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I. Introdução

A recente globalização das economias, potencializada pelo desenvolvimento

tecnológico nas áreas de informática e comunicações, além de acirrar a

competição no setor financeiro, eliminando as fronteiras entre mercados e

possibilitando a mobilidade instantânea de capital para realização de operações

em outros países ou continentes a custos praticamente nulos', traz também em

sua bagagem a eliminação das fronteiras para as crises, que deixaram de

constituir problemas internos de cada país e passaram a ter reflexos

internacionais. Dentro desse contexto, a alavancagem ocasionada pela

disseminação do uso de derivativos e instrumentos financeiros correlatos,

mostra-se um catalisador que pode transformar um problema localizado em uma

crise de proporções internacionais.

Assim, a solidez dos sistemas financeiros, que são a base do desenvolvimento

e da estabilidade econômica dos países, torna-se cada vez mais vulnerável,

passando de uma preocupação nacional para o campo internacional.

Um exemplo recente de internacionalização de crise financeira foi o

denominado "ataque especulativo" ocorrido em Hong Kong em outubro de 1997,

quando uma elevação de taxas de juros em um único país, aliado a uma

expectativa de desvalorização da moeda de países com defasagem cambial,

causou reflexos nas bolsas de valores do mundo inteiro, gerando fuga de capital

dos países do terceiro mundo e elevação de taxas de juros e/ou desvalorização

das moedas desses países, conduzindo a economia mundial em direção a um

ciclo de recessão.

I Sem considerar barreiras tributárias ou legais.



Nos últimos 15 anos, muitos países tiveram problemas no setor financeiro,

gerando:o pior cenário desde a depressão da década de 30, segundo trabalho

publicadp em 1988, em associação com o Bank of England [20], o qual atribui

as causas a controles de crédito ineficientes, empréstimos a coligadas,

insuficiências de liquidez e capital, e gestão ineficiente.

Segundo os levantamentos do estudo citado, no período compreendido entre

1980 e 1:996,dos 181 países membros do Fundo Monetário Internacional, 133

tiveram problemas significativos no setor bancário, caracterizados como crise -

41 ocorrências em 36 países - ou problemas relevantes - 108 ocorrências. Os

resultados desse levantamento podem ser melhor visualizados na tabela a

seguir:

Tabela 1 - Ocorrências de problemas nos sistemas financeiros entre 1980 e

1996.

Países Países em Países em
Industrializados desenvolvimento desenvolvimento

(excluídos 22
pequenos países)

Crises 17 % 20% 23%

Problemas relevantes 52% 53% 59%

Outros problemas 9% 2% 2%

Total 78% 76% 84%

N° de P~íses 23 161 139
I

'"
, ,

Obs.: osldados Incluem Hong Kong, Coréia do Norte e Taíwan, alem dos 181 palses membros
do FMI.

Verifica-se que este cenário não é exclusividade dos países subdesenvolvidos,

mas atinge, com intensidade relevante, também os países industrializados.

2



Assim, o escopo do presente trabalho é verificar as medidas que vêm sendo

tomadas no Brasil, com o objetivo de evitar crises e problemas no sistema

financeiro brasileiro, e identificar as causas dos problemas ocorridos nesse

sistema, particularmente nos bancos que sofreram intervenção, liquidação ou

foram submetidos a regime especial de administração temporária (RAET), no

período compreendido entre julho de 1994 e dezembro de 1999, ou seja, após a

implantação do "Plano Real", com o objetivo de confrontar os resultados com a

regulamentação.

o trabalho tem a seguinte estrutura:

• No capítulo li, são relacionados os princípios do Comitê de Basiléia, e

comentados aspectos relativos à sua aplicação no sistema financeiro

brasileiro;

• No capítulo 111, é descrita e comentada a regulamentação bancária brasileira,

mais especificamente em relação a aspectos ligados à supervisão e à

intervenção;

• No Capítulo IV, são considerados aspetos relativos à supervisão bancária,

com ênfase à fidelidade das informações prestadas pelas instituições

financeiras; ao momento de intervenção; e à estrutura do órgão supervisor; e

• No Capítulo V, são levantados e analisados os dados a respeito da quebra

de bancos no Brasil, no período de julho de 1994 a dezembro de 1999.
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11.Princípios da Basiléia

Diante da necessidade de fortalecimento dos sistemas financeiros, foi criado o

Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária, estabelecido pelos presidentes

dos bancos centrais dos países do "G 10" em 1975, e seus membros são

representantes das autoridades de supervisão bancária e bancos centrais da

Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda,

Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Suas reuniões são feitas no

Banco de Compensações Internacionais, em Basiléia, Suíça, onde fica

localizada a sua secretaria.

o Comitê desenvolveu um conjunto de vinte e cinco princípios, em conjunto com

representantes de diversos países: Chile, China, República Checa, Hong Kong,

México, Rússia e Tailândia, e ainda com a colaboração de Argentina, Brasil,

Hungria, índia, Indonésia, Coréia do Sul, Malásia, Polônia e Singapura.

Os princípios de Basiléia apresentam-se como referência básica para órgãos

supervisores e outras autoridades públicas de todos os países, e foram

concebidos com o objetivo de serem amplamente aceitos e seguidos. Estes

vinte e cinco princípios deverão ser periodicamente revistos, e dividem-se em

sete grupos principais:

• precondições para uma supervisão bancária eficaz;

• Iicenciamento e estrutura;

• regulamentos e requisitos prudenciais;

• métodos de supervisão bancária contínua;

• requisitos de informação;

• poderes formais dos supervisores; e

• atividades bancárias de além-fronteira.
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A seguir, são listados os princípios, constantes do trabalho "Core Principies for

Effective Banking Supervision" [8], do Comitê de Basiléia para Supervisão

Bancária. É importante ressaltar que o trabalho citado detalha de forma

exaustiva cada princípio, dos quais aqui apenas são comentados alguns

aspectos considerados de maior relevância para fins deste trabalho.

11.1 -" Precondiçóes para uma Supervisão Bancária eficaz"

1. "Um sistema eficaz de supervisão bancária terá claramente definidas as

responsabilidades e os objetivos de cada agência envolvida na supervisão de

organizações bancárias. Cada uma dessas agências deve ter independência

operacional e recursos adequados. Um ordenamento legal apropriado à

supervisão bancária também é necessário, incluindo dispositivos

relacionados com as autorizações às organizações bancárias e sua

supervisão contínua; poderes voltados para a verificação de conformidade

legal, bem como para interesses de segurança e solidez; e proteção legal

para os supervisores. Também devem ser contemplados dispositivos

referentes à troca de informações entre supervisores e à proteção da

confidencialidade de tais informações. "

Esta primeira parte, com apenas um princípio, tem como objetivo explicitar a

infra-estrutura legal necessária à atuação do supervisor bancário, de forma

que lhe seja possível ter acesso às operações cursadas no sistema financeiro

e impor disciplina aos agentes desse sistema, dispondo, inclusive de

capacidade normativa. É relevante considerar a importância dada à

autonomia dos órgãos de supervisão, aos quais defere independência

operacional e de recursos, e proteção. O objetivo principal desta autonomia é

evitar interferências políticas em sua forma de atuação, que deve estar

fundamentada primordialmente em parâmetros técnicos.
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Relativamente à troca de informações entre os supervisores, apontada

detalhadamente no trabalho citado como compartilhamento de informações

entre agências oficiais domésticas e estrangeiras, responsáveis pela

segurança e solidez do sistema financeiro, tem sua viabilidade prejudicada

no Brasil, por prescrição legal. O sigilo das informações ativas e passivas de

Instituições financeiras somente pode ser quebrado pelos Poderes Judiciário

e Legislativo.

11.2 - "Autorizações e Estrutura"

2. "As atividades permitidas às instituições autorizadas a operar como bancos,

sujeitas à supervisão, devem ser claramente definidas e o uso da palavra

"benco" nos nomes das instituições deve ser controlado na medida do

possível. "

3. "O órgão autorizador deve ter o direito de estabelecer critérios e de rejeitar

pedidos de autorização para operação que não atendam aos padrões

exigidos. O processo de autorização deve consistir, no mínimo, de uma

avaliação da estrutura de propriedade da organização bancária, seus

diretores e principais administradores, seu plano operacional e seus

controles internos, e suas condições financeiras projetadas, inclusive a

estrutura de capital. Quando o proprietário ou controlador da instituição

proponente for um banco estrangeiro, deve-se condicionar a autorização a
uma prévia anuência do órgão supervisor do país de origem."

4. "Os supervisores bancários devem ter autoridade para examinar e rejeitar

qualquer proposta de transferência significativa, para terceiros, do controle

ou da propriedade de bancos existentes."

5. "Os supervisores bancários devem ter autoridade para estabelecer critérios

para exame das aquisições e dos investimentos mais relevantes de um
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banco, assegurando que as estruturas e ramificações corporativas não

exponham o banco a riscos indevidos, nem impeçam uma supervisão eficaz."

Este conjunto de princípios visa uma definição objetiva das exigências

indispensáveis à constituição de uma instituição financeira, para que seja

autorizada a operar no sistema, considerando, inclusive, seus

administradores. Neste ponto, verifica-se que a forma de concessão da

autorização proposta é vinculada, não discricionária, ou seja, atendidas as

condições mínimas necessárias previstas em norma, a autoridade

administrativa competente não pode negar a autorização. Muito embora desta

forma o processo de aprovação seja mais transparente, é necessário

considerar que, no Brasil, os eventuais antecedentes desabonadores de um

administrador de instituição financeira - à exceção dos casos de participação

na administração de instituições submetidas a regimes especiais, ou que

tenham sido afastados cautelarmente (Lei 9.447) da administração de alguma

instituição - somente podem ser considerados, num processo de nomeação,

para cargos de gerência em instituições integrantes do sistema financeiro,

depois de transitados em julgado pelo órgão de segunda instância, o

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o que pode demorar

alguns anos.

Outro ponto a ser comentado, no caso brasileiro, é que o atual ordenamento

jurídico não prevê a necessidade de autorização, ou mesmo qualquer tipo de

restrição à constituição das empresas de ''fomento comerciai", conhecidas

por "factorings".

Deve-se considerar que os objetivos sociais desse tipo de empresa não se

confundem com os de uma instituição financeira, e sua atuação não interfere

no funcionamento do sistema financeiro. Contudo, as diferenças entre esse

tipo de atividade e as atividades privativas de alguns tipos de instituições

financeiras são, em alguns casos, bastante sutis e, não havendo sequer um
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registro desse tipo de empresa junto ao órgão responsável pela supervisão

do sistema financeiro, não há como serem regularmente fiscalizadas para

verificar eventuais extrapolações dos limites legais de sua atuação.

Muito embora em uma análise superficial as empresas de fomento comercial

possam ser consideradas como concorrentes do sistema bancário, uma

tendência que vem sendo observada é o crescimento da quantidade desse

tipo de empresas dentro de conglomerados que têm instituições financeiras

dentre suas integrantes, inclusive bancos. Face à falta de regulamentação a

respeito, inexistem dados oficiais sobre essas ocorrências, que, de alguma

forma, podem estar ligadas à inexistência de supervisão sobre essas

empresas.

11.3 - liRegulamentos e requisitos prudenciais"

6. "Os supervisores bancários devem estabelecer, para todos os bancos,

requisitos mínimos, prudentes e apropriados, de adequação de capital. Tais

requisitos devem refletir os riscos a que os bancos se submetem e devem

definir os componentes de capital, levando em conta a capacidade de

absorção de perdas de cada um. Pelo menos para os bancos com atuação

internacional, esses requisitos não devem ser menos rigorosos do que os

estabelecidos no Acordo de Capital da Basiléia."

7. "Um elemento essencial de qualquer sistema de supervisão é a avaliação

das políticas, práticas e dos procedimentos de um banco, relacionados com

a concessão de empréstimos e com as decisões de investimento, bem como

com as rotinas de administração de suas carteiras de crédito e de

investimento. "

8. "Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos

estabelecem e cumprem políticas, práticas e procedimentos adequados à
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avaliação da qualidade de seus ativos e para adequação de suas provisões e

de suas reservas para perdas em operações de crédito."

9. "Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos adotam

sistemas de informações gerenciais que possibilitem a identificação, pelos

administradores, de concentrações dentro de suas carteiras. Os supervisores

devem estabelecer limites que restrinjam a exposição dos bancos a
tomadores individuais de crédito ou a grupos de tomadores inter-

relacionados. "

10."Visando prevenir abusos decorrentes de concessão de crédito a empresas

e/ou indivíduos ligados ao banco concedente, os supervisores bancários

devem estabelecer critérios que assegurem um rígido controle de tais

operações, para que sejam efetivamente monitoradas. Outras medidas

apropriadas devem ser adotadas para controlar ou reduzir os riscos inerentes

a tais operações. "

11."Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos adotam

políticas e procedimentos adequados para identificar, monitorar e controlar

riscos de país e riscos de transferência em suas atividades de empréstimo e

de investimento internacionais, e para manter reservas apropriadas contra

tais riscos."

12."Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos mantêm

sistemas que avaliam com precisão, monitoram e controlam adequadamente

os riscos de mercado; os supervisores devem ter poderes para impor limites

específicos e/ou um encargo específico de capital sobre exposições a riscos

de mercado, se necessário."

13."Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos adotam

um processo abrangente de administração de risco (incluindo a supervisão
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adequada pelo conselho de diretores e pela administração sénior), para

identificar, medir, monitorar e controlar todos os demais riscos materiais e,

quando necessário, para manter capital contra tais riscos."

14. fIOS supervisores bancários devem determinar que os bancos mantenham

controles internos adequados para a natureza e para a escala de seus

negócios. Os instrumentos de controle devem incluir disposições claras para

a delegação de competência e responsabilidade; a separação de funções

que envolvem a assunção de compromissos pelo banco, a utilização de seus

recursos financeiros e a responsabilidade por seus ativos e passivos; a

reconciliação de tais processos; a proteção de seus ativos; e as funções

apropriadas de auditoria e de conformidade independentes, internas ou

externas, para verificar a adesão a tais controles, assim como às leis e

regulamentos aplicáveis."

15. fIOS supervisores bancários devem determinar que os bancos adotem

políticas, práticas e procedimentos, incluindo regras rígidas do tipo «conheça-

seu-cliente", que promovam elevados padrões éticos e profissionais no setor

financeiro e previnam a utilização dos bancos, intencionalmente ou não, por

elementos criminosos."

Estes dez princípios estão diretamente ligados à gestão de risco, e vêm

sendo gradualmente implementados no Brasil. É importante notar que muitos

dos pontos aqui tratados, a exemplo da exigência de capital mínimo (embora

não considerasse o risco dos ativos), vedação de empréstimos a empresas

ligadas e administradores, e limites de concentração de créditos, já eram

previstos na regulamentação bancária brasileira, cuja principal lei data de

1964.

A regulamentação recente, decorrente da implementação do acordo de

Basiléia, é voltada para a adequação de capital com base no risco dos ativos
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(Res. 2.099/94 e alterações), e, cumpre ainda citar, está ocorrendo uma

alteração de foco, relativamente a controles internos, de uma visão que

verificava apenas seus resultados, para uma avaliação dos sistemas que os

operacionalizam (Res. 2.554/98).

11.4 - "Métodos de Supervisão Bancária Contínua"

16."Um sistema de supervisão bancária eficaz deve consistir da combinação de

atividades de supervisão direta (in loco) e indireta."

17."Os supervisores bancários devem manter contato regular com as

administrações dos bancos e conhecer profundamente todas as operações

das instituições bancárias. "

18."Os supervisores bancários devem dispor de meios para coletar, examinar e
analisar relatórios prudenciais e estatísticos dos bancos, em bases

individuais e consolidadas."

19."Os supervisores bancários devem dispor de meios para validação

independente das informações pertinentes à supervisão, seja por intermédio

de inspeções diretas, seja pelo uso de auditores externos. "

20. "Um elemento essencial da supervisão bancária é a capacidade de

supervisionar grupos ou conglomerados bancários em bases consolidadas. "

Aqui é tratada a forma de fiscalização do sistema financeiro. Neste ponto,

também pode-se verificar a evolução brasileira na aplicação dos conceitos

embutidos nos princípios. O antigo DEFIS - Departamento de Fiscalização do

Banco Central do Brasil foi, em julho de 2000, dividido em dois: DESUP -

Departamento de Supervisão Direta, localizado em São Paulo, onde

encontra-se a sede da grande maioria das empresas atuantes no sistema
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financeiro, e DESIN - Departamento de Supervisão indireta, sediado em

Brasília. Esta cisão é mais uma demonstração da tendência de evolução, no

sentido de implementação das diretrizes do "acordo", e tem como resultado

maior eficiência no processo de supervisão, através de duas formas distintas

e complementares de atuação.

11.5 - "Requisitos de Informação"

21. "Os supervisores bancários devem se assegurar de que cada banco mantém

registros adequados, definidos de acordo com políticas e práticas contábeis

consistentes, que possibilitem uma avaliação precisa da real condição

financeira do banco e da lucratividade de seu negócio, e de que os bancos

publicam regularmente relatórios financeiros que reflitam com fidelidade suas

condições."

Esse é um ponto chave da supervisao bancária, que somente pode ser

viabilizado através de trabalho de campo, pela confrontação dos registros

contábeis das instituições com os documentos que lhes dão suporte.

É relevante considerar que se eventualmente uma instituição financeira, que

tenha problemas patrimoniais crônicos, tentar esconder tal condição do órgão

supervisor ou do mercado, irá contra os objetivos desse princípio, através do

não reconhecimento de perdas ou da sobrevalorização de ativos, por

exemplo, o que denota a importância da supervisão de campo.

11.6 - "Poderes Formais dos Supervisores"

22. "Os supervisores bancários devem dispor de meios para adotar ações

corretivas oportunas quando os bancos deixarem de cumprir requisitos

prudenciais (como índices mínimos de adequação de capital), quando houver
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violação de regulamentos ou quando, de alguma outra forma, houver

ameaça para os depositantes. Para circunstâncias extremas, deve-se incluir

a competência para revogar a autorização de funcionamento da instituição,

ou para recomendar sua revogação. "

Este princípio, diretamente ligado ao primeiro, trata do "poder de polícia

administrativa" do órgão supervisor. Esse poder, principalmente no que se

refere à aplicação de penalidades, influi de forma inequívoca no respeito, por

parte das empresas supervisionadas, à legislação, conferindo eficácia à

atuação do supervisor.

11.7 - "Atividades Bancárias Internacionais"

23. "Os supervlsores bancários devem realizar supeNisão global consolidada

nas instituições que atuam internacionalmente, monitorando adequadamente

e aplicando normas prudenciais adequadas em todos os seus negócios de

alcance mundial, principalmente suas filiais estrangeiras, joint-ventures e

subsidiárias. "

24. "Um elemento chave da supervisão consolidada é o estabelecimento de

contatos e o intercâmbio de informações com os vários outros supeNisores

envolvidos, principalmente as autoridades supervisor as do país hospedeiro. "

25. "Os supervisores bancários devem requerer que as operações locais de

bancos estrangeiros sejam conduzidas com o mesmo padrão de exigência

requerido das instituições locais e devem ter poderes para fornecer

informações requeridas por autoridades supervisoras do país de origem,

visando possibilitar-lhes a supervisêa consolidada. "

Quanto à troca de informações relativas a instituições com atuação no

exterior, é necessário reconhecer que a posição brasileira deixa a desejar,
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devido à própria Lei 4.595, que é a base da regulamentação do sistema

financeiro nacional, e encontra-se obsoleta. O fornecimento de informações é

bastante restrito, e o primeiro passo a ser dado no sentido da integração com

outros supervisores no exterior, encontra-se nas mãos do Congresso

Nacional, que tem a responsabilidade de regulamentar o artigo 192 da

Constituição Federal promulgada em 1988.

Naquela oportunidade, o próprio poder legislativo reconheceu a necessidade

de uma nova regulamentação para o sistema financeiro, e deferiu-lhe a

importância de ser efetuada através de Lei Complementar. Contudo, até o

presente momento, a legislação anterior permanece vigente, cada dia mais

antiquada, face à globalização das economias e à modernização dos

instrumentos financeiros e recursos tecnológicos.

Em síntese, pode-se considerar que o Brasil dispõe de um sistema financeiro

bastante regulamentado, e tem caminhado, dentro das limitações permitidas

pela atual legislação, em direção ao atendimento dos princípios do Comitê de

Basiléia, relativamente à supervisão das instituições atuantes no sistema

financeiro nacional.

Existem pontos-chave ainda por regulamentar, destacando-se, sob este

aspecto, as relações com outros supervisores, tanto internamente - podendo-se

citar como exemplos a Receita Federal, a Comissão de Valores Mobiliários e a

Superintendência de Seguros Privados - como externamente.

Uma crítica à atual configuração da supervisão bancária no Brasil, que não

poderia deixar de ser feita, é a vinculação excessiva do Banco Central do Brasil

ao Poder Executivo, que indica os integrantes de sua Diretoria Colegiada e,

embora a sua nomeação seja submetida à aprovação do Poder Legislativo, ela

não dispõe de qualquer estabilidade, podendo ser destituída pelo Executivo a

qualquer tempo.
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111.Legislação Brasileira

o sistema financeiro nacional foi estruturado pela Lei 4.595, de 31/12/64 e,

conforme já citado, deverá ser regulamentado por Lei Complementar, na forma

do artigo 192 da Constituição Federal, de 05/10/88. Com base naquela Lei, o

sistema financeiro é regulamentado através de Resoluções, do Conselho

Monetário Nacional e, em um nível inferior, por Circulares e Cartas Circulares

do Banco Central do Brasil, ressalvadas as competências de outros órgãos.

Apesar da lei 4.595 ser relativamente antiga e deficiente sob diversos aspectos,

ela confere poderes normativos ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco

Central do Brasil, o que vem possibilitando, com algumas restrições, uma

modernização dos regulamentos de hierarquia inferior, de forma a acompanhar

a evolução do sistema financeiro.

Além da Lei 4.595, há inúmeras outras que regem aspectos específicos do

sistema financeiro, dentre as quais destacamos, tendo em vista o escopo do

presente trabalho, a Lei 7.492, que trata dos crimes contra o sistema financeiro;

a Lei 6.024 (Anexo 111), que dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial

das instituições financeiras; e o Decreto Lei 2.321 (Anexo IV), que instituiu o

regime de administração especial temporária (RAET) nas instituições

financeiras.
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111.1- Crimes contra o sistema financeiro

A Lei 7.492, de 16/06/1986, ficou conhecida como "lei do colarinho branco", por

definir os crimes praticados pelos administradores de instituições financeiras

contra o sistema financeiro nacional, tipificando, de forma bastante detalhista,

diversas condutas como crimes, dentre as quais podem ser destacadas:

• divulgação de informação falsa ou incompleta sobre instituição financeira;

• gestão fraudulenta;

• apropriação ou desvio de valores;

• induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública,

sonegando informação ou prestando-a falsamente;

• emitir, oferecer ou negociar títulos falsos, sem registro, sem lastro ou sem

autorização;

• fraude contábil contra a fiscalização ou o investidor;

• inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em

demonstrativos contábeis de instituição financeira;

• empréstimos ou adiantamentos a administradores, parentes e pessoas

jurídicas ligadas; e

• violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira.

Aqui são enumerados os crimes previstos naquela lei que, direta ou

indiretamente, colidem com a tarefa do órgão supervisor, no sentido de

preservar a estabilidade do sistema financeiro. Deve-se, no entanto, destacar

que o sigilo, por aplicar-se também ao supervisor, restringe sua atuação, no que

tange à troca de informações com outros supervisores. As prescrições mostram-

se bastante adequadas e congruentes com os princípios formulados pelo

Comitê de Basiléia. Contudo, apesar de encontrar-se vigente há quase 15 anos,
j.

são raros os casos que se tem notícia de sua aplicação. Em parte, tal fato deve-~kt
"1,

se à morosidade, pública e notória, do Poder Judiciário brasileiro.
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Quanto ao sigilo de operações, que também é previsto no artigo 38 da Lei

4.595, este não se aplica ao Poder Judiciário, e existe a obrigatoriedade de

comunicação, por parte do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores

Mobiliários, de eventuais crimes verificados no exercício de suas atribuições, ao

Ministério Público Federal; e a outros órgãos da administração pública, de '"

irregularidades verificadas em sua área de atuação sem, contudo, o

fornecimento de dados relativos à operação a estes últimos.

Assim, face à preservação do sigilo, mostra-se inviável o fornecimento de

informações, a respeito de operações de instituições financeiras, a outros

supervisores e, sendo a recíproca, em muitos casos, também verdadeira,

inviabiliza-se uma ação conjunta de supervisão, que poderia validar dados de

operações realizadas em países distintos, oferecendo uma visão mais precisa a

respeito da situação financeira dessas empresas.

111.2- Regimes especiais

Os problemas de iliquidez ou insolvência de instituições financeiras no Brasil,

são tratados através da submissão da empresa aos regimes especiais, previstos

na Lei 6.024 e no Decreto Lei 2.321, que regulamentam a intervenção,

liquidação extrajudicial e administração especial temporária de instituições

financeiras. Em síntese, as instituições ficam sujeitas aos regimes em razão de

iliquidez, insolvência, gestão temerária ou fraudulenta, descumprimento de

normas, e por vínculo a outra instituição submetida ao regime.

De acordo com os textos destas normas, as principais características que

distinguem os três regimes especiais são mostrados na tabela a seguir:
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Tabela 2 - Características que diferenciam os regimes especiais

RAET Intervenção Liquidação
Administração Conselho Diretor ou Interventor Liquidante

Pessoa Jurídica
Operação Normal Suspensão da exigibilida- Cessa

de das obrigações existen-
tes à data da decretação.

Prazo Determinado pelo Ato da 6 meses, prorrogável por Indeterminado
decretacão. igual orazo uma única vez

Encerramento Desapropriação pela Uni- Apresentação de garan- Apresentação de ga-
ão; transferência de con- tias, com continuidade de rantias, com continui-
trole; incorporação; cisão; operação; volta à normali- dade de operação;
fusão; transformação; vol- dade; liquidação extrajudi- liquidação ordinária;
ta à normalidade; ou cíat.ou falêncía, aprovação das contas
liquidação. e baixa do registro; ou

falência

Os regimes especiais são decretados por Ato do Presidente do Banco Central

do Brasil, no qual é explicitada a disposição legal infringida, que levou à

decretação do regime. A partir> desse momento, o Banco Central indica

administradores para a instituição, que passam a geri-Ia com o objetivo de

sanear o problema ou de encerrar as atividades da empresa, conforme o caso.

Verifica-se, pela análise das prescrições legais, que os regimes especiais de

administração especial temporária e intervenção devem ser decretados quando

há condições da instituição financeira voltar a operar normalmente, desde que

sanado o problema que culminou na sua decretação, indicando serem mais

adequados para os casos de iliquidez temporária, quando não há um

comprometimento grave da situação patrimonial da instituição, havendo,

entretanto, prazos para sua duração.

A decretação do regime de liquidação extrajudicial, por outro lado, já considera,

explicitamente, o encerramento das atividades da instituição, e tem como

objetivo a realização dos ativos para pagamento dos passivos, com o

consequente encerramento das atividades ou a falência da empresa.
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Desde que o regime especial não tenha sido decretado por descumprimento de

normas, existe a possibilidade dos administradores e acionistas aportarem

recursos na empresa que, uma vez solucionado o problema, pode retomar suas

atividades. Contudo, deve-se considerar que a decretação do regime especial

atinge diretamente a credibilidade da instituição financeira, que é um atributo

imprescindível para operar no sistema financeiro, e sua perda implica no

aumento dos custos de captação, agravando-se a situação da instituição.

Por esse motivo, verifica-se que o regime de intervenção geralmente não é

utilizado, e o RAET foi basicamente decretado em bancos públicos estaduais,

com vistas ao seu saneamento e privatização. Em alguns casos, dentre os quais

podem ser citados os Bancos Bamerindus e Econômico (intervenção), e o

Banco Nacional (RAET), a decretação do regime especial foi seguida pela cisão

das instituições e transferência da "parte saudável" para outros bancos.

Muito embora tenham sido feitas severas críticas, principalmente por parte da

imprensa, a este tipo de solução, fundamentadas no fato do governo arcar com

os custos de liquidação da parcela da instituição constituída por créditos de

difícil liquidação, enquanto a parcela saneada era transferida para a iniciativa

privada, é importante considerar que a solução adotada implica na inexistência

de passivo trabalhista, que é um crédito privilegiado, e praticamente elimina os

impactos no sistema financeiro. Os três bancos aqui citados a título de exemplo

tinham porte relativamente grande e, com certeza sua quebra teria reflexos em

outras instituições e na economia como um todo.

É difícil determinar os custos e os reflexos da quebra de um banco, mas é certo

que a solução dada àqueles casos, sem dúvida, atenuou os custos sociais e o

impacto a que seria submetido o sistema financeiro, caso fossem sumariamente

liquidados, consequências que jamais poderiam ser desconsideradas em uma

decisão do gênero, pois a supervisão do sistema financeiro decorre da
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necessidade de que este seja saudável e adequado à economia, com fins

intrinsecamente sociais.

Esse tipo de solução, em que são protegidos 100% dos depósitos da instituição,

e não apenas os segurados, é uma política conhecida como "too big to fail" e

baseia-se, de acordo com Gupta e Misra [21], na premissa de que a falência de

uma instituição de grande porte poderia causar um efeito dominó, iniciando

corridas bancárias que poderiam desestabilizar o sistema financeiro. Este

procedimento foi muito utilizado nos Estados Unidos. Contudo, segundo

Weigand, Fraser e Baradwaj [29], devido a excessos, foram tomadas diversas

medidas restringindo a cobertura de 100% dos depósitos pelo FDIC2 a poucas

exceções, caracterizadas pela possibilidade de ocorrência de crises sistêmicas.

111.3- Auditorias Independentes

Outro passo importante no processo de regulamentação do sistema financeiro

brasileiro, foi a edição da Lei 9.447, de 14/03/1997, através da qual foram

atribuídos poderes ao Banco Central do Brasil para aplicar penalidades às

empresas de auditoria independente, que incorrerem em negligência ou

omissão nos trabalhos realizados junto a instituições financeiras. Anteriormente,

essa competência pertencia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Muito embora já existisse a previsão de punição para essas empresas, a CVM

não dispunha de condições eficazes para auditar de forma aprofundada as

instituições financeiras e consequentemente, de avaliar os trabalhos das

empresas de auditoria. Assim, verifica-se que foi dado um importante passo no

sentido de tornar mais rígida a atuação dessas empresas, o que deverá

proporcionar maior confiabilidade aos seus trabalhos e, consequentemente, aos

demonstrativos contábeis das instituições financeiras.

2 Federal Deposits Insurance Corporation
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Por outro lado, os auditores independentes são escolhidos sempre pela

empresa auditada, de forma que o supervisor bancário não pode prescindir de

uma fiscalização própria, que deve executar seus trabalhos visando, inclusive,

confirmar as informações relatadas pelos auditores, e aprofundar a auditoria

dos itens cuja importância foi aqui levantada, sem, jamais, relegar a segundo

plano outros aspectos, que poderiam eventualmente ser utilizadas para "suprir"

eventuais deficiências de capital de forma fraudulenta.

111.4- Central de Risco de Crédito

Também no sentido de verificação da fidelidade dos demonstrativos contábeis

de instituições financeiras, é importante citar uma nova fonte de dados relevante

para a supervisão bancária no Brasil, que pode validar as informações dos

bancos, referentes a operações de crédito, a "Central de Risco de Crédito".

Criada pela Resolução 2.390, de 22/05/1997, consiste em um banco de dados

gerido pelo Banco Central do Brasil e atualizado pelas instituições financeiras.

Seus principais objetivos' são:

• "fortalecer a supervisão bancária - quantificação de risco de crédito das

instituições financeiras, mostrando riscos latentes e prevenindo o risco

sistêmico;

• melhorar a gestão de risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional -

acesso a algumas das informações da Central de risco de Crédito pelas

instituições financeiras, aperfeiçoando a administração do risco de crédito e

o posicionamento estratégico do setor bancário;

• fornecer dados para análise macroeconômica - subsídio à formulação de

políticas relativas a juros bancários e sua composição; e

3 Informações obtidas na "intranet" do Banco Central do Brasil
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• subsidiar o processo decisório do Banco Central do Brasil - fornecimento de

informações detalhadas e sistemáticas a respeito da carteira de crédito das

instituições financeiras."

Atualmente esse banco de dados é composto pelas informações a respeito do

perfil de endividamento de devedores com saldo igualou superior a R$

5.000,00 (inicialmente este valor era de R$ 50.000,00). Para cada um destes

devedores, são enviados para a Central: os créditos a vencer e vencidos

distribuídos em faixas de prazo de vencimento; créditos baixados como

prejuízos; coobrigações assumidas pela instituição em relação ao devedor; e a

classificação de risco da operação (normatizada pela Res. 2.682/99).

As instituições financeiras, mediante autorização do cliente, podem ter acesso

aos seus dados consolidados constantes deste cadastro, sem, contudo, à

classificação de risco das operações e à discriminação das instituições nas

quais esse cliente possua débitos. Essas informações permitem às instituições

avaliarem mais criteriosamente o risco de seus clientes.

o Banco Central do Brasil, no entanto, tem acesso integral à base de dados, e a

simples análise criteriosa dos dados inseridos nesse sistema, bem como de sua

evolução, pode indicar a ocorrência de anomalias e, consequentemente, a

necessidade de realização de inspeções, de forma a verificar os critérios, dados

e documentos utilizados nos deferimentos de créditos pelas instituições

financeiras.

No primeiro semestre de 2000, foi realizada uma avaliação da Central de Risco,

tendo sido constatada a compatibilidade das informações recebidas em relação

aos objetivos do sistema e elaborada uma proposta para seu aperfeiçoamento,

que deverá ser implementada até meados de 2002.
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IV. Supervisão bancária

Até o presente momento, o termo supervisão foi aqui utilizado de forma bastante

abrangente, conforme é também utilizado pelo Comitê de Basiléia, designando a

atividade de controle do sistema financeiro. Contudo, esse controle pode ser

dividido em três atividades específicas. O trabalho "Financiai Regulation Why,

how and where now" [20]4 faz distinção entre regulamentação - o

estabelecimento de regulamentos específicos de comportamento;

monitoramento - observação do cumprimento dos regulamentos; e supervisão -

a observação do comportamento das instituições financeiras. No Brasil, as duas

últimas atividades são conduzidas pelo Banco Central do Brasil, que também

tem poderes normativos, embora relativamente restritos.

Face aos elevados custos decorrentes da quebra de instituições financeiras,

tanto financeiros quanto sociais, impõe-se a necessidade de constante

atualização da regulamentação desse setor, de forma a acompanhar a evolução

do sistema financeiro. É importante considerar que a flexibilidade do mercado

financeiro é inversamente proporcional ao grau de regulamentação, e a

possibilidade de criação de novos mecanismos e produtos, que são a base da

competitividade entre as instituições nele atuantes, está diretamente ligada à

flexibilidade. Assim, se de um lado a regulamentação deve ser suficientemente

rígida para conferir solidez ao mercado, por outro, ela deve oferecer condições

para o seu desenvolvimento e modernização, propiciando uma concorrência

saudável entre as empresas.

4 Capo 9 - Sumary of policy conclusions - A. Main analytical themes
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Segundo o trabalho acima citado', o grau de intensidade da regulamentação

que remove todas as possibilidades de falha seria quase certamente excessivo,

pois os custos superariam os benefícios.

o monitoramento é imprescindível à confiabilidade do sistema. Dele decorre o

cumprimento dos contratos, das limitações de exposição a riscos, e das normas

contábeis, que evidenciam a situação patrimonial das instituições. Da mesma

forma que a regulamentação, a relação custo benefício aplica-se também ao

monitoramento, que deve ser procedido de forma a coibir o descumprimento de

normas sem, contudo, sobrepor-se à sua finalidade, pois o custo de um

monitoramento excessivo pode superar os de uma eventual quebra, e também é

arcado pela sociedade, devendo ser otimizado.

A supervisão é o principal fator de realimentação do processo de

regulamentação, pois, quando são verificadas, na atuação das empresas do

mercado financeiro, a criação de novos instrumentos, operações ou produtos,

quer constituam ou não desvios de comportamento implementados para evitar a

incidência das normas, ou mesmo fugir ao monitoramento do supervisor, faz-se

necessária a sua regulamentação, para evitar práticas inadequadas ao perfeito

funcionamento do sistema financeiro, para conferir-lhes a clareza necessária

nos demonstrativos contábeis, ou mesmo para proteger os clientes das

instituições financeiras de práticas abusivas ou de riscos inerentes a produtos.

A supervisão, dito de forma ampla, propicia confiabilidade e estabilidade

necessárias ao funcionamento dos sistemas financeiros, dentro de

determinados limites de razoabilidade, pois existem muitas limitações,

decorrentes de aspectos operacionais, de custos, e até mesmo de imposições

legais.

S Capo 1 - The rationale for regulation - F. Conclusion
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Citando novamente o trabalho "FinanciaI Regulation Why, how and where now"

[20]6,verifica-se que os autores abordam este ponto como um "azar moraI", pois

"quando uma autoridade regulamentadora ou supervisora é criada e estabelece

requisitos regulamentares, surge o perigo de que um contrato implícito é

entendido como tendo sido criado entre o usuário dos serviços financeiros e o

regulador (o consumidor assume que, por haver um procedimento de

autorização, aspectos específicos de regulamentação estão estabelecidos, o

fornecedor dos serviços financeiros é autorizado e supervisionado, e a

instituição é, portanto, segura). O perigo, óbvio, é que o contrato implícito cria a

impressão que o consumidor não precisa tomar precauções com respeito às

empresas com as quais negocia serviços financeiros".

Em 27 e 28 de novembro de 2000 foi realizado, no Rio de Janeiro, o Seminário

Internacional Sobre Segurança e Eficiência de Sistemas Financeiros', onde

foram realizadas diversas apresentações a respeito de experiências de outros

países, voltadas para aspectos relativos à supervisão bancária. É relevante

verificar nos temas tratados, os quais serão oportunamente abordados, a

existência de tendências para a evolução da supervisão dos sistemas

financeiros, e que estas tendências vêm sendo reconhecidas e aplicadas,

consideradas as restrições legais, pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho

Monetário Nacional.

IV.1 - Fidelidade dos demonstrativos financeiros

Muitas vezes é questionado porque a autoridade supervisora permite que as

instituições cheguem a um elevado grau de deterioração patrimonial antes de

intervir ou liquidar a empresa. Para análise deste aspecto, há dois pontos que

devem ser considerados: até que ponto o supervisor realmente tem ciência da

6 Capo 1 - The rationale for regulation - F. Conclusion
7 Sínteses das apresentações constam da "home paqe" do Banco Central do Brasil na "internet"
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real situação patrimonial da empresa; e quando, dentro do transcurso da crise

pela qual passa a empresa, extinguem-se as possibilidades de sua

recuperação.

A situação patrimonial de uma empresa somente pode ser avaliada através de

seus demonstrativos contábeis, combinados com uma auditoria detalhada nos

documentos que lhes dão suporte, de forma a verificar se estes são ou não

consistentes e atendem às normas pertinentes, permitindo que os

demonstrativos espelhem de forma inequívoca a situação patrimonial da

empresa.

É relevante aqui citar o trabalho de George French [16], "Early Corrective Action

for Troubled Banks", no qual o autor analisa a importância da supervisão

bancária, entre outros aspectos, relativamente à fidelidade dos demonstrativos

contábeis das instituições financeiras. Verificando as provisões para perdas de

bancos que foram e que não foram fiscalizados no quarto trimestre de cada

ano, de 1986 a 1990, conclui que "consistentemente, os bancos examinados

tinham maiores provisões para perdas e maiores baixas de ativos do que os não

examinados. Em alguns anos ambas, as provisões e baixas, foram quase o

dobro para os bancos examinados do que foram para os não examinados".

Atenta, ainda, para o fato de que as maiores provisões para perdas podem ter

resultado tanto da pressão fiscalizadora, como de uma tendência da seleção no

processo de fiscalização, pois deve-se esperar que, em média, os bancos mais

fiscalizados sejam mais debilitados do que os que não o são e, portanto, é

esperado que apresentem maiores níveis de provisões para perdas.

Desenvolvendo o assunto, French comenta que o U.S. General Accounting

Office (GAO), analisando uma amostra de 39 bancos falidos em 1988 e 1989

encontrou uma sobrevalorização de ativos. Citando o GAO, "deficiências em
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GAApSque permitem à administração dos bancos retardar o reconhecimento de

perdas e mascarar a necessidade de uma intervenção regulatória tempestiva,

que poderia ter minimizado perdas para o fundo de seguro de depósitos", o

autor comenta que, indubitavelmente, bancos problemáticos frequentemente

experimentam perdas bem maiores do que reportam em seus demonstrativos

financeiros. Os custos médios do FDIC lidando com falência de bancos têm

ficado em uma faixa entre 10% e 51% dos ativos de bancos falidos, um

montante muito maior do que o valor de capital negativo reportado dessas

instituições."

Considera, ainda, que a alienação dos ativos pelo governo, em oposição à

alienação pelo setor privado, pode causar uma perda de eficiência, concluindo,

entretanto, no sentido de existirem boas razões para acreditar que o valor de

um banco em operação é maior que seu valor de liquidação e,

"desafortunadamente, não há nenhuma boa medida desta diferença disponível,

assim não há como determinar com certeza quanto da redução entre o valor

contábil do patrimônio de um banco falido e os custos subsequentes do FDIC é

devido a este 'diferencial de liquidação', e quanto é devido a excesso de

otimismo nos valores de ativos reportados. Contudo, atribuir os custos de

liquidação da falência pelo FOIC inteiramente a custos de alienação não é

plausível. Mais apropriadamente, na maioria dos casos de bancos falidos, uma

parcela substancial das perdas originou-se na instituição mas não foi

reconhecida em seus demonstrativos contábeis".

Ainda sobre o assunto, Ruth de Krivoy'" [1.3] comenta que, na Venezuela, a

obtenção de informação imprecisa sobre o segundo maior banco do país,

durante a crise, resultou em grandes prejuízos: a supervisão, inicialmente, tinha

a informação de que o total do "rombo" da instituição sob investigação era de 6

S Generally Accepted Accounting Principies (Princípios contábeis geralmente aceitos)
9 Ver U.S. Treasury, 1991, p. X-15ft
10 Ex-presidente do Banco Central da Venezuela
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bilhões de Bolívares, uma semana após era de 30 bilhões de Bolívares, e 3

meses após era de 332 bilhões de Bolívares.

Ocorre que o nível de monitoramento necessário à verificação da fidelidade das

informações prestadas nos demonstrativos contábeis é muito elevado, não

havendo possibilidade de ser aplicado continuamente a todas as empresas

atuantes no mercado financeiro. Este procedimento deve ser deflagrado por

algum indício, que indique ao supervisor a necessidade de verificar de forma

mais aprofundada a situação da empresa, e esse indício é exatamente o que os

procedimentos incorretos buscam mascarar. Assim, cria-se um círculo vicioso,

onde, se os demonstrativos indicam uma situação adequada, não existe a

necessidade de uma auditoria mais profunda, enquanto isso, práticas

irregulares e ilícitas mantêm uma aparente situação de regularidade. O

resultado desta situação é que, quando expedientes fraudulentos não puderem

mais esconder a situação da empresa, a deterioração patrimonial pode estar tão

agravada, ao ser exposta pelo processo de liquidação, que aparente

negligência por parte do supervisor.

IV.2 - Momento de Intervenção

Relativamente ao momento de agir, quando a empresa encontra-se em uma

situação financeira de crise, porém com chances de recuperação, trata-se de

uma decisão discricionária, desde que a empresa não tenha infringido qualquer

disposição legal que implique na liquidação ou intervenção. Nesse momento, a

autoridade supervisara fica diante de um dilema: liquidar uma empresa que .

poderia se recuperar, arcando com o custo da liquidação e o impacto sobre o

sistema financeiro, ou exigir providências de seus administradores e aguardar i~!

seus resultados, para agir com base em uma situação melhor definida.
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1

Cabe aqui citar o trabalho de Gupta e Misra [21l, que analisou os efeitos da

demora na intervenção junto às "thrifts?' americanas, atingidas por uma grave

crise na década de 1980. Em meados daquela década, o ritmo acelerado da ,

falência de "thrifts" teria levado o Federal Savings and Loan Insurance ê i
Corporation (FSLlC) à insolvência. A demora na solução dos problemas de
instituições insolventes aumentou substancialmente o custo final dos

contribuintes, na solução do problema das "thrifts". Ainda segundo os autores,

B. Elyl2 estima que, se as "thrifts" insolventes houvessem sido liquidadas em

meados de 1983, o custo total do FSLlC teria sido da ordem de US$ 30 bilhões.

No entanto, os reguladores escolheram omitir-se, na esperança de que

declínios nas taxas de juros e expansão de investimentos e financiamentos

permitissem que instituições, insolventes a valores de mercado, se

recuperassem. Posteriormente, as taxas de juros declinaram, mas tarde demais

para ajudar a estancar a crise das "thrifts".

Citando diversos estudos que analisaram a crise americana dentre os quais

destacamos o de Ely, já mencionado, no qual reporta que as perdas

acumuladas do FSLlC cresceram de cerca de US$ 30 bilhões, em junho de

1983, para mais de US$ 180 bilhões em junho de 1992, Gupta e Misra [211
atribuem a prática de tolerância a uma resposta lógica de reguladores

preocupados com seus próprios interesses, tendo implementado medidas que

protegeram a saúde do fundo de seguro, encobriram os problemas do público e

transferiram o custo da solução para o Tesouro e os contribuintes. O

retardamento, do ponto de vista dos gerentes de instituições debilitadas e

insolventes, proveu uma oportunidade de sobrevivência, e sua resposta racional

foi aumentar o risco de suas carteiras, na esperança de superação dos
problemas.

11 Instituições financeiras similares às Associações de Poupança e Empréstimo (APEs)
brasileiras
12 Ely, B: 1993, "Savings and Loan Crisis," Fortune Encyclopedia ot Economics, 369-375.
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Suas conclusões foram no sentido de que a prática de tolerância, desenhada

para oferecer uma resposta racional, ao invés de mecânica, para problemas

financeiros de instituições individuais, tornou-se um mecanismo que habilitou os

reguladores a postergar indefinidamente a sua ação, a um alto custo para os

contribuintes.

Por outro lado, French [16] considera o custo de uma política de intervenção

precoce, de fechar bancos desnecessariamente, e, embora entenda que os

custos da demora não sejam tão relevantes, concorda com os autores acima

citados, afirmando que "o benefício primário de uma política de liquidação

precoce seria indireto, resultando em uma redução endógena na assunção de

riscos pelos bancos. Economias diretas não seriam dramáticas. No entanto,

dados sobre taxas de recuperação de bancos descapitalizados sugerem que

uma política de intervenção precoce, com uma reserva limitada para exceções

por parte do supervisor, seria um avanço sobre o sistema corrente".

William Ryback13 [1.6], em sua palestra ministrada no Seminário Internacional

Sobre Segurança e Eficiência de Sistemas Financeiros, também comentou a

crise americana vivida nos anos 80. Deu ênfase às ocorrências com bancos de

grande porte, como o Continental IlIinois e do Penn Square em Oklahoma, que

possuía em seus ativos um grande número de empréstimos, sem vaJor algum,

às indústrias de petróleo e gás, sendo que o fechamento deste último causou a

quebra de três bancos regionais e enfraqueceu outras instituições de grande ~

porte. Comenta ainda que no caso do Continental, tudo foi feito para manter o "

banco em funcionamento, por ser, à época, um dos maiores bancos de

compensação atuando nos EUA, e seu fechamento poderia resultar na falência

de 65 outros bancos.

Ryback, descrevendo os reflexos da crise, destaca os gastos pelos contribuintes

em sua solução, que avalia em US$ 162 bilhões, e uma falta de confiança no

13 Associate Director, Federal Reserve Soard
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processo de supervisão dos EUA. O Congresso americano, considerando que

os supervisores estavam confiando demais em soluções excessivamente

criativas, que eram lentos para agir e que não contavam com o embasamento

legal adequado para atuar de forma eficiente, aprovou modificações na

legislação com vistas a prover os órgãos reguladores com instrumentos voltados

para a atuação preventiva. A nova legislação introduziu: a adoção de sistemas

de "early warning" (identificação de sinais de alertar preventivamente); política

de intervenção tempestiva; procedimentos para a determinação de casos de

risco sistêmico; requerimentos de provisionamento e contribuição para seguros

de depósitos conforme a classificação (rating) obtida pelas instituições; e

financiamentos do Federal Reserve aos bancos, limitado ao período máximo de

dez dias.

Dentre as principais lições tiradas da crise norte-americana, citadas por Ryback,

destacamos:

• os supervisores devem agir prontamente no sentido de resolver problemas

de instituições debilitadas, as quais devem aprimorar imediatamente sua

carteira de empréstimos, práticas e procedimentos;

• são fundamentais as inspeções regulares e abrangentes de todas as

instituições, grandes e pequenas;

• bancos de maior expressão no sistema de compensação e pagamentos

exigem supervisão contínua;

• o melhor índice de quebras no sistema financeiro não é zero (quebras

eventuais são saudáveis no sentido de que emitem sinais de aviso aos

participantes do mercado, que devem estar conscientes da possibilidade de

perda de seus investimentos);

• os supervisores devem ter independência para atuar;

• os supervisores devem impor sanções para garantir o cumprimento de suas . \:

determinações; e

• os supervisores devem contar com planos de ação pré estabelecidos para

lidar com as crises.
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Ruth de Krivoy" [1.3], afirma que a supervisão bancária deve estar atenta aos

sinais emitidos pela economia e, uma vez identificados esses sinais, a

supervisão deve agir rapidamente. A falta de tempestividade nas decisões para

evitar uma crise pode tornar mais difícil o restabelecimento da credibilidade do

sistema bancário e da moeda. Nesse contexto a supervisão bancária deve ser

pró-ativa no que se refere ao processo de busca de informações confiáveis e

precisas para delinear a estratégia de gerenciamento da crise e para persuadir

os bancos a se tornarem parceiros na sua solução.

Outro palestrante, Jean Pierre Sabourin" [1.7], que falou a respeito da

experiência canadense com seguro de depósitos, o COIC (Canadian Deposits

Insurance Corporation), que tem como principais objetivos proteger pequenos

depositantes; contribuir para a estabilidade do sistema financeiro; promover a

diminuição da exposição ao risco; e procurar a solução de menor custo ao lidar

com intervenções, comenta que sua experiência tem demonstrado que "a

primeira perda é a melhor perda", significando que, em geral, quanto mais

demorarmos a agir, maiores serão os prejuízos.

Desta forma, verifica-se que a determinação do momento propício à ação do

órgão supervisor é de importância relevante, devendo também, ser considerado

o regime a ser decretado. Conforme já citado, a intervenção pode não ser a

solução para a recuperação da empresa, uma vez que reduz sua credibilidade

perante os clientes, implicando em agravamento de sua situação, e, no

processo de liquidação, surgem passivos trabalhistas quando são demitidos os

funcionários, cujo montante pode ser elevado, além de reduzirem-se as suas

receitas, e permanecerem uma série de custos fixos que vão di lapidando o

eventual patrimônio remanescente. Estes fatos induzem à conclusão de que,

para uma instituição financeira ser liquidada sem onerar de forma substancial o

14 Ex-presidente do Banco Central da Venezuela
15 Presidente do Canadian Deposit Insurance Corporation
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erário público, a liquidação teria que ocorrer muito cedo, em um momento no

qual as possibilidades de recuperação ainda poderiam ser significativas,

podendo indicar uma precipitação por parte do supervisor.

Assim, a melhor opção que se apresenta para reduzir a incidência de problemas

do gênero, é a regulamentação adequada, de forma a preservar as instituições

financeiras dos riscos a que poderiam ser submetidas por uma má

administração; melhoria da eficácia na aplicação das penalidades decorrentes

da utilização de expedientes fraudulentos, em especial os que comprometem a

fidelidade dos demonstrativos contábeis; e a manutenção de uma estrutura de

supervisão adequada.

IV.3 - Estrutura da Supervisão

A efetividade da supervisão, considerada no primeiro princípio do Comitê de

Basiléia, depende diretamente da estrutura legal do país, principalmente no que

tange aos poderes do órgão supervisor, e às responsabilidades de cada

participante do sistema. Nesse ponto, Ruth de Krivoy [1.3], cita os agentes que

têm responsabilidade na constituição de um sistema financeiro sólido: os

banqueiros; os legisladores; os organismos responsáveis pela regulamentação

e supervisão do sistema bancário; os responsáveis pelas políticas econômicas;

e a comunidade financeira internacional, e define as responsabilidades de cada

um desses agentes:

• os banqueiros devem: manter uma estrutura de capital que seja sólida;

disponibilizar informações precisas e relevantes para o mercado, a respeitõ"-

da sua estrutura societária e de sua carteira de ativos; evitar empréstimos a

empresas ligadas; manter uma forte estrutura de governança corporativa;
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assegurar um sólido processo de gerenciamento de riscos; e estimular uma

supervisão bancária forte, cujo objetivo é manter solidez do sistema;

• os legisladores devem manter-se atualizados, acompanhando a evolução do

sistema financeiro; exigir que os banqueiros sejam responsáveis pela saúde

financeira de seus bancos; assegurar que os supervisores são fortes e

independentes; e fornecer suporte político para a execução de suas tarefas.

Também devem estar atentos à filosofia da moderna supervisão prudencial

ou preventiva, com vistas à superação de barreiras de natureza cultural e

legal;

• a supervisão, que inclui a função de regulamentação do sistema bancário,

deve: conhecer o que os banqueiros estão fazendo; dar prioridade aos

processos de fiscalização direta; monitorar a liquidez e a solvência do

sistema financeiro; estar atenta ao comportamento do mercado e da

economia; construir sua credibilidade; resistir às pressões políticas; e estar

preparada para agir no momento correto;

• os responsáveis pelas políticas econômicas devem construir um poderoso

mecanismo de estabilização macroeconômica, promover a continuidade das

reformas econômicas e monitorar os desequilíbrios no fluxo de capitais; e

finalmente

• a comunidade financeira internacional deve: ajudar a criar uma estrutura de

supervisão correta; e aperfeiçoar a supervisão bancária doméstica,·

investindo no treinamento e promoção da cooperação entre os supervisores

dos diversos países.
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Nessa linha, vários países vêm implementando medidas direcionadas à

modernização de seus sistemas financeiros. No Canadá, segundo Sabourin16

[1.7], o CDIC17 empreende uma série de atividades que contribuem para reduzir

os riscos de falência das instituições-membro e promover a estabilidade do

sistema financeiro canadense como um todo. Para minimizar o problema de

risco moral, inerente a qualquer sistema de seguro de depósitos, o CDIC tem

tomado as seguintes iniciativas: imposição da responsabilidade de administrar e

gerenciar os riscos da instituição financeira junto ao Conselho de Administração

(board of directors); intensificação do uso da "disciplina de mercado", assim

definida a criação e desenvolvimento de mecanismos de transparência como

"ranqueamento"; e supervisão regulatória - apesar da supervisão bancária

caber a uma agência especializada, o COIC também colabora nessá área.

Gutierrezl8 [1.2], na palestra Crises, Intervenção e Liquidação, comenta as

medidas tomadas na Espanha, após a crise bancária que se arrastou entre

1978 e 1985. Nesse período ocorreram 58 eventos problemáticos que

resultaram na perda de 27% do total de depósitos existentes no sistema, na

redução de 27,7% da força de trabalho existente no mercado financeiro e de

23% das agências de instituições bancárias no País. Esses fatos tornaram

evidente a necessidade de criação de condições para a reestruturação do

sistema financeiro espanhol. Vinte e um bancos se reuniram e decidiram pela

formação de uma agência de seguro de depósitos, e foram necessários dez

anos para a completa reestruturação financeira relativa aos aspectos de ordem

legal e regulamentar. A reestruturação gerou grande volume de dispêndios: o

custo total da crise foi representado pelo aporte de recursos equivalentes a

cerca de 10% do Produto Nacional Bruto daquele país, e foram ímplernentadasg _

as seguintes mudanças:

16 Presidente do Canadian Deposits Insurance Corporation
17 Canadian Deposits Insurance Corporation
18 Inspetor Chefe do LAM do Banco de Espana
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• aprimoramento dos critérios de contabilização em instituições financeiras;

• deslocamento do foco no processo de supervisão: do simples exame de

conformidade com as leis e regulamentações, para a verificação da condição

financeira das instituições, inclusive no que se refere à sua solvabilidade;

• poderes para destituir/trocar os administradores de instituições financeiras;

• adaptação às Diretivas da Comunidade Européia.

• criação de uma estrutura legal e regulamentar adequada ao novo cenário;

• em 1977, foi criado o Fundo Garantidor de Depósitos, que, em 1980

recebeu, adicionalmente, reforço representado por novos recursos

financeiros, isenção fiscal e novas fontes de recursos criadas pelo Banco de

Espanha; e

• criação da Corporação Bancária S.A. (COBASA), em 1978, cuja função

compreende a reestruturação/saneamento e posterior venda de instituições

problemáticas.

Gutierrez listou ainda diversos ensinamentos deixados pela crise espanhola,

dentre os quais destacamos que a adequação de capital aos riscos não é

suficiente para resolver os problemas de solvência e os critérios de

solvabilidade são muito importantes; a regulamentação prudencial é condição

necessária mas não suficiente para a redução da probabilidade de ocorrência

de crises; e a boa governança e a disciplina de mercado, que inclui a

transparência das informações, são essenciais.

Já Pedro POUl9 [1.5], expondo a experiência argentina, entende que as

recomendações internacionais do Comitê de Basiléia têm por base as

características de comportamento observado em países desenvolvidos. Para os

países emergentes, existem diversos elementos distintos que têm ,fortes

implicações para a regulamentação e a supervisão. Recomenda exigências de

capital maiores que as recomendadas pelo Comitê de Supervisão Bancária de

19 Presidente do Banco Central da República Argentina
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Basiléia; regras mais severas de provisionamento; maior controle direto sobre

os bancos no que se refere ao monitoramento dos riscos; e regulação específica

voltada para o controle da liquidez, como forma de proteger a política monetária

do banco central.

Outros pontos relevantes também foram abordados por Pou. As regras de

provisionamento na Argentina refletem a classificação de crédito do devedor e

não do crédito, como usual nos países do G-10, e é monitorada por auditores

externos, pela Superintendência do BCRA e pelo mercado, através do "bureau"

de crédito do BCRA (Central de Risco de Crédito), e divulgada ao público; as

auditorias externas são auditadas, podendo ter sua licença de auditores de

instituições financeiras cassada, em caso de não conformidade às regras

mínimas, além de outras penalidades previstas em lei; os bancos argentinos são

obrigados a emitir e colocar no mercado, anualmente, instrumentos

representativos de dívida subordinada (capital nível 11), em montante

equivalente a 2% de seus depósitos. A cotação desses títulos serve como

informação adicional (mercado) sobre a atuação da instituição, sinalizando sua

condição financeira e gerando sinais de alerta para os supervisores; e os

bancos argentinos são obrigados a contratar os serviços de empresas

independentes de classificação de riscos, cujas avaliações são regularmente

publicadas pela Superintendência do BCRA.

Carol SergeanFO[1.8], comenta a alteração estrutural ocorrida na supervisão

Bancária inglesa em maio de 1997. Houve duas modificações principais:

concessão, ao Banco Central da Inglaterra, de maior independência para

executar' a política monetária; e a remoção, daquele Banco Central, da

supervisão e regulamentação do sistema bancário, que foi integrada a órgãos

reguladores de outros setores, formando uma nova entidade, a Financiai

Services Authority (FSA), que foi implementada em junho de 1998.

20 Diretora do Financiai Services Authority I FSA
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A FSA é uma entidade privada, separada e independente do governo, presta

contas ao Tesouro e ao Parlamento ingleses, e seus objetivos estatutários são:

manter a confiança no sistema financeiro; promover o entendimento público do

sistema financeiro; proteger os consumidores; e reduzir os crimes contra o

sistema financeiro. A FSA concede e cancela autorizações para operar no

mercado; elabora normas; coleta informações; conduz investigações; impõe

requerimentos e restrições sobre as atividades das instituições sob sua

supervisão; busca compensação por danos; aplica multas, inclusive por abusos

no mercado; censura publicamente; e processa empresas. Uma dificuldade

atualmente enfrentada pela FSA é encontrar uma maneira consistente de

regular as várias atividades que estão sob sua responsabilidade, e trata como

desafio a intensificação do ritmo de mudança do perfil de supervisão, no sentido

de executar intervenções preventivas.

Em primeira análise, pode-se verificar que os diversos palestrantes e autores

citados neste capítulo atribuem importância a uma grande variedade de tópicos

relativos à regulamentação e supervisão do sistema financeiro, determinada

pelo contexto inerente a seus países de origem e suas experiências

particulares. Contudo, verifica-se, ao buscar a origem de cada problema

vivenciado, das recomendações propostas e lições aprendidas com as crises,

que há um consenso na importância de diversos fatores e, em alguns casos,

pode ser identificada a tendência no sentido da separação entre as funções de

supervisão bancária e de gestão de política monetária.

Este tópico foi mais amplamente analisado por outro palestrante, Andrew

Croket" [1.1l, apresentando "O Papel da Política Monetária e da Supervisão

Bancária na Estabilidade de Sistemas Financeiros", que comentou as

divergências existentes, relativas a este aspecto, havendo posições favoráveis

à permanência da atividade de supervisão sob responsabilidade do banco

central, fundamentando-se no princípio de que esta estrutura proporciona
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melhor acesso à informação e melhores meios de atuação coordenada, o que

facilita a mensuração e a reação ao risco sistêmico. Além disso, as informações

disponíveis aos supervisores podem também ajudar a calibrar a política

monetária e, especialmente nos países de mercados emergentes, o banco

central é uma instituição já dotada da credibilidade e independência

necessárias.

Como argumento contrário à permanência da supervisão no banco central,

aponta que o acesso à informação e a coordenação de ação podem ser

efetivas, mesmo com a supervisão prudencial fora do banco central. Essa

separação também ajudaria a diminuir o risco de se estender o problema do

risco moral associado à existência de "redes de proteçêo?' do banco central,

em virtude de sua figura de emprestador de última instância. Também é

comentado que um banco central, com o controle sobre a política monetária e

sobre a supervisão, poderia ser uma instituição muito poderosa se

independente, isso sem levar em conta o conflito de interesses existente entre a

supervisão e a política monetária.

Assim, aduz que o debate não apresenta uma resposta adequada que possa ser

aplicada de forma geral, pois a solução depende das condições específicas de

cada país e, qualquer que seja a resposta, o importante é assegurar a

existência de uma estrutura consistente, em que as responsabilidades estejam

claramente definidas; os responsáveis finais sejam providos de ferramentas

para realizar suas tarefas; e haja o necessário intercâmbio de informações.

Relacionamos, aqui, os fatores identificados como relevantes, e que devem ser

atendidos, de forma a propiciar o ambiente adequado a uma supervisão

bancária eficaz. Estes fatores podem ser divididos em três grupos distintos:

21 Diretor Geral do Bank for Intemational Settlements (BIS)
22 Safety nets
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Regulamentação:

• a regulàmentação deve ser adequada à realidade dos sistemas financeiros,

destacando-se a agilidade de mudanças que ocorrem neste setor;

• a independência do supervisor é fundamental para a execução de seu papel,

e o órgão responsável por esta tarefa deve possuir poderes adequados,

inclusive para imposição de sanções;

• a existência de um seguro de depósitos é imprescindível;

• normas de natureza prudencial são de extrema relevância, com destaque

para as voltadas ao gerenciamento de riscos; e

• a abordagem qualitativa, sempre que aplicável, é mais eficiente que a

quantitativa.

Supervisão:

• deve estar atenta a sinais de alerta emitidos pelo mercado e pelas

instituições, com vistas à identificação de riscos, devendo haver planos pré

estabelecidos para crises;

• a proteção do sistema de pagamentos deve constar entre os principai~~·

objetivos do supervisor;

• a agilidade na intervenção é de relevante importância, tanto para a

manutenção da estabilidade do sistema, como para minimizar prejuízos; e

• inspeções diretas regulares são fundamentais, devendo ser dada ênfase a

verificação de controles, gerenciamento de riscos e fidelidade das

informações.
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Informação:

• a transparência e fidelidade das informações disponibilizadas pelas

instituições financeiras ao supervisor são essenciais para a consecução de

seus objetivos, devendo ser destacado o papel da supervisão direta, no

sentido de validar essas informações;

• a divulgação de informações fidedignas, de forma ampla e transparente, é

relevante para conferir confiabilidade ao sistema financeiro;

• os trabalhos de auditores independentes devem ser verificados, devendo ser

responsabilizados por negligências e omissões; e

• a atribuição de "ratings" às instituições, bem como sua divulgação, são

medidas com reflexo direto e relevante na disciplina do mercado.

Verifica-se, ainda, uma preocupação bastante grande com o azar moral, que

propositadamente não foi incluído nas observações acima, por ser aplicável em

qualquer dos três grupos:

• ao processo de regulamentação, na medida em que, quanto mais

regulamentado o sistema financeiro, maior confiabilidade aparenta e, ao

mesmo tempo, não é possível ao legislador prever todas as possibilidades

de evasão das normas, e uma tentativa de fazê-lo implicaria em normas tão

rígidas que poderiam até mesmo inviabilizar o próprio sistema;

• à supervisão, uma vez que as instituições financeiras, sendo autorizadas a

funcionar e submetidas à fiscalização do órgão supervisor, "apropriam-se" de

uma "idoneidade", que é inerente à eficácia e à confiabilidade desse

supervisor, reduzindo a sensibilidade dos clientes que com elas operam ao

risco a que estão submetidos; e

• relativamente às informações, quando são deliberadamente distorcidas, tem-

se como consequência uma imagem da instituição financeira mais sólida do

que se apresenta na realidade, afetando diretamente o processo de

supervisão, pois são os indícios contidos nas informações contábeis das
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empresas que evidenciam a necessidade e definem a profundidade com que

uma inspeção deve ser realizada, revelando-se este o principal ponto que

pode atingir a solidez do sistema financeiro.

Os fatores aqui elencados são de grande relevância para a eficácia da

supervisão bancária, e convergentes com os princípios do Comitê de Basiléia,

que foi criado com vistas à constituição de regulamentações adequadas e

eficientes para a preservação das instituições financeiras, e vem traçando

diretrizes e propondo regulamentações de cunho genérico, cuja aplicabilidade,

contudo, pode nem sempre ser a mais adequada a todos os países. Em

princípio, entendemos que deva ser necessária a verificação das razões

efetivas dos problemas nas instituições financeiras, de forma a delinear, com

maior precisão, as diretrizes mais adequadas-à regulamentação de cada país.
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v. Razões de quebra de instituições financeiras

Segundo Giorgio Szego, no trabalho "A critique of the Basel regulations, or how

to enhance(im) moral hazards" [17.1], a principal causa de perdas nos bancos

(mais de 90%) decorre da atividade de crédito, e atribui este fato a dois

comportamentos específicos: à concentração de créditos e à tolerância.

o autor explica que as decisões nesta atividade não podem ser objetivas, mas

são discricionárias. As decisões de conceder crédito, de monitorá-lo, e de ser

condescendente com devedores insolventes, são discricionárias, e os bancos

têm o poder de retardar a quebra do devedor, simplesmente ampliando-lhe o

crédito quando a probabilidade de insolvência aumenta. Dentro de um banco, o

controle dos empréstimos é, na maioria das vezes, executado pela mesma

pessoa que o concedeu, o que induz a uma forte tendência a favor da

tolerância, pois a defesa da decisão original, acobertando as suas

consequências, é um comportamento natural, particularmente quando se trata

de grandes empréstimos.

A solução proposta pelo trabalho citado é a securitização e o desenvolvimento

de um mercado secundário para empréstimos bancários, ponto em que critica o

acordo de Basiléia, por não abordar essa possibilidade.

William Gearin [18], em artigo que trata de fraude bancária, enfatiza as

precauções que devem ser tomadas na realização de operações de

empréstimo, atribuindo grande parte das perdas nessa área a fraudes. O autor

cita um estudo, realizado à época (1991), do Office of the Comptroller of the

,,~.d.\, ~,
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Currency, que listou as seguintes seis maiores razões para a falência de bancos

e sua frequência de ocorrência:

• ausência de política de concessão de empréstimos, ou uma que era mal

seguida: 81%

• um quadro de diretores passivo, mal informado, ou inexperiente: 60%

• sistemas inadequados para assegurar "compliance" com a política do banco

e a lei: 66%

• sistema deficiente para identificar empréstimos problemáticos: 59%

• domínio do banco por uma única pessoa: 57%

• gerenciamento extremamente agressivo direcionado a crescimento

excessivo, com normas excessivamente liberais para a concessão de

empréstimos: 43%

É interessante analisar os dados citados, obtidos a partir de abordagens

distintas do problema da quebra de instituições financeiras. Q primeiro autor

atribui a maior quantidade de perdas incorridas, mais de 90%, ao risco de

crédito, baseado em concentração e tolerância; e o segundo cita dados de um

relatório do Office of the Comptroller of the Currency, que faz uma abordagem

qualitativa da administração e leva a uma conclusão semelhante, atribuindo à

ausência ou ineficácia de políticas de concessão de empréstimos 81% das

ocorrências, citando ainda outras razões, com alta representatividade,. também

relacionadas com risco de crédito.

V.1 - Definição da amostra

Verifica-se, aqui, a importância da qualidade dos créditos concedidos para a

saúde das instituições financeiras. Os trabalhos e artigos citados até o

momento, referem-se, em sua totalidade, a ocorrências de outros países. Para
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verificação das causas de quebras de instituições financeiras no Brasil, existem

alguns pontos que devem ser considerados:

• Período

o Plano Real, implementado em julho de 1994, reduziu drasticamente os

níveis de inflação na economia brasileira er com a estabilidade da moeda,

reduziu-se também a receita dos bancos, em sua parte decorrente da

inflação, assim como a demanda por aplicações de curto prazo, o que

propiciou a evidenciação de estruturas ineficientes e o agravamento de

problemas patrimoniais, expondo as falhas antes acobertadas pelo processo

inflacionário e culminando com a quebra de uma grande quantidade de

instituições.

Esse período, em que se tornou mais transparente a situação dos bancos,

sem o fator inflação, mostra-se extremamente propício à análise em pauta,

principalmente pela facilidade de comparação entre os demonstrativos

contábeis, sem as distorções causadas por metodologias diversas de

indexação.

• Instituições analisadas

As instituições financeiras que, ao quebrarem, têm potencial para gerar

maiores prejuízos, tanto para os órgãos governamentais como para o público

em geral, bem como causam maior impacto no sistema financeiro, são os

bancos, motivo pelo qual serão as instituições aqui analisadas.

Dentro do período escolhido para análise, ocorreu uma série de decretações

de liquidações extrajudiciais, em uma quantidade não desprezível de

instituições financeiras, com base em descumprimento de normas, em
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decorrência do "caso dos precatórios". Se não todas, a maioria destas

empresas encontrava-se com boa situação patrimonial, não havendo sido

causados maiores prejuízos a terceiros, ou mesmo ocorrido um impacto

relevante no sistema financeiro.

Por tratar-se de um caso esporádico, e sem maiores reflexos no sistema

financeiro, a não ser moral, estas instituições serão excluídas do presente

estudo.

• Bancos estaduais

Uma grande parcela dos bancos estaduais apresentou problemas após o

Plano Real, em decorrência, principalmente, do financiamento dos

respectivos Estados e de créditos concedidos com cunho político. A solução

dada a esses casos foi a decretação do regime de administração especial

temporária, com vistas ao seu saneamento para posterior privatização.

Assim, também estes casos configuram um problema localizado e de

características particulares, sem maior relevância para o presente estudo.

Havendo sido solucionado o problema pela federalização e privatização

daqueles bancos, não haveria porque aqui considerá-los e, muito embora

ainda hajam alguns remanescentes, as origens de eventuais problemas

nessas instituições são perfeitamente previsíveis, e têm solução já

determinada.

Assim, serão aqui analisados os casos de bancos submetidos a regimes

especiais de julho de 1994 a dezembro de 1999, excluídos os bancos estaduais .' ,t
e casos de envolvimento no "escândalo dos precatórios", por tratar-se de 'um

cenário compatível com a atual realidade do sistema financeiro.
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Dentro destes parâmetros, foram selecionados 37 bancos: Banco Garavelo S.A,

Banco Hércules S.A, Brasbanco S.A Banco Comercial, Banco Adolpho Oliveira

& Associados S.A, Banco Seller S.A, Banco Atlantis S.A, Banco Bancorp S.A,

Banco Open S.A, Banco Comercial Bancesa S.A, Banco São Jorge S.A,

Banco Rosa S.A, Banco Agrimisa S.A, BIG S.A - Banco Irmãos Guimarães,

BFC Banco S.A, Banco GNPP S.A, Banco Investcorp S.A, Banco Dracma S.A,

BFI - Banco de Financiamento Internacional S.A., Banco Universal S.A-, Banco

Econômico S.A, Banco Mercantil S.A, Banco Comercial de São Paulo S.A,

Banco Nacional S.A, Banco Banorte S.A, Banco Interunion S.A, Banco

Progresso S.A, Banco Vega S.A, Banco Empresarial S.A, Banfort - Banco

Fortaleza S.A, Milbanco S.A, Banco Aplicap S.A, Banco Bamerindus do Brasil

S.A, Banco Brasileiro Comercial S.A, Banco BMD S.A, Banco Crefisul S.A,

Banco Pontual S.A, e Banco Martinelli S.A.

,

No anexo li encontram-se sintetizadas as razões, expressas nos Atos do

Presidente do Banco Central do Brasil, que motivaram a decretação do regime

especial em cada uma destas Instituições. Os normativos que constam de forma

resumida nos anexos 111a V permitem a identificação dos enquadramentos

legais utilizados como fundamento para cada decretação.

V.2 - Levantamento de dados

A decretação de regime especial em uma instituição financeira pode decorrer de

uma constatação momentânea, pela externalização de seus problemas internos,

em geral através da incapacidade de honrar compromissos, a crise de liquidez;

ou por alguma situação já conhecida do supervisor bancário, que acompanha de

perto a administração da instituição e permite que continue operando enquanto

vislumbrar-se a possibilidade de recuperação. Em geral esta última situação é

condicionada a compromissos, assumidos pela administração da instituição, de

implementar medidas visando sanear o problema.
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Na segunda hipótese, se as medidas não forem implementadas a contento ou

não produzirem a eficácia necessária, será decretado o regime especial na

instituição com base nos problemas enfrentados pela empresa, que são

expostos no Ato de decretação. Contudo, em um caso inesperado para o órgão

supervisor, o regime será decretado com base no problema externalizado, o que

recai, quase sempre, na crise de liquidez.

De forma a avaliar as razões efetivas que levaram os 37 bancos selecionados à

submissão a regimes especiais, foram levantados os dados contábeis dos

balancetes dos meses imediatamente anteriores e posteriores à decretação,

verificando em quais contas foram mais pronunciados os reflexos dos problemas

da empresa. Invariavelmente, esses reflexos aparecem nas contas de resultado,

demonstrando, de forma inequívoca, em que tipo de prejuízos incorreu a

empresa; ou quais ajustes foram realizados, de forma que a contabilidade

passasse a espelhar a real situação patrimonial e financeira da empresa.

Os períodos utilizados para análise variaram de instituição para instituição,

contemplando o momento a partir do qual começaram a ser lançados prejuízos

em montantes relevantes, passíveis de propiciar a identificação de sua origem,

o período no transcorrer do qual o interventor ou liquidante implementou os

ajustes necessários na contabilidade da empresa, até que esta evoluísse para

uma situação estável, do ponto de vista contábil. Em todos os casos analisados,

as empresas ficaram com o Patrimônio Líquido negativo, em decorrência de

prejuízos ou ajustes da ordem de, em média, 618 % do seu Patrimônio Líquido

Ajustado23 referente ao início do período de análise.

23 PLA = Patrimônio Líquido + Contas de Resultado Credoras - Contas de Resultado Devedoras
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V.3 - Resultados

Os prejuízos, lançados em diversas contas de resultado, foram agrupados,

conforme suas características, em seis grupos. Os valores levantados

encontram-se no anexo I, e as ocorrências são consolidadas na tabela abaixo:

Tabela 3 - Perdas mais pronunciadas identificadas na contabilidade dos bancos

submetidos a regimes especiais, em quantidades de ocorrências

Ocorrências % Ocorrências I % de bancos
Prejuízos com operações de I 28! 39%1 76%

! !

credito !
Prejuízos de exercícios ! 241 33%1 65%~
anteriores ! i
Prejuízos com títulos ! 51 7%1 14%
Ganhos/Perdas Capital não ! Si 7%1 14%
realizado i !! I

Ajuste de ativos não i 21 3%1 5%!
! I I

financeiros !
1

Outras despesas e provisões I 8i 11%! 22%
Total de ocorrências ! 72! 100%1
Total de Bancos 37! !

A coluna "ocorrências" mostra a quantidade de instituições, nas quais ocorreu o

lançamento de valores relevantes, relativos a perdas ou ajustes em contas de

cada grupo. A coluna "% de ocorrências" expõe a participação de incidência, em

quantidade, de lançamento de prejuízos em cada classificação, e a coluna "%

de bancos" refere-se ao percentual dos bancos que teve prejuízos relevantes

contabilizados em cada grupo.

Verifica-se assim, que, a maior incidência de prejuízos, em quantidade de

ocorrências, é relativa a operações de crédito, ou seja, em 76% dos bancos

submetidos a regimes especiais, aqui analisados, houve prejuízos relevantes

com operações de crédito.
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Considerando-se os valores dos prejuízos, no entanto, altera-se a classificação

das ocorrências, demonstrando que outra classificação, embora com incidência

menor em número de ocorrências, é mais representativa para explicar as razões

de quebra:

Tabela 4 - Perdas mais pronunciadas identificadas na contabilidade dos bancos

submetidos a regimes especiais, em valores

i Prejuízos lançados I % Prejuízos I % Prejuízos /!
! identificados Variação do PLA

Prejuízos de exercícios
! (17.253.813.162,77) i 79%1 74%

anteriores I i

Prejuízos com operações de i (2.440.735.399,72)1 11%: 10%
credito I

(720.734.713,54)1 3%1Prejuízos com títulos ! 3%
Ganhos/Perdas Capital não

, (382.396.649,55)1 2%1 2%!

realizado I ,

Ajuste de ativos não (17.939.835,29)1 0%1 0%
i

financeiros j i

Outras despesas e provisões (902.547.374,12)1 4%1 4%
Total de ocorrências I (21.718.167.134,99)j 100%1

Na tabela acima, a coluna prejuízos lançados contempla os valores dos

prejuízos identificados como relevantes e que foram lançados em cada

classificação, e a coluna "% Prejuízos identificados" representa a participação

de cada classificação no valor total dos prejuízos identificados como relevantes

para fins de análise. A terceira coluna, "% Prejuízos I Variação do PLA"

apresenta quanto da variação total do PLA dos bancos analisados é devida a

prejuízos lançados em cada classificação.

Aqui, verifica-se que, em valores, a classificação de maior relevância, atribuída

aos prejuízos na sua contabilização, foi "prejuízos de exercícios anteriores".

50



De forma a analisar a representatividade desses valores, face ao patrimônio das

instituições, os valores relativos aos prejuízos e ao Patrimônio Líquido Ajustado

dos bancos analisados encontram-se consolidados na tabela abaixo. As colunas

"PLA inicial" e "Variação do PLA" somente consideram os valores relativos às

instituições que receberam lançamentos em cada classificação. A coluna

"participação na variação" explicita as perdas contabilizadas na classificação, e

o percentual refere-se ao peso, destes últimos lançamentos, na variação do

PLA.

Da linha "total de bancos", verifica-se que total das variações dos PLAs

representa -618% da somatória dos PLAs iniciais.

Tabela 5 - Variação patrimonial e perdas identificadas na contabilidade dos

bancos submetidos a regimes especiais

PLA Inicial Variação do PLA I Participação na I % Vr.
Variacão PLA"

Prejuízos de 3.645.726.974,23 (22.960.814.370,22)1 (17.253.813.162,77)1 75%
exercícios anteriores !

i

Prejuízos com 2.544.625.789,04 (15.942.394.189,27)j (2.440.735.399,72)1 15%
operações de credito l

i

Prejuízos com títulos 1.121.800.751,25 (6.973.695.764,97) ! (720.734.713,54)1 10%
Ganhos/Perdas 184.576.070,36 (761.316.189,15)1 (382.396.649,55)1 50%
Capital não realizado ! !

Ajuste de ativos não 7.620.173,46 (14.796.183,17)1 (17.939.835,29)1 121%
financeiros i I
Outras despesas e 825.165.175,59 (5.920.606.099,57) i (902.547.374,12)1 15%
íorovísões I I
Total 1 (21.718.167.134,99)!
Total de Bancos 3.770.935.964,56 (23.288.912.406,76)1 1
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V.4 - Análise dos resultados

Observa-se nas tabelas do item anterior que, em valores lançados, a

classificação contábil mais relevante para a classificação dos prejuízos dos

bancos submetidos a regimes especiais, é "prejuízos de exercícios anteriores",

o que não evidencia a sua origem. Se de um lado tal fato aponta para que

permaneçam indeterminadas as origens dos prejuízos assim contabilizados, de

outro, demonstra que, em 65% dos bancos analisados, ocorreu o não

reconhecimento de prejuízos incorridos dentro do respectivo exercício,

evidenciando uma predisposição, pelos administradores das instituições, em

acobertar prejuízos com o intuito de manter nos demonstrativos contábeis uma

aparente solidez.

Este fato mostra-se mais relevante quando se verifica que 74% (Tabela 4) dos

prejuízos totais incorridos" mereceram tal classificação. Essas instituições

sofreram uma inversão patrimonial média de -618%, ou seja, em média, um

banco com PLA de $ 100, após a realização dos ajustes devidos, ficaria com um

PLA de $ -518, sendo que, dos $ 618 de ajustes, $ 457 referem-se a prejuízos

não reconhecidos no respectivo exercício, mais do que quatro vezes e meia o

patrimônio liquido ajustado contábil da instituição.

Quanto aos demais grupos, em 76% (Tabela 3) das instituições analisad~;; ,

foram constatados prejuízos relevantes com operações de crédito, que

responderam por 10% (Tabela 4) do total dos prejuízos incorridos, seguido de
'lJI'

prejuízos com títulos. A rubrica "outras despesas e provisões",
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ocorrências, perdendo relevância para fins desta análise.

24 Calculado em relação à variação do PLA



Tendo em vista que os prejuízos de exercícios anteriores são o único grupo de

lançamentos sem origem determinada, excluindo as ocorrências relativas a este

grupo, para fins de análise, obtemos os resultados constantes da tabela a

seguir:

Tabela 6 - Prejuízos com origem determinada na contabilidade dos bancos

submetidos a regimes especiais

N.Ocor 1 % Ocorr 1% Bancos I Partic. Varo PL I % Part
i

Prejuízos com 28! 58%1 85%! (2.440.735.399,72) i 55%
operações de credito j i ! Ii

Preiufzos com títulos 51 10%1 15%1 (720.734.713,54)1 16%
GanhoslPerdas Capital 5i 10%! 15%1 (382.396.649,55) I 9%
não realizado

i i I i,
Ajuste de ativos não 21 4%1 6%1 (17.939.835,29)1 0%
financeiros ! ! i !

! ! i

Outras despesas e 8i 17%1 24%! (902.547.374,12)1 20%
Iprovisões ! I ! !

!
Total 481 100%! i (4.464.353.972,22) ! 100%
Total de Bancos" 331 1 I

Nesta forma de exposição, verifica-se que, dos prejuízos/ajustes com origem

determinada, 58% dos lançamentos ocorrem em rubricas relativas a perdas com

operações de crédito, aparecendo em 85% dos casos, representando 55% das

perdas consideradas relevantes para fim desta análise. Em seguida,

representando 16% daquele valor, destacam-se os prejuízos com títulos.

É relevante constatar que estes resultados confirmam as diretrizes traçadas

pelo Comitê de Basiléia, ao buscar a globalização da regulamentação das i:)
J

necessidades mínimas de capital com base nos valores dos ativos ponderados

pelo risco, bem como, na atribuição dos pesos aos ativos, destaque-se, aqui, o

peso de 100% atribuído às operações de crédito em geral. ~\

25 Excluídos quatro bancos, que tiveram prejuízos relevantes classificados exclusivamente como
"prejuízos de exercícios anteriores",
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De qualquer forma, os ativos de maior risco, com peso de 100%, demandam um

nível de capital da ordem de 8% de seu valor. A partir de uma análise superficial

dos casos aqui utilizados para estudo, poder-se-ia concluir pela inadequação

deste valor, tendo em vista os montantes das perdas ocorridas, em média mais

de seis vezes o patrimônio contábil das instituições.

Obviamente, tal fato decorre unicamente do momento em que um determinado

ativo, que demanda um capital de 8% de seu valor, passa a ser considerado

ilíquido, atingindo o capital da instituição financeira em 100% de seu valor,

"desprovisionando" outros ativos de suas necessidades de capital e demandado

sua recomposição. É certo que, em uma instituição com carteira pulverizada, a

própria lucratividade de outras operações deve cobrir automaticamente esta

demanda, e pequenas perdas podem ser estatisticamente previstas e ter seu

custo incorporado na lucratividade esperada de cada operação, eliminando este

problema.

O que ocorre nos casos aqui tratados, é que as perdas não reconhecidas

continuam a demandar apenas 8% de seu valor e, se seu volume for crescente

ou ocorrer prejuízo em uma operação de valor elevado, comparativamente ao

patrimônio da instituição, a manutenção da operação em situação de

normalidade não evidencia a necessidade de recomposição de capital, que

acaba sendo suprida pela captação de recursos externamente, afetando a

composição dos custos da empresa, reduzindo sua lucratividade ou elevando

prejuízos, e podendo vir a constituir um círculo vicioso que conduz à quebra

empresa. Deve-se ainda lembrar que as perdas não

tributadas como operações lucrativas, o que corrobora o agravamento da

situação. I' I

A análise aqui tecida remete aos princípios essenciais para uma supervisão

bancária eficaz, do Comitê de Basiléia, mais precisamente aos princípios n'~ e
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21, inseridos nos capítulos "Métodos de Supervisão Bancária Contínua" e

"Requisitos de Informação", respectivamente, e que tornamos a enunciar:

19 "Os supervisores bancários devem dispor de meios para validação

independente das informações pertinentes à supervisão, seja por intermédio

de inspeções diretas, seja pelo uso de auditores externos."

21 "Os supervisores bancários devem se assegurar de que cada.banco mantém

registros adequados, definidos de acordo com políticas e práticas contábeis

consistentes, que possibilitem uma avaliação precisa da real condição

financeira do banco e da lucratividade de seu negócio, e de que os bancos

publicam regulaimente relatórios financeiros que reflitam com fidelidade

suas condições."

Nota-se que, nos casos sob estudo, estes dois princípios não foram atendidos,

pois os relatórios financeiros dos bancos não refletiam de forma precisa e fiel a

sua situação financeira; e o supervisor, se detectou tal fato, subestimou as

proporções que atingiam as informações não confiáveis.

Cumpre aqui citar French [16] que, examinando os dados de estudo do U.S.

Treasury, sobre reforma no seguro de depósitos, conclui que, em geral,

supervisores bancários identificam problemas com boa antecedência à falência:

"os supervisores identificaram 35%, dos 347 bancos que faliram entre~

01/01/1989 e 30/09/1990, como bancos problemáticos mais de três anos ant,. 1

i~'

de sua falência, e identificaram 64% como problemas mais de dois anos antes ';~(

da falência. Em apenas três casos bancos faliram antes dos supervisores I
'I.

identificarem-nos como bancos problemáticos. Em alguns casos, contudo, os

problemas não são detectados. Por exemplo, das 197 fiscalizações conduzidás

entre 12 e 18 meses antes da falência desses 347 bancos, 17 resultaram em
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cíassiflcaçáo" sem problemas '3' e seis resultaram em classificação favorável

'2'(ver U.S. Treasury, 1991, pp. X-3, X-4)".

Assim, ao que indicam os fatos aqui apresentados, pode-se presumir que, na

maioria dos casos, o supervisor bancário não identificou o momento correto de

intervir nas empresas, e, com certeza, a falta de fidelidade dos demonstrativos

contábeis contribuiu de forma decisiva para a não identificação da extensão dos

problemas vividos por cada empresa. É também bastante plausível considerar

que houve, por parte do órgão supervisor, deficiências no processo de

identificação de indícios de problemas (sinais de alerta) e deflagração de

inspeções mais aprofundadas, de forma a identificar sua extensão. Contudo,

não se pode também deixar de considerar o contexto macroeconômico

inflacionário por que passou o País, no período exatamente anterior ao utilizado

para esta análise, que com certeza propiciou o acobertamento, ou pelo menos a

atenuação dos "sinais de alerta", das situações financeiras críticas por que

passavam aquelas empresas.

26 'Sistema CAMEL: escala de 1 a 5, sendo 1 a classificação mais favorável e 5 a pior
classificação.
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VI. Conclusões

A principal função do sistema financeiro é viabilizar as transações econômicas,

mantendo e proporcionando o desenvolvimento das atividades produtivas da

economia, dentre as quais ele próprio se insere, e também se destaca, pois tem

a característica de estar presente, como coadjuvante, em todo o processo

econômico. Devido a essa característica, eventuais problemas neste sistema

propagam-se por toda a economia, revelando-se o ponto mais suscetível à

disseminação de crises da atualidade.

Assim, destacam-se como principais funções do supervisor bancário identificar,

evitar e controlar processos que possam transformar-se em crises sistêmicas.

Para o cumprimento desta missão, o principal requisito é a disponibilidade de

informações, precisas e- idôneas, a respeito de todo o sistema, de- forma a

identificar, prevenir e sanear problemas antes que se disseminem.

Dos resultados aqui obtidos, verificou-se que uma grande parcela das

instituições financeiras que apresentaram problemas no Brasil, no período

estudado, procurou acobertar sua real situação através do não reconhecimento

de perdas incorridas, distorcendo as informações contidas em seus

demonstrativos contábeis. Este fato reflete--se em todos os outros pontos t
analisados no presente estudo, inviabilizando inclusive uma eventual análise

sobre a suficiência dos requerimentos de capital sugeridos pelo Comitê de

Basiléia.
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Revela-se, assim, como ponto essencial a ser discutido, o risco moral, e essa

discussão extrapola a supervisão bancária, recaindo sobre o sistema jurídico

como um todo, apontando para uma análise da conformidade das normas

penais, civis e administrativas, e da eficácia de sua aplicação, pelos respectivos

órgãos, que, cada qual em seu campo, podem influenciar diretamente o

comportamento dos administradores de instituições financeiras, que são os

principais responsáveis pelas práticas lesivas ao sistema.

Assim, emerge a necessidade de uma regulamentação apropriada e de um

sistema jurídico eficiente, de forma muito mais ampla do que a proposta pelo

Comitê de Basiléia. Faz-se necessário não apenas criar um ambiente propício à

atuação do órgão supervisor do sistema financeiro, mas meios de punir com

eficácia e de forma ágil os crimes contra o sistema financeiro; atribuir aos

responsáveis os danos causados e buscar o ressarcimento aos prejudicados;

punir administrativamente as falhas de menor gravidade; e afastar do sistema

financeiro as pessoas que não detenham a necessária idoneidade. Cabe aqui

reconhecer que a estrutura legal brasileira revela-se bastante adequada a

esses propósitos, faltando-lhe a eficácia na aplicação.

Dentro desse cenário, mostra-se essencial, para constituir uma supervisão

bancária eficaz, a validação das informações fornecidas pelas instituições

financeiras. Essa validação pode e deve ser feita através de todos os meios

disponíveis, como inspeções; auditorias independentes; troca de informações

com outros supervisores dentro dos limites legais; e utilização de sistemas, a

exemplo da Central de Risco de Crédito, de forma a possibilitar a identificação

precoce de problemas e viabilizar intervenções tempestivas. Neste momento,

entra em foco a independência do supervisor, que deve agir livre de pressões

políticas, de forma a isentar a busca de saneamento do sistema financeiro de

interesses diversos.
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o Brasil tem caminhado bastante no campo da validação das informações,

apresentando, contudo, barreiras legais na troca de informações com outros

supervisores, e uma subordinação direta do órgão supervisor ao Poder

Executivo. Estas deficiências têm uma perspectiva de mudança, que pode

ocorrer através da edição da Lei Complementar que regulamentará o sistema

financeiro nacional, prevista no artigo 192 da Constituição Federal.

Cumpre ainda ressaltar o segundo resultado obtido na análise aqui efetivada,

onde verificou-se como principal causa de quebra nas instituições financeiras

analisadas, os prejuízos com operações de crédito, ou seja, o risco de crédito.

Relativamente a este risco, a regulamentação brasileira evoluiu bastante nos

últimos anos, podendo-se dizer que é adequada, e a gravidade dos problemas

identificados deve ser atribuída, em grande parte, à não fidelidade das

informações prestadas pelas instituições ao órgão supervisor, retardando sua

atuação e propiciando o agravamento dos problemas. Além disso, a

implementação e aprimoramento de sistemas e controles deve aumentar a

eficácia da legislação, cabendo, contudo, considerar que a classificação de

crédito do devedor, e não do crédito, conforme o modelo argentino exposto por

Pedro Pou, parece-nos mais adequada, embora possa encontrar barreiras

1egaisno Brasil.

Muito embora tenhamos nos detido em apenas alguns pontos, identificados

como críticos ou de maior relevância pelo presente estudo, há que se ressaltar

a importância de todas as recomendações contidas nos princípios elencados

pelo Comitê de Basiléia, sempre lembrando que, uma vez solucionados os

nossos maiores problemas, os subsequentes crescerão em importância para

assumir esta posição.
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ANEXO I

Resultados obtidos no levantamento da razão de quebra das instituições
financeiras brasileiras

A - Evolução do Patrimônio Líquido Ajustado dos bancos analisados

PLA INICIAL EVOLUÇAO PLA FINAL %PLINI

Banco 1 7.394.727,51 (23.336.031,45) (15.941.303,94) -316%
Banco 2 8.642.452,89 (37.041.143,60) (28.398.690,71 ) -429%
Banco 3 24.762.453,57 (245.512.303,36) (220.749.849,79) -991%
Banco 4 5.093.227,63 (23.851.781,57) (18.758.553,94) -961%
Banco 5 9.246.874,04 (15.145.810,59) (5.898.936,55) -164%
Banco 6 13.785.954,64 (92.807.656,36) (79.021.701,72) -673%
Banco 7 5.093.687,81 (13.704.696,35) (8.611.008,54) -272%
Banco 8 18.638.745,65 (82.790.970,73) (64.152.225,08) -444%
Banco 9 26.125.215,92 (59.413.342,25) (33.288.126,33) -227%
Banco 10 20.086.119,58 (51.022.027,36) (30.935.907,78) -254%
Banco 11 64.279.628,08 (277 .541.500,09) (213.261.872,01) -432%
Banco 12 1.050.241,77 (5.386.819,26) (4.336.577 ,49) -513%
Banco 13 8.166.043,81 (32.695.854,32) (24.529.810,51 ) -400%
Banco 14 3.421.195,80 (8.959.204,06) (5.538.008,26) -262%
Banco 15 9.547.680,02 (29.078.094,82) (19.530.414,80) -305%
Banco 16 723.618.706,27 (5.299.801.693,47) (4.576.182.987,20) -732%
Banco 17 127.730.385,96 (532.859.217,28) (405.128.831,32) -417%

Banco 18 940.026,05 (55.236.108,07) (54.296.082,02) -5876%
Banco 19 17.177.937,96 (169.090.519,70) (151.912.581,74) -984%
Banco 20 25.754.147,69 (160.348.301,46) (134.594.153,77) -623%
Banco 21 148.381.087,37 (1.247.738.809,17) (1.099.357.721,80) -841%
Banco 22 5.737.252,94 (22.985.853,60) (17.248.600,66) -401%

Banco 23 8.978.139,81 (29.183.406,85) (20.205.267,04) -325%
Banco 24 18.026.846,99 (38.022.377,61 ) (19.995.530,62) -211%
Banco 25 91.320.116,98 (384.445.666,54) (293.125.549,56) -421%
Banco 26 8.331.021,74 (15.042.563,30) (6.711.541,56) -81%
Banco 27 18.237.434,15 (36.363.887,37) (18.126.453,22) -199%
Banco 28 1.057.079.957,09 (6.711.055.998,55) (5.653.976.041,46) -635%
Banco 29 1.027.072.925,55 (6.560.464.557,89) (5.533.391.632,34) -639%
Banco 30 5.266.728,29 (70.492.395,51 ) (65.225.667,22) -1338%
Banco 31 45.591.113,56 (188.055.690,03) (142.464.576,47) -412%
Banco 32 6.903.450,71 (16.829.335,85) (9.925.885,14) -244%
Banco 33 10.403.181,40 (25.145.959,53) (14.742.778,13) -242%
Banco 34 4.198.977 ,66 (5.836.979,11) (1.638.001,45) -139%
Banco 35 166.583.631,72 (614.580.467,80) (447.996.836,08) -369%
Banco 36 9.025.463,88 (45.104.968,17) (36.079.504,29) -508%
Banco 37 19.243.182,07 (61.940.413,73) (42.697.231,66) -322%
Total 3.770.935.964,56 (23.288.912.406,76) (19.517.976.442,20) -618%
Média 101.917.188,23 (629.430.065,05) (527.512.876,82) -618%
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B - Perdas mais pronunciadas identificadas na contabilidade dos bancos
analisados

Prejuízos de Prejuízos com Prejuízos com Ganhos/Perdas Ajuste de ativos Outras despesas e
exercícios anteriores operações de títulos Capital não não financeiros provisões

credito realizado
Banco 1 (25,914.866,58)

Banco 2 (18.688.503,00) (17.586.768,24)

Banco 3 (18.063.941,44) (170.972.578,03) (34.338.463,59)

Banco 4 (1.635.715,56) (20.133.093,31 )

Banco 5 (15.089.222,37)

Banco 6 (89.355.515,03) (15.733.475,84)

Banco 7 (3.185.249,33) (13.866.448,53)

Banco 8 (60.558.488,24) (20.838.748,48)

Banco 9 (11.485.822,40) (36.789.103,65)

Banco 10 (4.794.201,50) (38.617.434,16)

Banco 11 (204.077.818,13) (28.133.235,88) (51.019.027,25)

Banco 12 (6.631.994,40)

Banco 13 (50.302.521,94)

Banco 14 (9.466.491,26) (15.460.758,19)

Banco 15 (26.178.076,39)

Banco 16 (2.652.204.302,71) (696.742.840,53) (713.765.120,32)

Banco 17 (481.081.070,77)

Banco 18 (46.729.695,12) (7.650.516,55) (38.956.845,69)

Banco 19 (121.072.515,34) 49.328.237,29

Banco 20 (149.760.694,67) (70.981.080,46) (10.562.270,84) (51.855.492,29)

Banco 21 (991.601.149,59) (235.232.696,11)

Banco 22 (29.251.683,61)

Banco 23 (23.319.655,53)

Banco 24 (15.288.895,64) (17.781.446,99)

Banco 25 (12.174.803,90) (68.072.094,98) (286.312.702,16)

Banco 26 (10.849.243,21 ) (4.878.163,45)

Banco 27 (16.593.563,45)

Banco 28 (4.639.638.253,01 ) (864.580.744,79) (654.796.476,21 )

Banco 29 (6.830.108.858,03)

Banco 30 (67.694.555,84) (10.394.196,39)

Banco 31 (109.114.810,59) (30.163.401,09)

Banco 32 (13.457.419,12)

Banco 33 (19.918.381,12) (3.913.515,74)

Banco 34 (2.187.966,29) (1.000.094,60) (2.479.077,10)

Banco 35 (627.827.687,41 ) (21 .164.666,80)

Banco 36 (35.072.713,36) (14.973.328,01 )

Banco 37 (2.711.825,91 ) (54.661.294,24)

Total (17.253.813.162,77) (2.440.735.399,72) (720.734.713,54) (382.396.649,55) (17.939.835,29) (902.547.374,12)

Bancos 24 28 5 5 2 8

Média (718.908.881,78) (87.169.121,42) (144.146.942,71) (76.479.329,91 ) (8.969.917,65) (112.818.421,77)
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ANEXO 11

Motivos das decretações de regimes especiais nos Bancos estudados, expostos
nos respectivos Atos.

INSTITUiÇÃO ATO DATA BASE LEGAL MOTIVO

BANCO MARTINELLI S.A.

LIQUIDAÇÃO P/ EXTENSÃO

INTERVENÇÃO

PRORROG. INTERVENÇÃO

Vínculo c/ B. Pontual877 29/1 0/99 artigo 1., combinado com os
artigos 4. ,12, alínea "c", 15,
parágrafo 2., 16 e 51 da Lei n.
6.024

837 30/10/98 artigo 1., combinado com os
artigos 5 E 51 da lei n. 6.024

853 29/04/99 arts. 1. e 4. da Lei n. 6.024

BANCO PONTUAL S.A.

LIQUIDAÇÃO

INTERVENÇÃO

PRORROG. INTERVENÇÃO 850 29/04/99 arts. 1. e 4. da Lei n. 6.024

876 29/10/99 artigo 1., combinado com os tendo em vista a existência de passivo
artigos 4.,12, alínea "c", 15, inciso a descoberto e a inviabilidade de
I, alínea na", parágrafo 2., e 16 da normalização dos negócios da
Lei n. 6.024 empresa

834 30/10/98 artigo 1., combinado com o artigo tendo em vista o desequilíbrio
15, inciso I, alínea "a" e parágrafo econômico-financeiro verificado na
1., e com o art. 5. da Lei n. 6.024 instituição, resultando na

incapacidade de honrar
compromissos financeiros, e nos
termos dos Votos BCB n.s 439 e
440/98

BANCO CREFISUL S.A.

LIQUIDAÇÃO 843 23/03/99 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"b", parágrafo 2., e 16 da Lei n.
6.024

tendo em vista o grave
comprometimento patrimonial e a
incapacidade financeira da instituição
para honrar compromissos
assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

BANCO BMO S.A.

LIQUIDAÇÃO 804 15/05/98 artigo 1., combinado com os tendo em vista a publicação das
artigos 15, inciso I, alíneas "a", "b" demonstraçêes financeiras de
e "c", Parágrafo 2., e 16 da Lei n. 31.12.97 com dados não fidedignos e
6.024 a critica situação do Banco,

caracterizada pelos elevados valores
do passivo a descoberto, pela total
dependência de capitais de terceiros,
pela incapacidade de geração de
resultados positivos, pelo não
atendimento às determinaçêes desta
Autarquia e pela falta de aporte de
recursos líquidos para promover a
capitalização em montante suficiente
para o reequilibro econômico e
financeiro

65



INSTITUiÇÃO MOTIVOATO DATA BASE LEGAL

BANCO BRASILEIRO COMERCIAL
S.A.
LIQUIDAÇÃO 801

BANCO BAMERlNDUS DO BRASIL
S.A.
LIQUIDAÇÃO 791

INTERVENÇÃO

PRORROG. INTERVENÇÃO

15/05/98 artigo 1., combinado com os considerando os sucessivos
artigos 15, inciso I, alíneas "a", "b" prejuízos, o grave comprometimento
e "c", Parágrafo 2., e 16 da Lei econômico da inStituição, a
N.6.024 deterioração de sua situação

financeira, ocasionando a não
aplicação de recursos de fundo de
investimento financeiro sob a sua
adminiStração, com risco anormal
para os credores, o não atendimento
de determinações desta Autarquia
relacionadas com a recomposição do
capital e do patrimônio liquido

26/03/98 artigo 1., combinado com os
artigos 4., 12, alínea "c", 15,
parágrafo 2., e 16 da Lei n. 6.024

651 26/03/97 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"c" e parágrafo 1., e 5. da Lei n.
6.024

tendo em vista a existência de passivo
a descoberto e a inviabilidade de
normalização dos negócios da
empresa

tendo em vista o desequilíbrio
financeiro verificado na instituição e a
ocorrência de prejuízos que expõem a
risco anormal seus credores
quirografários

BANCO APLlCAP S.A.

LIQUIDAÇÃO

742 24/09/97 arts. 1. e 4. da Lei n. 6.024

786 16/02198 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"b", parágrafo 2., e 16 da Lei n.
6.024

tendo em vista a incapacidade
financeira da instituição para honrar
compromissos assumidos e existência
de passivo a descoberto, com
infringência às normas referentes à
conta Reserva Bancaria

MILBANCO S.A.

LIQUIDAÇÃO

BANFORT-BANCOFORTALEZA
S.A.
LIQUIDAÇÃO 676

783 16/02198 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"b", parágrafo 2., e 16 da Lei n.
6.024

tendo em vista a incapacidade
financeira da instituição para honrar
compromissos assumidos e grave
comprometimento patrimonial, com
infringência às normas referentes à
conta Reserva Bancaria

15/05/97 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alínea "a", e
16 da Lei n. 6.024

tendo em vista ocorrências que
comprometem a situação econômica e
financeira da instituição

BANCO EMPRESARIAL
S.A.
LIQUIDAÇÃO 674 15/05/97 artigo 1., combinado com os

artigos 15, inciso I, alínea "a", e
16 da Lei n. 6.024

tendo em vista ocorrências que
comprometem a situação econômica e
financeira da instituição
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BANCO VEGA S.A.

LIQUIDAÇÃO tendo em vista ocorrências que
comprometem a situação econômica e
financeira da instituição

672 15/05/97 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alínea "a", e
16 da Lei n. 6.024

BANCO DO PROGRESSO S.A.

LIQUIDAÇÃO tendo em vista a incapacidade
financeira da instituição para honrar
compromissos assumidos, com
infringência às normas referentes à
conta Reserva Bancaria

637 21/02197 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"b", parágrafo 2., e 16 da Lei n.
6.024

INTERUNION S.A.

LIQUIDAÇÃO tendo em vista a incapacidade
financeira da instituição para honrar
compromissos assumidos, com
infringência às normas referentes à
conta Reserva Bancaria

605 30/12/96 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"b", parágrafO 2., e 16 da Lei n.
6.024

BANCO BANORTE S.A.

LIQUIDAÇÃO 596 19/12/96 artigo 1., combinado com os tendo em vista a existência de passivo
artigos 12, alínea "c", 15, alíneas a descoberto e inviabilidade de
"a" e "c", parágrafo 2., e 16 da Lei normalização dos negócios da
n. 6.024 empresa

531 24105/96 artigo 10, combinado com os tendo em vista insuficiência
artigos 15, inciso I, alíneas "a", "b" patrimonial e incapacidade financeira
e "c" e parágrafo 1o, e 50 da Lei de honrar compromissos assumidos,
no 6.024 com infringência às normas referentes

à conta Reserva Bancaria

INTERVENÇÃO

PRORROG. INTERVENÇÃO tendo em vista a subsistência dos
motivos que determinaram a
imposição do regime

591 20/11/96 arts. 10 e 40 da Lei no 6.024

BANCO NACIONAL S.A.

LIQUIDAÇÃO 584 13/11/96 artigo 11, alínea "c", do Decreto- tendo em vista a insuficiência
lei n. 2.321, de 25.02.87, patrimonial e incapacidade financeira
combinado com os artigos 1., 15, da instituição para honrar seus
inciso I, alínea "a", parágrafo 2., e compromissos
16 da Lei n. 6.024

405 18/11/95 artigos 1., alínea "e" e parágrafO tendo em vista crise de liquidez
único, 3. e 19 do Decreto-Iei n. enfrentada pela instituição, capaz de
2.321, de 25.02.87, combinados expor a risco seus credores,
com o artigo 2., inciso 111, da Lei n. manifestada em pedido formulado por
6.024 seu representante legal

RAET

BANCO COMERCIAL DE SAO PAULO S.A.

LIQUIDAÇÃO 563 09/08/96 artigo 1., combinado com os
artigos 4., 12, alínea "c", 15,
parágrafo 2., e 16 da Lei n. 6.024

tendo em vista a existência de passivo
a descoberto e a inviabilidade de
normalização dos negócios da
empresa

tendo em vista incapacidade
financeira de honrar compromissos
assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

INTERVENÇÃO 11/08/95 artigo 1., combinado com o artigo
15, inciso I, alíneas "a" e "b", e
parágrafo 1., da Lei n. 6.024

358

PRORROG. INTERVENÇÃO 481 07/02196 arts. 1. e 4. da Lei n. 6.024
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BANCO MERCANTIL S.A.

LIQUIDAÇÃO 562 09/08/96 artigo 1., combinado com os
artigos 4., 12, alínea "c", 15,
parágrafo 2., e 16 da Lei n. 6.024

INTERVENÇÃO'

tendo em vista a existência de passivo
a descoberto e a inviabilidade de
normalização dos negócios da
empresa

356 11/08/95 artigo 1. combinado com o artigo tendo em vista insuficiência
15, inciso I, alínea "a", e parágrafo patrimonial, caracterizada por
1., da Lei n. 6.024 dificuldades de realização das

principais operações de créditos
deferidas pela instituição

PRORROG. INTERVENÇÃO 479 07/02196 arts. 1. e 4. da Lei n. 6.024

INTERVENÇÃO

tendo em vista a existência de passivo
a descoberto e a inviabilidade de
normalização dos negócios da
empresa

352 11/08/95 artigo 1., combinado com o artigo tendo em vista insuficiência
15, inciso I, álíneas "a", "b" e "c" e patrimonial e incapacidade financeira
parágrafo 1., da Lei n. 6.024 de honrar compromissos assumidos,

com infringência às normas referentes
à conta Reserva Bancaria

09/08/96 artigo 1., combinado com os
artigos 4.,12, alínea "c", 15,
parágrafo 2., e 16 da Lei n. 6.024

BANCO ECONOMICO S.A.

LIQUIDAÇÃO 561

PRORROG. INTERVENÇÃO 475 07/02196 arts. 1. e 4. da Lei n. 6.024

BANCO UNIVERSAL S.A.

LIQUIDAÇÃO 544 20/06/96 artigo 1., combinado com os tendo em vista insuficiência
artigos 15, inciso I, alíneas "a", "b" patrimonial da instituição e
e "c", e 16 da Lei n. 6.024 ocorrências que comprometem sua

situação financeira, com infringência
às normas referentes à conta Reserva
Bancaria

BFI - BANCO DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL S.A.

LIQUIDAÇÃO 504 17/04196 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"b", e 16 da Lei n. 6.024

tendo em vista insuficiência
patrimonial e incapacidade financeira
da instituição para honrar
compromissos assumidos, com
infringências das normas legais e
regulamentares que disciplinam sua
atividade

BANCO DRACMA S.A.

LIQUIDAÇÃO 496 21/03/96 artigo 1., combinado com os tendo em vista insuficiência
artigos 15, inciso I, alíneas "a", "b" patrimonial da instituição e
e "c", e 16 da Lei n. 6.024 ocorrências que comprometem sua

situação financeira, com infringência
às normas referentes à conta Reserva
Bancaria
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BANCO INVESTCORP S.A.

LIQUIDAÇÃO

MOTIVO

423 05/12/95 artigo 1., combinado com os tendo em vista insuficiência
artigos 15, inciso I, alíneas "a", "b" patrimonial da instituição e
e "c", e 16 da Lei n. 6.024 ocorrências que comprometem sua

situação financeira, com infringência
às normas referentes à conta Reserva
Bancaria

421

BANCO GNPP S.A.

LIQUIDAÇÃO 05/12/95 artigo 1., combinado com os
artigos 15, inciso I, alíneas "a" e
"b", e 16 da Lei n. 6.024

tendo em vista ocorrências que
comprometem a situação financeira
da instituição, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

BFC BANCO S.A.

LIQUIDAÇÃO 419 04112/95 artigo 10, combinado com os
artigos 15, inciso I, alínea "a", e
16 da Lei no 6.024

tendo em vista ocorrências que
comprometem a situação financeira
da instituição

BIG S.A. - BANCO IRMAOS GUIMARAES

365LIQUIDAÇÃO 25/08/95 art. 15, inciso I, alíneas "a", b e
"c", da Lei n. 6.024

tendo em vista insuficiência
patrimonial e íncapacidade financeira
da instituição para honrar
compromissos assumidos, com
infringência de normas legais e
regulamentares que disciplinam a
atMdade bancaria

256

BANCO AGRlMISA S.A.

LIQUIDAÇÃO 12/04195 art. 15, inciso I, alíneas "a" e "b",
da Lei n. 6.024

tendo em vista a ma administração
dos recursos da instituição por
empréstimos concedidos sem
observância das normas da boa
técnica bancaria; a incapacidade
financeira de honrar compromissos
assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

BANCO ROSA S.A.

LIQUIDAÇÃO 233 03/03/95 art. 15, inciso I, alíneas "a" e b, da tendo em vista incapacidade
Lei n. 6.024 financeira de honrar compromissos

assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

BANCO SAO JORGE S.A.

LIQUIDAÇÃO 226 01/03/95 art. 15, inciso I, alíneas "a" e "b", tendo em vista incapacidade
da Lei n. 6.024 financeira de honrar compromissos

assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria
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BANCO COMERCIAL BANCESA S.A.

LIQUIDAÇÃO 212 13/02195 art. 15, inciso I, alíneas "a" e "b",
da Lei n. 6.024

MOTIVO

tendo em vista insuficiência
patrimonial, incapacidade financeira
de honrar compromissos e violação
grave das normas legais que
disciplinam as atMdades das
instituições financeiras

187

BANCO OPEN S.A.

LIQUIDAÇÃO 23/01/95 art. 15, inciso I, alíneas "a" e "b",
da Lei n. 6.024

tendo em vista incapacidade
financeira de honrar compromissos
assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

BANCO BANCORP S.A.

LIQUIDAÇÃO 136 22/11/94 artigo 15, inciso I, alínea "a", da tendo em vista incapacidade
Lei n. 6.024 financeira de honrar compromissos

assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

129

BANCO ATLANTIS S.A.

LIQUIDAÇÃO 21/11/94 art. 15, inciso I, alíneas "a" e "b",
da Lei n. 6.024

tendo em vista incapacidade
financeira de honrar compromissos
assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria, e, ainda, a inobservância
das normas legais e regulamentares
que disciplinam a atMdade da
instituição

126

BANCO SELLER S.A.

LIQUIDAÇÃO 18/11/94 art. 15, inciso I, alínea a, e inciso
li, da Lei n. 6.024

tendo em vista o requerimento dos
administradores da instituição, e,
ainda, as dificuldades financeiras
ocorridas

BANCO ADOLPHO OLIVEIRA & ASSOCIADOS
S.A.
LIQUIDAÇÃO 120 14/11/94 art. 15, inciso I, alínea "a", da Lei

n.6.024
tendo em vista incapacidade
financeira de honrar compromissos
assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria

BRAS BANCO S.A. BANCO
COMERCIAL
LIQUIDAÇÃO 85 16/09/94 arts. 15, inciso "I", letras "a" e b, tendo em vista incapacidade

da Lei n. 6.024 financeira de honrar compromissos
assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria
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BANCO HERCULES S.A.

LIQUIDAÇÃO 54 28/07/94 art. 15, inciso "I", alíneas "a" e "b", tendo em vista incapacidade
da Lei n. 6.024 financeira de honrar compromissos

assumidos, com infringência às
normas referentes à conta Reserva
Bancaria; e simulação de operações
de credito

45 20/07/94 arts. 1. e 15, inciso "I", letras "a" e tendo em vista elevada concentração
"b", da Lei n. 6.024 de risco nas operações de credito;

descumprimento de normas relativas
a abertura e movimentação de contas
correntes; empréstimos a sociedades
ligadas; infringência às normas
referentes à conta Reserva Bancaria

BANCO GARAVELO S.A.
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ANEXO 111

lEI N° 6.024 - DE 13 DE MARÇO DE 1974

Dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras, e dá outras providências.

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I

Disposição Preliminar

Art. 1° - As instituições financeiras privadas e as públicas não federais, assim como as cooperativas de
crédito, estão sujeitas, nos termos desta lei, à intervenção ou à liquidação extrajudicial, em ambos os
casos efetuada e decretada pelo Banco Central do Brasil, sem prejuízo do disposto nos artigos 137 e 138
do Decreto-lei nO2.627, de 26 de setembro de 1940, ou à falência, nos termos da legislação vigente.

CAPíTULO 11

Da Intervenção e seu Processo

Seção I

Da Intervenção

Art. 2° - Far-se-á a intervenção quando se verificarem as seguintes anormalidades nos negócios
sociais da instituição:

I - a entidade sofrer prejuízo, decorrente de má administração, que sujeite a riscos os seus
credores;
11- forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária não
regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso das suas
atribuições de fiscalização; v'
111- na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos artigos 1° e 2°, do Decreto- ,
lei nO7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências), houver possibilidade de evitar-se a
liquidação extrajudicial. . ,

t.

Art. 3° - A intervenção será decretada "ex-officio" pelo Banco Central do Brasil, ou por
solicitação dos administradores da instituição - se o respectivo estatuto lhes conferir esta
competência - com indicação das causas do peoído, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal em que incorrerem os mesmos administradores, pela indicação falsa ou dolosa.
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CAPíTULO 111

Da Liquidação Extrajudicial

Seção I

Da aplicação e dos Efeitos da Medida

Art. 15 - Decretar-se-á a liquidação extrajudicial da instituição financeira:

I - "ex-offlcio":

a) em razão de ocorrencias que comprometam sua situação econorruca ou financeira
especialmente quando deixar de satisfazer, com pontualidade, seus compromissos ou
quando se caracterizar qualquer dos motivos que autorizem a declaração de falência;
b) quando a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias que
disciplinam a atividade da instituição, bem como as determinações do Conselho Monetário
Nacional ou do Banco Central do Brasil, no uso de suas atribuições legais; •c) quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores
quirografários;
d) quando, cassada a autorização para funcionar, a instituição não iniciar, nos 90 (noventa)
dias seguintes, sua liquidação ordinária, ou quando, iniciada esta, verificar o Banco Central
do Brasil que a morosidade de sua administração pode acarretar prejuízos para os credores.

11- a requerimento dos administradores da instituição - se o respectivo estatuto social lhes
conferir esta competência - ou por proposta do interventor, expostos circunstanciadamente os
motivos justificadores da medida.

§ 10 _ O Banco Central do Brasil decidirá sobre a gravidade dos fatos determinantes da
liquidação extrajudicial, considerando as repercussões deste sobre os interesses dos mercados
financeiro e de capitais, e, poderá, em lugar da liquidação, efetuar a intervenção, se julgar esta
medida suficiente para a normalização dos negócios da instituição e preservação daqueles
interesses.

§ 20 _ O ato do Banco centrai do Brasil, que decretar a liquidação extrajudicial, indicará a data
em que se tenha caracterizado o estado que a determinou, fixando o termo legal da liquidação
que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias contados do primeiro protesto por falta de
pagamento ou, na falta deste, do ato que haja decretado a intervenção ou a liquidação.

Art. 51 - Com os objetivos de preservar a poupança popular e a integridade do acervo das
entidades submetidas a intervenção ou liquidação extrajudicial, o Banco Central do Brasil
poderá estabelecer idêntico regime para as pessoas jurídicas que com elas tenham integração
de atividade ou vínculo de interesse, ficando os seus administradores sujeitos aos preceitos
desta Lei.

\u
1,'

f~, '
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ANEXO IV

DECRETO-LEI N° 2.321, DE 25.02.87

Institui, em defesa das finanças públicas, regime de administração
especial temporária, nas instituições financeiras privadas e públicas
não federais, e dá outras providências.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo
35, item 11, da Constituição,

DECRETA

"Art. 1° - O Banco Central do Brasil poderá decretar regime de administração especial temporária, na
forma regulada por este Decreto-Iei, nas instituições financeiras privadas e públicas não federais,
autorizadas a funcionar nos termos da Lei nO4.595, de 31 de dezembro de 1964, quando nelas verificar:

a) prática reiterada de operações contrárias às diretrizes de política econômica ou financeira
traçados em lei federal;
b) existência de passivo a descoberto;
c) descumprimento das normas referentes à conta de Reservas Bancárias mantida no Banco Central
do Brasil;
d) gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores;
e) ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 2° da Lei nO6.024, de 13 de março de
1974.

Parágrafo único. A duração da administração especial será fixada no ato que a decretar, podendo ser
prorrogada, se absolutamente necessário, por período não superior ao primeiro.
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ANEXO V

DECRETO-LEI N° 7.661, DE 21.06.1945

Lei das Falências

O P R E S I DE N T E D A R E P Ú B L I C A, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição,

DECRETA:

"Art. 1° - Considera-se falido o comerciante que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento
obrigação líquida, constante de título que legitime a ação executiva.

Art. 2° - Caracteriza-se também, a falência, se o comerciante:

I - executado, não paga, não deposita a importância, ou não nomeia bens à penhora, dentro do prazo
legal;

11 - procede a liquidação precipitada, ou lança mão de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar
pagamentos;

111 - convoca credores e lhes propõe dilação, remissão de créditos ou cessão de bens;

IV - realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o fito de retardar pagamentos ou fraudar
credores, negócio simulado, ou alienação de parte ou da totalidade o seu ativo a terceiro, credor ou não;

V - transfere a terceiro o seu estabelecimento sem o consentimento de todos os credores, salvo se ficar
com bens suficientes para solver seu passivo;

VI - dá garantia real a um credor sem ficar com bens livres e desembaraçados equivalentes às suas
dívidas, ou tenta essa prática, revelada a intenção por atos inequívocos;

VII ,..ausenta-se sem deixar representante para administrar o negócio, habilitado com recursos suficientes
para pagar os credores; abandona o estabelecimento; oculta-se ou tenta ocultar-se, deixando furtivamente
o seu domicílio;

Parágrafo único - Consideram-se praticados pelas sociedades os atos dessa natureza provenientes de
seus diretores, gerentes ou liquidantes.
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