempo, profissionais que tivessem vínculo de qualquer natureza com os ex-

administradores, com controladores ou mesmo com o próprio liquidante. 

É necessário, aos moldes da análise das respostas dos questionários, mudanças na forma de 

trabalho e até mesmo na forma com que o órgão supervisor utiliza-se para viabilizar as práticas 

de accountability. Muitas dessas mudanças são necessárias e poderiam ser induzidas pelo 

próprio Manual do Liquidante. Outras mudanças requerem alterações em normas de maior 

hierarquia (circulares, resoluções, leis, etc.).  

Por outro lado, a documentação e o atendimento, às demandas regulatórias não devem ocupar 

todo o tempo da equipe de trabalho, pois a equipe também precisa realizar grandes esforços na 
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busca por novos ativos e por passivos da entidade, isto é, de elementos que não estejam 

indicados nos documentos contábeis.  

Muita atenção deve ser dada às decisões sobre os investimentos, pois para proteger ativos 

financeiros, o liquidante deve investir em aplicações financeiras sem risco expressivo e que 

garantam bom retorno (rentabilidade real positiva). A gestão do ativo imobiliário deve ser feita 

de forma a buscar alienar os imóveis pelo valor mais próximo possível do valor de mercado. 

Deve ser dada preferência na alienação de imóveis que possuem altas despesas de manutenção, 

tais como altos tributos (IPTU, ITR e taxas) ou previsão de gastos elevados para reforma.  

Tem sido observado também que alguns liquidantes possuem dificuldade de realizar o 

planejamento de suas atividades.   

De fato, há entraves que dificultam o planejamento, especialmente os concernentes à 

dependência em relação a decisões do órgão supervisor. Certas ações, como as alienações de 

imóveis de valores superiores a um milhão de reais, necessitam de autorização prévia da Susep 

para ter prosseguimento.   

Entretanto, as dificuldades devem ser superadas e traçados cenários possíveis. O planejamento 

deve considerar o ambiente, as oportunidades e as ameaças. No caso da liquidanda, deve ser 

dado maior foco no planejamento tático e no operacional.  

As informações do planejamento devem se desdobrar em planos de ação, em metas, em 

projeções e em cronogramas. 

As projeções devem ser realizadas de forma que os stakeholders tenham acesso às informações, 

com exceção daquelas que podem pôr em risco a segurança da entidade em liquidação, da 

equipe de trabalho do liquidante, do próprio liquidante, ou dos credores. 

O atual Manual do Liquidante da Susep estabelece que o liquidante deve enviar os relatórios 

gerenciais, por ofício e na periodicidade mensal, sem prejuízo da obrigação de encaminhar o 

relatório gerencial que é enviado no final de cada semestre.  

O conteúdo das informações gerenciais mensais inclui informações contábeis/financeiras, tais 

como:  

 Balancete contábil;  

 Balanço patrimonial; 

 Demonstrativos de pagamentos e de recebimentos; 

 Demonstrativos de resultado; 

 Descrição de ocorrências mais relevantes; 

 Lista (sintética) de credores; 
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 Rol de processos judiciais, dentre outras. 

 

Das respostas aos questionários e das observações relativas ao trabalho da Coordenação de 

Acompanhamento de Regimes Especiais – Corep, é possível inferir que seria mais eficiente que 

as informações fossem enviadas em formato digital, utilizando-se o correio eletrônico ou outra 

ferramenta de TI, a exemplo do FTP. Independente do envio em formato eletrônico, o liquidante 

deve continuar arquivando, em papel, essas informações. 

Observa-se, por outro lado, que as mudanças nas informações gerenciais de um mês para outro 

são de pequena amplitude, o que reforça a ideia de que o Manual do liquidante poderia permitir 

que fossem enviadas apenas informações que tenham sofrido modificações relevantes, evitando 

repetições desnecessárias. Isso facilitaria a análise das informações pela Susep, de forma a 

facilitar a identificação de pontos que mereçam ser priorizados.     

Da aplicação da metodologia descrita nesse trabalho, conseguimos atingir o objetivo geral dessa 

pesquisa: propor diretrizes para a elaboração do novo Manual do Liquidante da Susep. As 

principais diretrizes foram sintetizadas no Quadro 8, o que não compromete as demais 

recomendações apresentadas anteriormente. 

Além da colaboração dos especialistas e dos liquidantes, foi fundamental para se chegar nessas 

diretrizes, a experiência do autor, o qual já acompanhou mais de dez processos liquidatários 

nos últimos quatro anos. Também foi de peso relevante a análise conjunta das informações 

consultadas nessa pesquisa, em livros de gestão e outras referências, o que permitiu realizarmos 

um benchmarking com autoridades nacionais e internacionais relativamente aos procedimentos 

da Liquidação Extrajudicial. 

Os resultados esperados pela sociedade, em relação ao processo de Liquidação Extrajudicial 

serão alcançados se houver efetiva avaliação do liquidante.  Como o Manual do Liquidante 

vigente não traz critérios para que a Susep avalie o Liquidante, a pesquisa recomenda que seja 

tornada efetiva a avaliação periódica desse profissional. O Manual pode estabelecer os critérios 

para que a avaliação seja realizada. Propomos, com base nas informações coletadas, alguns 

critérios no Quadro 7. Esse rol de critérios pode servir de ponto de partida para a 

implementação, cabendo mais discussões entre os especialistas para receber propostas de 

melhoria ou de ampliações. 

Conforme demonstrado, o Manual do liquidante deve possuir outros propósitos, além da mera 

padronização da forma de se executar os procedimentos. O Manual deve ser reformulado 

buscando seguir as diretrizes aqui levantadas e outras que possam a vir a ser mapeadas por 

discussões e estudos adicionais.   



72 

 

    

    Quadro 7 - Critérios propostos para a avaliação da gestão do liquidante extrajudicial 

Critério Peso 

(%) 

Foco nos resultados, demonstrando o esforço em não deixar que fatores pessoais 

prejudiquem a eficiência do processo liquidatário 

30 

Economicidade (menores despesas durante a gestão do regime liquidatário) 10 

Esforço demonstrado na elaboração do QGC 10 

Esforço demonstrado na alienação de ativos 10 

 Esforço no acompanhamento dos processos judiciais envolvendo a entidade e na 

verificação de elementos patrimoniais que não estão refletidos na contabilidade 

10 

 Habilidades pessoais do liquidante: comunicação, gestão de conflitos, capacidade de 

negociação e organização da manutenção de bens e documentos da entidade. 

10 

Diligência, transparência e responsabilidade demonstradas 10 

Tempestividade na execução das demandas da Susep e externas 05 

Qualidade das informações contábeis e de prestação de contas 05 

Fonte: elaborado com base nas respostas do Questionário  

 

Antes de apresentarmos a síntese das diretrizes propostas, sugerimos outros temas de pesquisa 

relacionados ao presente trabalho: 

 

 Análise estatística dos cenários que mais levam as seguradoras à situação de 

insolvência. 

 A análise comparativa entre a Liquidação Extrajudicial, a Direção-Fiscal e o Regime de 

Administração Especial Temporária (RAET). 

 Estudo da viabilidade de concentração de esforços para aumentar a efetividade dos 

ativos garantidores na proteção do patrimônio do consumidor. 

 Análise de aspectos da Governança Corporativa que seriam uma oportunidade na 

melhoria da gestão de um regime liquidatário. 

Segue, por fim, o produto da pesquisa: o rol de diretrizes para a elaboração do novo Manual do 

Liquidante da Susep. 
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Quadro 8: Consolidação das Diretrizes propostas para a elaboração do novo Manual do Liquidante da 

Susep 

Estabelecimento, no Manual, de critérios para que a Susep avalie o desempenho do 

liquidante nomeado, conforme sugerido no Quadro 7 

 Exigência, pelo Manual, de cronogramas de atividades e de fixação de prazos máximos 

para cada fase da Liquidação Extrajudicial 

Exigibilidade pelo Manual da apresentação à Susep, semestralmente, documento que 

demonstre que o liquidante realizou, de forma satisfatória, o planejamento das atividades 

previstas para os próximos seis meses 

Inclusão no texto do Manual de recomendação relativa à realização de rateios periódicos 

para pagar os credores (dentro da ordem de preferência estabelecida em lei) 

Indução pelo Manual de padronização da gestão de documentos e de melhoria na gestão dos 

processos  

Melhoria na apresentação gráfica do Manual para facilitar o entendimento. Podem ser 

utilizados recursos como fluxogramas, mapas e outras ilustrações  

Estabelecimento de critérios para orientar o liquidante na busca de acordos extrajudiciais 

para encerrar conflitos judiciais existentes  

Inclusão de novos formatos padronizados para correspondências escritas e outros 

documentos  

Atualização do Manual relativamente a regras contábeis e jurídicas 

Inclusão de novos critérios e exigências relativos à apresentação periódica de informações 

gerenciais à Susep. Sugere-se preferência ao formato digital e de apresentação detalhada 

(analítica) 

Inclusão, dentre as responsabilidades do liquidante, a atividade de locação de imóveis da 

entidade pelo preço de mercado, na tentativa de gerar mais recursos para a entidade 

Ampliação da autonomia do liquidante nos processos de alienação de ativos, pois a 

morosidade da obtenção de autorização para as alienações pode inviabilizar todo o processo 

Aplicação de boas práticas de Governança Corporativa, especialmente a melhoria da 

transparência do regime liquidatário, impondo que as informações sobre o andamento da 

liquidação, inclusive relatórios contábeis/financeiros, sejam disponibilizadas na internet.5 

Limitação no escopo do Manual, haja vista que as questões tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas seguem legislações próprias (e que sofrem frequentes modificações) e que 

                                                           
5  Isso fortaleceria as políticas de governança corporativa e aumentaria a qualidade da prestação de contas 

(accountability) à sociedade (especialmente aos credores a aos controladores) 
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dúvidas de interpretação dessas poderiam ser esclarecidas por meio de consulta à autoridade 

competente (Receita Federal, Ministério do Trabalho, etc.). 

Melhor indicação das Leis ou normas, nos itens que descrevem procedimentos previstos na 

Legislação    

O Manual deveria recomendar que não sejam contratados para executar atividades da 

Liquidação Extrajudicial parentes do liquidante até o terceiro grau 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO A, DIRIGIDO AOS LIQUIDANTES 

 

Identificação Obrigatória. Solicitamos informar, por gentileza,  o nome completo, a(s) entidade(s) em que 

V Sa  desenvolve as atividades de gestão da liquidação e a data da nomeação 

 

Nome do liquidante: 

 

Liquidanda 1: 

Data de nomeação: 

 

Liquidanda 2: 

Data de nomeação: 

 

Liquidanda 3: 

Data de nomeação: 

 

Obs.: as questões 8, 9 e 10 podem ser respondidos abaixo das caixas de texto, caso o espaço disponibilizado seja 

considerado insuficiente. 

 

 

Questão 1) Na sua opinião, quais dos seguintes atributos são necessários no perfil de um candidato a 

liquidante extrajudicial? 

 ausência de condenação criminal transitada em jultado 

 experiência no mercado fiscalizado pela Susep 

 conhecimento jurídico notório 

 conhecimento contábil-financeiro notório 

 ausência de  responsabilização  em inquérito administrativo 

 experiência em liquidações de entidades de outros ramos (bancos, operadora de planos de saúde, etc..) 

 ausência de pendências junto à Fazenda Nacional 

 conclusão de cursos de pós-graduação em áreas relacionadas às atividades de gestão da liquidação 

 servidor público, preferencialmente da ativa 

 servidor público, preferencialmente aposentado 

 servidor público, preferencialmente da Susep 

 Outro: 
 

 

 

 

Questão 2) Após a data da publicação, no Diário Oficial da União, do ato de nomeação como liquidante, 

quanto tempo foi necessário a V. Sa para encerrar as atividades no órgão ou entidade de origem e iniciar a 

gestão do processo liquidatário? 

 Assumi as atividades da liquidação dentro de 5 dias úteis 

 Assumi as atividades da liquidação dentro de 10 dias úteis 

 Assumi as atividades da liquidação dentro de 15 dias úteis 

 Assumi as atividades da liquidação após 16 ou mais dias úteis 

 

Resultado: 85.71% dos respondentes escolheram a primeira opção 

 

 



79 

 

Questão 3) O Manual do Liquidante da Previc recomenda que o liquidante realize rateios periódicos, 

pagando os credores (considerando a ordem de preferência prevista em lei ), uma vez já existente um 

"Quadro Geral de Credores definitivo" e disponibilidade financeira. Em sua opinião, o Manual do 

Liquidante da Susep deveria dar essa mesma recomendação? 

 Sim. Pois______________________________________________ 

 Não. Pois ___________________________________ 

 

Questão 4)  Qual prazo V. Sa considera mais razoável para a conclusão pelo liquidante do Quadro Geral de 

Credores provisório? 

 90 dias 

 seis meses 

 oito meses 

 doze meses 

 Outro:  

   

Questão 5) O grau de autonomia do liquidante nos procedimentos de alienação de bens móveis e imóveis é 

estabelecido em normas da Susep. Em sua opinião, a autonomia poderia ser ampliada tendo em vista os 

amplos poderes de gestão outorgados ao liquidante pela lei 6.024/1974? 

 Sim. 

Pois________________________________________________________________________________ 

 Não. Pois__________________________________________________ 

 Outro:  

 

Questão 6) Os relatórios gerenciais da liquidanda são, em geral, bem detalhados. Atualmente têm sido 

enviados mensalmente à Susep, em formato impresso. Na opinião de V. Sa, o que parece ser mais produtivo: 

 As informações gerenciais  serem encaminhadas em papel, mensalmente. Entretanto, essas informações 

mensais devem se limitar a informar apenas as mutações relevantes ocorridas no mês anterior, evitando repetições 

 As informações gerenciais serem disponibilizadas mensalmente em formato digital e de forma analítica, 

 As informações gerenciais serem disponibilizadas em formato digital e de forma analítica, mas apenas 

trimestralmente 

 Não ser necessário enviar esses relatórios mensais, haja vista que as informações relevantes podem 

ser  indicadas no relatório trimestral enviado à Susep para atender a Portaria 4072/2011 

 Outro:  

 

 

Questão 7) Em sua opinião, quais dentre os itens seguintes poderiam ser incluídos no novo Manual do 

Liquidante ou em outras normas da Susep? 

 imposição de prazos máximos, porém prorrogáveis (à critério da Susep) para o encerramento dos trabalhos 

de forma conclusiva 

 imposição de padronização da gestão de documentos digitais da entidade de acordo com o COBIT (versão 

mais atualizada) 

 imposição de que haja mapeamento e etiquetagem dos documentos (em papel) 
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 critérios para orientar o liquidante no estabelecimento de acordos extrajudiciais para encerrar conflitos 

judiciais existentes, quando couber 

 novos critérios e requisitos a serem atendidos por empresas que forneçam laudos de avaliação referentes a 

bens imóveis da entidade 

 novos formatos para os modelos de comunicações ou formulários (tais como modelos de ofícios a órgãos 

públicos ou formulários para solicitação de adiantamento de recursos) 

 padronização do modelo necessário para a prestação de contas 

 alteração, a exemplo do proposto na resposta ao quesito 6, dos critérios e das exigências relativos à 

apresentação periódica de informações gerenciais à Susep 

 inclusão entre as atividades do liquidante, a locação de imóveis da entidade pelo preço de mercado, na 

tentativa de gerar mais recursos para a entidade 

 Outro:  

 

Questão 8) Quais outras diretrizes a Susep poderia considerar ao atualizar o Manual do Liquidante? 

 
  

Questão 9) Que atitudes, ações ou decisões poderiam ser desenvolvidas pela Susep poderiam tomar para 

aumentar a eficiência no encerramento conclusivo das liquidações extrajudiciais? 

 
  

Questão 10) Adicionalmente ao quesito 9, solicito apontar , se possível, parcerias ou convênios entre a Susep 

e outras autoridades (outros órgãos e entidades públicos, poder judiciário, Ministério Público, etc..) que 

poderiam dar maior celeridade aos trabalhos da liquidação 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO B, DIRIGIDO AOS ESPECIALISTAS 

 Identificação  

Solicitamos informar o nome completo, cargo (ou função) e ano de ingresso na Susep 

 
Questão 1  

Em sua opinião, quais dos seguintes atributos são necessários no perfil de um candidato a liquidante 

extrajudicial? 

ausência de condenação criminal transitada em julgado  

experiência no mercado fiscalizado pela Susep  

conhecimento jurídico notório  

conhecimentos  contábeis e  financeiros notórios  

ausência de  responsabilização  em inquérito administrativo  

experiência em liquidações de entidades de outros ramos (bancos, operadora de planos de saúde, etc..)  

ausência de pendências junto à Fazenda Nacional  

conclusão de cursos de pós-graduação em áreas relacionadas às atividades de gestão da liquidação  

servidor público, preferencialmente da ativa  

servidor público, preferencialmente aposentado  

servidor público, preferencialmente da Susep 

Outro:  

Questão 2  

O Manual do Liquidante da Previc recomenda que o liquidante realize rateios periódicos, pagando os 

credores (considerando a ordem de preferência prevista em lei), uma vez já existente um "Quadro Geral de 

Credores definitivo" e disponibilidade financeira. Em sua opinião, o Manual do Liquidante da Susep 

deveria dar essa mesma recomendação?  

Sim. Pois...  

Não. Pois  ... 

Resultado: 100% marcaram a primeira alternativa 
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Questão 3  

Qual prazo você considera mais razoável para a conclusão pelo liquidante do Quadro Geral de Credores 

provisório? 

90 dias  

seis meses  

oito meses  

doze meses  

não deve haver prazo  

Outro:  

Resultado: 50% marcaram a primeira alternativa; 50%, terceira alternativa 

Questão 4  

O grau de autonomia do liquidante nos procedimentos de alienação de bens móveis e imóveis é estabelecido 

em normas da Susep. Em sua opinião, a autonomia poderia ser ampliada tendo em vista os amplos poderes 

de gestão outorgados ao liquidante pela lei 6.024/1974? 

Sim, pois ... 

Não, pois. .. 

Resultado: 100% marcaram a primeira alternativa 

 

Questão 5  

Os relatórios gerenciais da liquidanda são, em geral, bem detalhados. Atualmente têm sido enviados 

mensalmente à Susep, em formato impresso. Em sua opinião, o que parece ser mais produtivo: 

As informações gerenciais  serem encaminhadas em papel, mensalmente. Entretanto, essas informações 

devem se limitar a informar apenas as mutações relevantes ocorridas no mês anterior, evitando repetições.  

As informações gerenciais serem disponibilizadas mensalmente em formato digital e de forma analítica 

(detalhada).  

As informações gerenciais serem disponibilizadas em formato digital e de forma analítica, mas apenas 

trimestralmente.  

Não serem enviados relatórios mensais, haja vista que as informações relevantes podem ser incluídas no 

relatório trimestral enviado à Susep para atender a Portaria 4072/2011 ou solicitadas pela Susep quando necessário. 
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Outro:  

Resultado: 50% marcaram a terceira alternativa; 50%, quarta alternativa 

 

Questão 6  

Em sua opinião, seria conveniente a inclusão no novo Manual de quais dos tópicos a seguir?  

imposição de prazos máximos, porém prorrogáveis (à critério da Susep) para o encerramento dos trabalhos 

de forma conclusiva  

imposição de padronização da gestão de documentos digitais da entidade de acordo com o COBIT (versão 

mais atualizada)  

imposição de que haja mapeamento e etiquetagem dos documentos (em papel)  

critérios para orientar o liquidante no estabelecimento de acordos extrajudiciais para encerrar conflitos 

judiciais existentes, quando couber  

novos critérios e requisitos a serem atendidos por empresas que forneçam laudos de avaliação referentes a 

bens imóveis da entidade  

novos formatos para os modelos de comunicações ou formulários (tais como modelos de ofícios a órgãos 

públicos ou formulários para solicitação de adiantamento de recursos)  

padronização do modelo necessário para a prestação de contas  

alteração dos critérios e das exigências relativos à apresentação periódica de informações gerenciais à Susep  

inclusão , dentre   as responsabilidades do liquidante, a atividade de locação de imóveis da entidade pelo 

preço de mercado, na tentativa de gerar mais recursos para a entidade  

Outro:  

 

Questão 7  

Quais outras diretrizes a Susep poderia considerar ao atualizar o Manual do Liquidante? 

 
 

Questão 8  

De que forma a Susep poderia colaborar com o liquidante na escolha e no aperfeiçoamento da equipe de 

trabalho da liquidanda? 

 
 

Questão 9  

Solicito apontar, se possível, parcerias ou convênios entre a Susep e outras autoridades (outros órgãos e 

entidades públicos, poder judiciário, Ministério Público, etc..) que poderiam dar maior celeridade aos 

trabalhos da liquidação. 
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Questão 10  

Que recomendações o Manual do Liquidante poderia trazer na finalidade de tornar a gestão da liquidação 

mais intuitiva e mais eficiente? Considere a possibilidade de utilização de técnicas de gestão e recursos de 

Tecnologia da Informação.  

 
 

 

Questão 11  

Solicito que aponte, em ordem decrescente de importância, dez critérios que a Susep poderia considerar na 

avaliação da eficiência e da eficácia da gestão do liquidante. 

 
 

 

Questão 12  

Na sua opinião, a contratação dos empregados pelo liquidante deve observar quais dos itens abaixo: 

Os empregados permanentes devem ser contratados com carteira assinada  

não deveria ser autorizada a contratação de parentes do liquidante até 3º grau  

o assistente do liquidante, se houver, também não pode possuir parentesco (até 3º grau) com o liquidante  

Resultado: 50% marcaram a primeira alternativa; 50%, segunda alternativa 

 

Questão 13  

 

Nos termos do artigo 98 do Decreto-lei 73/1966, um dos efeitos da decretação da Liquidação Extrajudicial 

é a “suspensão das ações e execuções judiciais, excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando 

intentadas por credores com previlégio sôbre determinados bens da Sociedade Seguradora”(SIC). É 

observado   nos últimos anos muitos   bloqueios judiciais na conta corrente da liquidanda. As dificuldades 

decorrentes desses bloqueios  são maiores nos casos de entidades que não possuem liquidez, isto é, naquelas 

que dependem de adiantamento de recursos da Susep. O que poderia, em sua opinião, ser feito para 

minimizar esse problema: 

A Susep poderia tentar celebrar acordo ou convênio com o BCB -Jud visando a informar as contas correntes 

das liquidandas, de forma a fazer valer o disposto no art. 98 do Decreto-lei 73/1966;  

A Susep deveria se limitar a orientar os liquidantes a emitirem cheques administrativos para o pagamento das 

despesas fixas maiores (despesas com honorários do liquidante, por exemplo) e manter numerário no caixa (cofre) 

para ser utilizado no pagamento de pequenas despesas;  

A Susep não deveria interferir nessa questão;  

Outro:  

Resultado: 50% marcaram a primeira alternativa; 50%, quarta alternativa 
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Questão 14  

O Manual do liquidante vigente prevê que gastos com diárias decorrentes de viagens no interesse da 

liquidação devem ser suportados pela liquidanda. Entretanto, nem o Manual, nem normas Susep vigentes 

nessa data, indicam como deve ser atribuído o valor das diárias. O que parece ser mais razoável: 

O Manual do liquidante deveria atribuir o valor às diárias, segundo o critério do bom senso, levando em conta o custo de 

vida do local onde os trabalhos externos são executados;  

O Manual poderia prever que o liquidante não deve receber diárias. Ele receberia, em contrapartida, o ressarcimento do 

valor correspondente aos gastos com hotel e hospedagem incorridos na viagem. O valor declarado deve coincidir com o valor 

constante nos recibos (e/ou notas-fiscais) apresentados à Susep. Nesse caso deve ainda ser estabelecido um valor máximo para 

o ressarcimento;  

O Manual deveria equiparar o liquidante a alguma categoria de ocupantes de cargos comissionados (DAS), para efeito de 

atribuição do valor das diárias;  

Outro:  

Resultado: 50% marcaram a segunda alternativa; 50%, quarta alternativa 

Questão 15  

O liquidante é responsável pelo cumprimento da legislação tributária/previdenciária e trabalhista. Em sua 

opinião o Manual deveria entrar em detalhes acerca de procedimentos relativos ao cumprimento dessas 

obrigações tributárias, previdenciária e trabalhistas? 

Não, pois as questões tributárias, previdenciárias e trabalhistas seguem legislações próprias (e que sofrem frequentes 

modificações). As dúvidas sobre a aplicação dessas legislações devem ser esclarecidas por meio de consulta à autoridade 
competente (Receita Federal, Ministério do Trabalho, etc..)  

Sim. Pois...   

Resultado: 100% marcaram a primeira alternativa 

Questão 16  

Algumas recomendações do Manual de Governança Corporativa poderiam ser aplicadas pelo liquidante 

em sua gestão. O que parece ser mais coerente com os anseios da sociedade e com a ordem jurídica vigente, 

em relação à transparência da divulgação de informações relevantes pelo liquidante para toda a sociedade? 

As informações contábeis, financeiras e patrimoniais devem ser informadas à sociedade, periodicamente, por meio da 

internet  

As informações contábeis, financeiras e patrimoniais e também gerenciais devem ser informadas à sociedade por meio 
da internet, periodicamente  

As informações devem ser fornecidas somente a quem as solicitar diretamente ao liquidante ou à Susep  

A transparência não conseguiria, em minha opinião, dar maior agilidade e eficiência ao regime liquidatário 

Resultado: 50% marcaram a primeira alternativa; 50%, segunda alternativa 


