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RESUMO 

 

A presente monografia tem como objetivo apresentar a liquidação de instituições financeiras 

e analisar criticamente o seu caráter extrajudicial. No Brasil, tal processo tem 

regulamentação própria, encontrando-se regido atualmente pela Lei 6.024, de 13 de março 

de 1974. Para um melhor entendimento do tema, faz-se uma apresentação da evolução 

histórica do instituto, da composição atual do sistema financeiro nacional, dos mecanismos 

de controle estatal de tal segmento, bem como as principais características adotadas em 

outros países quanto ao assunto. Por fim, aborda-se o caráter extrajudicial da liquidação de 

instituições financeiras, caracterizado pelo seu processamento fora da esfera judicial, 

apresentando algumas críticas e propostas de mudanças existentes. 

 

Palavras-chave: Direito Empresarial - Liquidação Extrajudicial – Instituições Financeiras – 

Falência – Sistema Financeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de falência das sociedades empresariais encontra-se atualmente 

regulamentado no nosso ordenamento pátrio por meio da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 

2005. Referido diploma legal revogou o, até então vigente, Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de 

junho de 1945, que ainda rege os processos falimentares iniciados antes do advento da nova 

lei e ainda não concluídos. 

A Lei 11.101/05, ao mesmo tempo em que é regra geral para tratar da falência das 

sociedades empresariais, elenca modalidades de instituições que não alcançadas pelo 

instrumento comum da falência, sendo regidos por legislação própria. Citado diploma legal 

define, logo em seu segundo artigo, as instituições que não se sujeitam, em regra, ao processo 

falimentar comum: 

a) empresa pública e sociedade de economia mista; 

b) instituição financeira pública ou privada; 

c) cooperativa de crédito; 

d) consórcio; 

e) entidade de previdência complementar; 

f) sociedade operadora de plano de assistência à saúde; 

g) sociedade seguradora; 

h) sociedade de capitalização; 

i) outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. 

  

No caso específico das instituições financeiras, o processo liquidatório encontra-se 

disciplinado na Lei 6.024, de 13 de março de 1974, que dispõe em seu artigo primeiro: 

“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”. 

 

De uma forma geral, a doutrina e a jurisprudência consideram que o fundamento da 

liquidação diferenciada de instituições financeiras é o interesse público na preservação da do 
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sistema financeiro e da ordem econômica. Na liquidação de uma sociedade empresarial 

comum busca-se precipuamente atender os interesses dos credores na recuperação de seus 

créditos. Já na liquidação de uma instituição financeira, o interesse público na prevenção de 

crises sistêmicas e corridas bancárias prevalecem sobre os interesses dos credores. 

Essa responsabilidade do Estado com a preservação da ordem econômica encontra-se 

prevista em nossa Constituição, no artigo 174, que estabelece funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento. 

 Nesse mesmo sentido, o artigo 192 de nossa Carta Magna, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003, estabelece as diretrizes do Sistema 

Financeiro Nacional, destacando o desenvolvimento equilibrado do país e o interesse da 

coletividade. 

Nada obstante o reconhecimento da preponderância do interesse público na 

preservação da ordem econômica e do Sistema Financeiro Nacional, a doutrina mostra-se 

resistente à idéia de uma liquidação diferenciada para instituições financeiras, fora da esfera 

judicial. 

Ainda que a jurisprudência, de uma forma geral, manifeste-se pela constitucionalidade 

da Lei 6.024/74, não são poucos os doutrinadores que defendem o contrário. Uma das 

principais críticas diz respeito ao caráter administrativo do procedimento liquidatório 

estabelecido na Lei 6.024/74, aspecto que afrontaria o princípio constitucional do devido 

processo legal estabelecido no artigo 5º, inciso XXXV. 

Como se verá ao longo do presente trabalho, tanto o meio bancário, como a doutrina, o 

Poder Legislativo e o próprio Banco Central reconhecem que o modelo liquidatório 

estabelecido na Lei 6.024/74 encontra-se defasado. Veja-se que citado diploma legal foi 

editado sob a égide do regime militar, momento histórico em que se priorizou a presença 

estatal nos mais diversos segmentos, muitas vezes, em detrimento de direitos básicos do 

indivíduo.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de liquidação 

extrajudicial de instituições financeiras, bem como fazer uma crítica a seu caráter 

extrajudicial. 

Para uma melhor contextualização do assunto, serão apresentados o sistema financeiro 

nacional e o controle estatal exercido nesse segmento, por meio do Banco Central do Brasil, a 
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evolução histórica da liquidação de instituições financeiras no direito pátrio, bem como as 

regras básicas vigentes em outros ordenamentos jurídicos. 

Por fim, será analisado o caráter extrajudicial do procedimento liquidatório da Lei 

6.024/74, tendo como foco as principais críticas e propostas de mudanças. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

  

Para um melhor entendimento da liquidação de instituições financeiras, realizou-se um 

estudo da evolução histórica do instituto, dividindo-o em dois períodos: anterior e posterior à 

Lei 6.024/74.  

 

2.1 Período anterior à Lei 6.024/74 

  

A primeira crise bancária ocorrida no Brasil foi reflexo da crise bancária sucedida em 

1857 nos Estados Unidos da América (RODRIGUES, 2004, p. 91): 

 

“Na manhã do dia 13 de novembro, o navio norte-americano Conrad, vindo de 

Boston aportou no Rio de Janeiro. Ainda antes da hora do almoço, os 

comerciantes da cidade já comentavam, nervosos, a notícia que ele trouxera: 

uma grande crise bancária tinha explodido nos Estados Unidos. Assustados 

com os rumores, os pequenos depositantes deram sua contribuição à crise... A 

praça, isto é, o alto comércio e mesmo as casas de segunda ordem 

conservaram inabaláveis sua fé no crédito, nos bancos e nas firmas 

comerciais. Não sucedeu o mesmo, porém, com as classes trabalhadoras. 

Ouvindo falar em crise monetária, em quebra de bancos, intimidaram-se, [...] 

e sob o influxo da primeira impressão de horror, correram aos bancos para 

retirar todo o dinheiro que lhes haviam confiado”. 

 

Os efeitos da crise, iniciada em 1857, só se fizeram sentir no Brasil em 1858. Emergiu, 

nesse cenário, a primeira lei voltada especificamente à matéria bancária: Lei nº 1.083, de 22 

de agosto de 1860, submetendo os bancos ao regime tutelar do poder público. Essa lei foi 

regulamentada pelo Decreto nº 2.711, de 19 de dezembro de 1860, pelo qual a criação, 

organização e incorporação de qualquer banco, que viesse a se estabelecer no Brasil 

dependeria de autorização estatal. 
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Passados alguns anos, nova crise bancária instaurou-se na praça do Rio de Janeiro, 

provocada pela insolvência de um dos principais estabelecimentos de crédito do Brasil, a Casa 

Bancária de Antônio José Alves Souto & Cia. Para fazer face à crise, o Governo estabeleceu 

moratória geral: o Decreto 3.308, de 17 de setembro de 1864, suspendeu e prorrogou, por 

sessenta dias, os vencimentos das letras, notas promissórias e quaisquer outros títulos 

comerciais pagáveis na Corte da Província do Rio de Janeiro. Esse diploma legislativo 

apresenta em seu preâmbulo os fundamentos doutrinários, políticos, sociais e econômicos em 

que se baseia hoje a liquidação extrajudicial: 

 

“Atendendo à suma gravidade da crise comercial, que domina atualmente a 

praça do Rio de Janeiro, perturba as transações, paralisa todas as indústrias 

do país, e pode abalar profundamente a ordem pública, e à necessidade que há 

de prover de medidas prontas e eficazes, que não se encontrarão na legislação 

em vigor, os perniciosos resultados que se temem de tão funesta ocorrência; 

hei por bem, conformando-me com parecer unânime do Conselho de Estado, 

decretar:...” 

 

O Decreto 3.308 determinou em seu art. 3º, que a falência dos banqueiros e das casas 

bancárias deveria ser regulada por norma especial a ser expedida pelo Governo. De fato, 

passados três dias de sua publicação, um novo diploma legal, o Decreto 3.309, conferiu a 

administração da falência de banqueiros a uma junta formada por um fiscal nomeado pelo 

Governo e dois de seus principais credores. 

A essa administração foram concedidos poderes para, independentemente de 

autorização judicial, liquidar a sociedade bancária, cabendo aos liquidantes a prestação 

judicial de contas somente depois de ultimada a liquidação. 

Asseverou o preâmbulo do Decreto 3.309 que a falência dos bancos e casas bancárias 

não deveria ser regulada pela legislação ordinária em vigor, tendo em vista a influência dessas 

empresas na ordem econômica e pública da nação. Apesar de diferenciado, o regime adotado 

para a falência das instituições financeiras, denominado liquidação forçada, manteve seu 

procedimento na esfera judicial. 
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Conferindo poderes liquidatórios a um fiscal do Governo, com autonomia para 

liquidar as dívidas ativas e passivas do falido, podemos considerar que esse regime foi o 

precursor da Liquidação Extrajudicial que hoje conhecemos. 

Passado o período transitório instaurado pelos Decretos n. 3.308 e 3.309, os processos 

de falência no País voltaram a ter tratamento indiferenciado. Desapareceu o regime 

liquidatório especial dos bancos. O Decreto n. 2.024, de 17 de dezembro de 1908, inspirado 

pelos princípios liberais da República, consolidou a matéria falimentar sem conferir distinções 

aos bancos ou a qualquer outro tipo de sociedade, submetendo-os ao regime comum da 

falência. 

Assim foi até que, em 1929, o crack da Bolsa de Nova Iorque desencadeou crise 

financeira que assolou todo o mundo. Em razão desse novo cenário de crise, o Governo 

interveio no sistema bancário brasileiro, restabelecendo procedimento falencial especial para 

os bancos, o que se deu por intermédio do Decreto nº 19.479, de 12 de dezembro de 1930, 

regulamentado pelo Decreto nº 19.634, de 28 de janeiro de 1931, que disciplinou 

minuciosamente a liquidação forçada dos bancos, com a novidade de ser processada 

extrajudicialmente. 

O instituto evoluiu no pós-guerra com o Decreto-Lei nº 9.228, de 3 de maio de 1946, 

que, editado na vigência da então recente Lei de Falências (Decreto-Lei nº 7.661/45), 

introduziu o sistema de liquidação voluntária para as instituições financeiras. Quando um 

banco se encontrava impossibilitado de manter suas operações normais, seus administradores 

poderiam requerer à Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) sua liquidação 

especial, processada fora do juízo, mas de acordo com as regras do Decreto-Lei nº 7.661/45. 

Esse procedimento simbiótico entre a falência comum e a liquidação forçada 

extrajudicial não deu certo, razão pela qual, em pouco tempo, foi editado o Decreto-Lei nº 

9.346, de 10 de junho de 1946, cuidando pormenorizadamente do procedimento especial de 

liquidação dos bancos, afastando a aplicação concomitante da legislação falimentar. 

Em 31 de dezembro de 1964 foi promulgada a Lei nº 4.595, conhecida como Lei da 

Reforma Bancária, responsável pela reestruturação do Sistema Financeiro Nacional. Pelo 

referido diploma legal, o órgão máximo de regulação e fixação de políticas monetária e 

creditícia passou a ser o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central do Brasil, autarquia 

federal, tornou-se o órgão intermediário entre o Conselho Monetário Nacional e as 
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instituições financeiras em funcionamento no País, tendo a função de executar e fiscalizar o 

cumprimento das diretrizes econômicas emanadas daquele órgão maior. 

Além de sua atribuição fiscalizadora, o Banco Central recebeu do art. 45, da Lei 

4.595/64, competência para proceder à Liquidação Extrajudicial das instituições financeiras 

privadas e públicas não federais, às quais restou vedado o acesso à concordata, por força do 

parágrafo único do dispositivo em comento. 

Dez anos após a promulgação da Lei 4.595/64, surge a Lei 6.024/74, em 13 de março 

de 1974, dando unidade à legislação sobre Liquidação Extrajudicial. 

Para Jairo Saddi, a Lei 6.024/74 ocupou-se em ser muito mais uma sistematização dos 

dispositivos que existiam até então, especialmente o Decreto-Lei 8.495, de 28 de dezembro de 

1945, que definiu atribuições da Superintendência da Moeda e do Crédito, e a norma de um 

ano depois, o Decreto-Lei n. 9.228, de 3 de maio de 1946. Tais normas inovaram o sistema 

jurídico brasileiro ao estabelecer tipos de procedimentos excepcionais de falência ou de 

reorganização bancária que poderiam ser conduzidos extrajudicialmente, sob a direção de um 

liquidante designado pelo Ministério da Fazenda (SADDI, 1999). 

 



 8 

Tabela 1 – Quadro resumo da evolução histórica da legislação sobre liquidação de 

instituições financeiras antes da Lei 6.024/74. 

Lei nº 1.083, de 22 de agosto de 1860 - submeteu os bancos ao regime tutelar do poder público. 

Decreto nº 2.711, de 19 de dezembro de 1860 – regulamentou a Lei nº 1.083, definindo que a criação, 

organização e incorporação de qualquer banco, que viesse a se estabelecer no Brasil dependeria de 

autorização estatal. 

Decreto 3.308, de 17 de setembro de 1864 – decretou uma moratória geral, suspendendo e prorrogando, por 

sessenta dias, os vencimentos das letras, notas promissórias e quaisquer outros títulos comerciais pagáveis na 

Corte da Província do Rio de Janeiro. 

Decreto 3.309, de 20 de setembro de 1864 – definiu um regime de Liquidação Forçada, próprio de 

instituições financeiras, de caráter judicial, que conferiu a administração da falência de banqueiros a uma 

junta formada por um fiscal nomeado pelo Governo e dois de seus principais credores. 

Decreto n. 2.024, de 17 de dezembro de 1908 – extinguiu o regime liquidatório especial dos bancos, 

submetendo-os ao regime comum da falência. 

Decreto nº 19.479, de 12 de dezembro de 1930 - disciplinou a liquidação forçada dos bancos, com a 

novidade de ser processada extrajudicialmente. 

Decreto nº 19.634, de 28 de janeiro de 1931 – regulamentou o Decreto 19.479. 

Decreto-Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 1945 – definiu as atribuições da Superintendência da Moeda e 

do Crédito (SUMOC), órgão que antecedeu o Banco Central. 

Decreto-Lei nº 9.228, de 3 de maio de 1946 - introduziu o sistema de liquidação voluntária para as 

instituições financeiras, a ser requerida à Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) e processada 

fora do juízo, de acordo com as regras do Decreto-Lei nº 7.661/45. 

Decreto-Lei nº 9.346, de 10 de junho de 1946 – definiu procedimento especial de liquidação dos bancos, 

afastando a aplicação concomitante da legislação falimentar. 

Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (Lei da Reforma Bancária) - o Banco Central recebeu do art. 45, 

da Lei 4.595/64, competência para proceder à Liquidação Extrajudicial das instituições financeiras privadas e 

públicas não federais. 

Lei 6.024/74, de 13 de março de 1974 – dispões sobre a liquidação extrajudicial de instituições financeiras. 
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2.2 Período posterior à Lei 6.024/74 

 

Como um dos últimos atos do governo do presidente Medici, foi sancionada em 13 de 

março de 1974 a Lei nº 6.024, que regula até hoje as intervenções e liquidações de instituições 

financeiras. Curiosamente, logo no início do novo governo (presidente Geisel), a equipe 

econômica teve que lidar com os efeitos da crise do petróleo, iniciada ao final de 1973. 

(LUNDBERG, 2011a) 

Um desses efeitos foi a redução da liquidez bancária com a grande perda de reservas 

cambiais em 1974, ocasionando a quebra do Banco Halles em abril daquele ano. O novo 

governo decretou a intervenção no Banco Halles de forma corajosa, anunciando que não iria 

bancar os prejuízos de ninguém. A única exceção a esta decisão foi a cobertura dos depósitos 

a vista até o limite de 50 vezes o maior salário mínimo, com base na recém editada Resolução 

285, de 19 de abril de 1974, mediante a utilização de recursos da Reserva Monetária. O 

resultado dessa intervenção foi o início de uma crise bancária, o que acabou afetando diversas 

instituições de menor porte. 

Entretanto, em razão dos efeitos dessa crise, o governo decidiu agir. Assim, o governo 

editou o Decreto-lei 1.342, de 28.08.74, aumentando os poderes do Conselho Monetário 

Nacional para autorizar o Banco Central a utilizar recursos do Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) para formação de um fundo denominado Reserva Monetária, destinado a: 

a) recomposição do patrimônio de instituições financeiras, com o saneamento de seus 

ativos e passivos, podendo o BC deixar de decretar a intervenção e liquidação extrajudicial se 

entendesse que as providências a serem adotadas pudessem conduzir à completa normalidade 

da situação da instituição; e 

b) pagamento total ou parcial do passivo de instituições financeiras que tivessem 

sofrido intervenção ou liquidação extrajudicial, mediante as cessões ou transferências dos 

respectivos direitos  

 

A autorização do uso de recursos públicos, especificamente a arrecadação do IOF, 

para recompor o patrimônio de instituições financeiras visava dar condições ao Banco Central 

promover “soluções de mercado”, ou seja, a assumir prejuízos de reestruturações realizadas 

com base no modelo da aquisição (“Purchase and Assumption”) de bancos insolventes. A 
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autorização legal dada para assumir o passivo de instituições em regime especial sinalizava 

que as autoridades monetárias (Conselho Monetário Nacional e Banco Central) poderiam, a 

seu critério, proteger com recursos públicos o total de qualquer passivo ou credor de 

instituições financeiras inadimplentes.  

A grande flexibilidade concedida ao Banco Central pelo Decreto-lei 1342/74, com o 

fácil acesso aos recursos da Reserva Monetária, contribuiu sobremaneira para facilitar sua 

tarefa no saneamento de uma série de instituições financeiras insolventes, absorvidas com a 

ajuda da Reserva Monetária. O Decreto-lei 1342/74 também foi a base legal que permitiu ao 

Banco Central utilizar recursos da Reserva Monetária na cobertura de todos os credores de 

instituições financeiras em intervenção e liquidação junto a depositantes e credores 

internacionais.  

Mas, ao mesmo tempo, a existência de um dispositivo legal que permitia ao Banco 

Central fazer a cobertura integral de todos os passivos de instituições financeiras em 

dificuldades com recursos da Reserva Monetária foi alvo de muitas críticas.  

Em meados da década de 1980, em função da democratização do País e das críticas à 

política de saneamento do sistema financeiro, deveria ter havido redução na utilização de 

recursos da Reserva Monetária. Ao contrário, houve substanciais desembolsos nos anos de 

1985, 1986 e 1987, em função da liquidação extrajudicial de três grandes bancos privados em 

1985 (Sul Brasileiro, Comind e Auxiliar) e das intervenções em diversos bancos estaduais em 

1987.  

Depois das campanhas eleitorais nos Estados de 1986, muitos bancos estaduais 

apresentavam problemas de liquidez. Como a Lei 6.404/74 não dava a necessária flexibilidade 

para a intervenção nos bancos oficiais estaduais, foi editado o Decreto-lei 2.321, de 25 de 

fevereiro de 1987, criando o regime de administração especial temporária – RAET (uma 

figura jurídica mais branda de intervenção), permitindo o uso da Reserva Monetária no 

saneamento das instituições sob esse regime especial. Nesse período o Banco Central decretou 

o RAET em diversos bancos estaduais, entre eles os do Rio de Janeiro (Banerj), Bahia 

(Baneb) e Ceará (BEC) em fevereiro, e o Crédito Real de Minas Gerais em maio daquele 

mesmo ano.  

A experiência deste período de saneamento do sistema financeiro com recursos da 

Reserva Monetária (1974/88) teve aspectos positivos e negativos. De positivo, a rica 

experiência do Banco Central com intervenções, liquidações e reestruturações. Os pequenos e 
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médios bancos e instituições financeiras eram liquidados e os grandes bancos 

“reestruturados”, minimizando impactos negativos sobre o sistema. Tais reestruturações de 

bancos privados também envolveram os melhores princípios internacionais, ao menos no 

tocante a adequada recapitalização das instituições financeiras e mudança no controle 

acionário e na alta administração. De negativo, a utilização de recursos públicos de forma 

automática e não transparente. 

Havia a sinalização da necessidade de manter alguma política de proteção aos 

depositantes, mas de forma transparente e sem a utilização de recursos públicos. Não sem 

razão, o Congresso Nacional, ao redigir a nova Constituição do País em 1988, determinou que 

o imposto sobre operações financeiras (IOF), principal fonte de recursos da Reserva 

Monetária, fosse integralmente destinado ao Tesouro Nacional. Para a política de proteção, os 

congressistas incluíram um dispositivo específico no artigo 192, inciso VI da Carta Magna, 

prevendo a criação de um mecanismo específico de seguro de depósito: “a criação de fundo 

ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e 

depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da União”.  

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003, revogou os 

incisos do artigo 192. Conforme se verá mais adiante, a criação de um fundo com a finalidade 

de seguro de depósito viria a ser concretizada pelo Conselho Monetário Nacional, com a 

Resolução 2.211, de 16 de novembro de 1995. 

Entre 1988 e 1995 não houve grandes demandas ao Banco Central para operações de 

saneamento do sistema financeiro devido, especialmente à elevada inflação que ajudou a 

aumentar a receita dos bancos, encobrindo suas eventuais deficiências. Entretanto, depois do 

sucesso do Plano Real, plano de estabilização implementado em julho de 1994, o Banco 

Central passou a ter que enfrentar as questões relacionadas à adaptação do sistema financeiro 

a um ambiente de baixa inflação. 

Só o aperfeiçoamento da regulamentação prudencial e a decretação do RAET nos 

bancos estaduais não foram suficientes para enfrentar a crise bancária que se apresentaria a 

partir da intervenção no Banco Econômico, em 11 de agosto de 1995. A instabilidade gerada 

no mercado financeiro pela intervenção no Econômico, assim como a necessidade de intervir 

e liquidar o Banco Nacional obrigou o Governo a tomar um conjunto de medidas mais fortes. 

O conjunto destas medidas adotado em novembro de 1995 ficou conhecido e 

estigmatizado como Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do SFN 
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(PROER), uma linha transitória de financiamento do Banco Central para facilitar a absorção 

das instituições menos eficientes pelas mais eficientes e capitalizadas. Entre as medidas 

adotadas no período destacam-se: o fortalecimento dos poderes do Banco Central quando da 

implantação de regimes especiais, viabilizando a adoção do modelo da cisão (“good bank/bad 

bank”), e a criação de uma instituição privada de seguro de depósito – o Fundo Garantidor de 

Créditos (FGC). 

A Medida Provisória 1.179, de 03.11.95, que criou o PROER, concedeu tratamento 

tributário favorecido às incorporações de instituições financeiras, através do diferimento de 

perdas e gastos com saneamento, inclusive com desimobilização de ativos, a ser amortizado 

em até 10 semestres, bem como permitiu ao BC conceder financiamentos para a 

reorganização administrativa de instituições financeiras objeto de transferência de controle ou 

modificação de objeto social. Para tais financiamentos, a Resolução 2.208, de 03.11.95, que 

regulamentou o PROER, exigiu garantias reais na forma de títulos da dívida pública federal, 

cobrando-se custos financeiros equivalentes a 2% a.a. superiores ao rendimento das garantias 

oferecidas. 

O acesso às linhas de crédito do PROER foi condicionado à expressa autorização do 

Banco Central, concedida caso a caso, tendo como pré-requisito básico a mudança de 

controlador. Ou seja, apesar dos alguns financiamentos vultosos terem sido formalmente 

concedidos a bancos insolventes, sob intervenção, os recursos destinaram-se sempre a 

viabilizar a proteção de seus depositantes, pela transferência de sua parte saudável a um novo 

grupo controlador. Tais operações não trouxeram prejuízos ao Banco Central, pois tiveram 

garantia real em títulos públicos ou em créditos contra o mecanismo de seguro de depósitos 

(FGC), nem ocasionaram benefícios aos ex-controladores, pois as operações em nenhum caso 

alteraram o sinal negativo do patrimônio líquido da instituição insolvente. 

Para a implementação destas operações de intervenção e venda da parcela saudável de 

instituições financeiras inadimplentes, o PROER foi importante. Mas mais importante foi a 

Medida Provisória 1.182, de 17.11.95, posteriormente transformada na Lei 9.447, de 14 de 

março de 1997, que aumentou os poderes do Banco Central na intervenção, na liquidação e no 

RAET de instituições financeiras. Dessa forma, os interventores, liquidantes e conselhos 

diretores de RAET, com autorização do BC, passaram a ter o poder de transferir bens, direitos 

e obrigações, alienar ou ceder bens e direitos e acordar a assunção de obrigações, bem como 

proceder à constituição ou reorganização de sociedades. Este poder foi vital para permitir a 

cisão da parte saudável (“good bank”) do banco insolvente (“bad bank”). 
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Referida Lei deu ao Banco Central o poder de determinar a capitalização de uma 

instituição financeira, a transferência de seu controle acionário, bem como a reorganização 

societária, inclusive incorporação, fusão ou cisão. Este poder vem facilitando o trabalho do 

Banco Central em promover “soluções de mercado” antes da caracterização de situações de 

insolvência, ou seja, a negociação de bancos descapitalizados sem a utilização de recursos 

públicos ou do seguro de depósito. Também para facilitar a política de saneamento do 

mercado financeiro, o governo decidiu flexibilizar a participação de capital estrangeiro no 

sistema financeiro. 

Por fim, entre as decisões mais importantes adotadas pelo Governo em meio à crise 

bancária de 1995, foi a criação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), um mecanismo de 

seguro de depósitos privados. Esta foi provavelmente a mais promissora iniciativa do 

conjunto de medidas adotadas. O FGC teve sua criação autorizada pela Resolução 2.127, de 

31.08.95, seguindo-se a aprovação de seus estatuto e regulamento por meio da Resolução 

2.211, de 16.11.95, ambas do Conselho Monetário Nacional.  

O FGC é uma associação civil sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de 

duração e constituído sob a forma de sociedade de direito privado, tendo por objetivo dar 

cobertura a depósitos e aplicações nas hipóteses de decretação de intervenção, liquidação 

extrajudicial ou falência de instituição que participe do referido fundo, ou, ainda, de 

reconhecimento pelo BCB, de estado de insolvência da instituição que, nos termos da 

legislação vigente, não esteja sujeita aos regimes acima mencionados. A proteção aos 

depositantes foi fixada à época em até R$ 20 mil por depositante, com efeito retroativo às 

instituições intervindas e liquidadas após o Plano Real. Atualmente o limite de garantia é de 

R$ 70 mil (FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS, 2011). 

O PROER, apesar do sucesso em proteger os depositantes e promover a estabilidade 

do sistema financeiro, debelando uma crise bancária a baixo custo, comparativamente à 

experiência internacional, foi um programa muito mal recebido pela opinião pública 

brasileira. Conhecendo os desdobramentos da política de saneamento do Sistema Financeiro 

pós 1974, mediante a utilização de recursos fiscais, não é difícil entender as fortes críticas da 

opinião pública brasileira ao PROER. Apesar de todo o cuidado de só utilizar recursos do 

próprio sistema financeiro no Banco Central, evitando a utilização de recursos do Tesouro 

Nacional, as autoridades governamentais não foram muito felizes em defender e dar a 

necessária transparência às operações do referido programa de saneamento do SFN. 
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Houve na época, muitas críticas injustas ao programa, principalmente quanto ao uso de 

“recursos públicos”. Desde 1988 não se “desviam” mais “recursos da saúde ou da educação” 

(tributos) para operações de “saneamento” do SFN. 

O ano de 2005 foi marcado pela decretação da primeira falência bancária sob a 

vigência da atual lei de falências. A Lei 11.101 foi publicada em 9 de fevereiro de 2005, 

entrando em vigor 120 dias depois. Em 17 de junho de 2005, o então liquidante do Banco 

Santos requereu a falência da instituição com base nos fundamentos dispostos no artigo 21, 

“b” da Lei 6.024/74: ativo insuficiente para cobrir pelo menos metade dos créditos 

quirografários e fundados indícios de crimes falimentares. Em 20 de setembro de 2005, 

confirmou-se, por sentença judicial, a decretação da falência da instituição sob a égide da Lei 

11.101/05 (BANCO SANTOS, 2011). 

No caso do Banco Santos, havia na doutrina dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei 

geral de falência tendo em vista o seu artigo 2º dispor não ser ela aplicável à instituições 

financeiras A sentença de decretação de falência da instituição se manifestou sobre o assunto: 

 

“Nenhuma dúvida no sentido de que, mesmo para as instituições financeiras é 

possível a decretação de falência, em face das disposições da Lei nº 6.024/74, 

mandada aplicar expressamente pelo art. 197 da novel legislação. Sobre o tema, 

afirma Fábio Ulhôa Coelho que a exclusão dessas sociedades empresárias das 

disposições da nova lei falitária é parcial, "na medida em que elas, quando se 

encontram no exercício regular da atividade financeira, sujeitam-se à decretação da 

falência, como qualquer outra empresária. Mas, se o Banco Central decreta 

intervenção ou liquidação extrajudicial, esta não poderá mais falir a pedido de credor. 

Nesses casos, a quebra somente pode verificar-se a pedido do interventor (na 

intervenção) ou do liquidante (na liquidação extrajudicial), devidamente autorizados 

pelo Banco Central." (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de 

Empresas, pág. 199, Ed. Saraiva). Em suma, estão presentes os requisitos legais que 

autorizam o acolhimento da pretensão, notadamente a autorização do Banco Central, 

existência de ativo inferior à metade do passivo quirografário, sem contar a gravidade 

dos fatos constatados em inquérito e de fundados indícios de crimes falimentares e 

outros (art. 21, "b", da Lei 6.024/74). – Processo nº 000.05.065208-7, 2º Vara de 

Falências e de Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – Foro Central 

Cível” 
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Mais recentemente, chamou a atenção da imprensa o caso do Banco Panamericano, 

por conta das negociações envolvendo compra de parte da Instituição pela Caixa Econômica 

Federal e, posteriormente, pelo empréstimo concedido pelo Fundo Garantidor de Créditos ao 

controlador da instituição, o empresário Senor Abravanel (Sílvio Santos), tendo como garantia 

empresas não financeiras do mesmo. 

 

Tabela 2 – Quadro resumo da evolução histórica da legislação sobre liquidação de 

instituições financeiras após a Lei 6.024/74. 

 
Lei 6.024/74, de 13 de março de 1974 - uniformizou unidade à legislação sobre Liquidação Extrajudicial. 

Decreto-Lei 1.342, de 28 de agosto de 1974 - Autorizou o Banco Central a utilizar recursos da Reserva 

Monetária para recomposição do patrimônio de instituições financeiras. 

Decreto-Lei 2.321, de 25 de fevereiro de 1987 - Criou o regime de administração especial temporária – 

RAET. 

Constituição Federal/1988, artigo 192 – previa a lei complementar do Sistema Financeiro Nacional 

Resolução 2.127, de 31 de agosto de 1995 – autorizou a criação do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). 

Lei 9.447, de 14 de março de 1997 – criou o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do 

SFN (PROER). 

Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003 – revogou os incisos do artigo 192 da Constituição 

Federal/1988. 
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3 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 Bancos são as instituições financeiras mais conhecidas pela população. No entanto, o 

sistema financeiro nacional compõe-se ainda de diversas outras intituições, como se verá a 

seguir. Além disso, outras instituições sujeitam-se ao controle do Banco Central sendo, por 

isso, equiparadas à instituições financeiras. 

 

3.1 Composição atual 

 

A lei 4.595/64, que trata do Sistema Financeiro Nacional, caracterizou as instituições 

financeiras de forma imprecisa, em seus artigos 17 e 18: 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, 

as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou 

acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de 

terceiros. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às 

instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades 

referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. 

Art. 18. As instituições  financeiras  somente poderão funcionar  no País  mediante  

prévia autorização do Banco Central  da República do Brasil ou decreto do  Poder  

Executivo, quando forem estrangeiras. 

 

Da análise dessa norma, concluímos que, tal como os atos de comércio, as operações 

bancárias podem ser apreciadas tanto objetiva como subjetivamente. 

Dessa feita, levando-se em conta o critério subjetivo, consideram-se bancárias as 

operações praticadas por empresário autorizado a funcionar no Brasil. Esse empresário, 

atendendo ao requisito do art. 18 da Lei nº 4.595/64, será reputado banqueiro. Por isso, 

Orlando Gomes define contratos bancários como os negócios jurídicos que têm como uma das 

partes empresa autorizada a exercer atividades próprias dos bancos. 

No que tange ao critério objetivo, consideram-se instituições financeiras as empreses 

que coletam e aplicam recursos financeiros próprios ou de terceiros (intermediação 

financeira). Nesse sentido, uma empresa que pratique tais atividades será equiparada à 
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instituição financeira, mesmo que sem autorização de funcionamento concedido pelo Banco 

Central. É o que a citada autarquia considerara como “mercado marginal”. 

As atividades bancárias dividem-se em ativas, quando se referem ao emprego de 

capitais recolhidos, como por exemplo, nas operações de crédito; e passivas, quando referem-

se à captação de capitais, como os depósitos e investimentos de clientes. Deve ser lembrado, 

entretanto, que atualmente os bancos prestam ainda uma variedade de serviços tais como 

custódia de valores, cobranças, ordens de pagamento, dentre outros.  

A doutrina também apresenta dificuldades na conceituação de instituição financeira e 

até mesmo de banco. Custa-lhe precisar que é o objeto da atividade bancária. 

Para Fábio Ulhôa Coelho, sob a moderna concepção de empresa, empresa não é 

empresário nem estabelecimento comercial. É atividade econômica organizada para produção 

ou circulação de bens ou serviços. Dessa forma, empresário é o sujeito que pratica atividade 

organizada voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. Essa atividade é a empresa, 

e o instrumento utilizado pelo empresário para o exercício dessa atividade é o estabelecimento 

empresarial (COELHO, 2003). 

Nessa mesma linha temos que o sujeito, o objeto e o instrumento da atividade bancária 

são, respectivamente, o banqueiro, o banco e o estabelecimento bancário. O banqueiro é o 

empresário (individual ou coletivo) que realiza operações bancárias; banco é a empresa de 

intermediação e circulação de crédito; e estabelecimento bancário é o complexo de bens 

(universalidade de fato) voltado ao exercício da atividade bancária. 

O advento de Lei 4.595, de 13 de março de 1974, colocou sob o manto do Banco 

Central a autorização para funcionamento de instituições financeiras e entidades equiparadas a 

tal. Segundo informações do site do Banco Central, as empresas que necessitam de 

autorização para funcionamento do Banco Central são (BANCO CENTRAL, 2011): 

a) Administradoras de Consórcio (Lei 11.795, de 8 de outubro de 2008 e Circular 3.432, 

de 3 de fevereiro de 2009) - empresas responsáveis pela formação e administração de 

grupos de consórcio, atuando como mandatárias de seus interesses e direitos. O grupo 

de consórcio é uma sociedade não personificada, com prazo de duração e número de 

cotas previamente determinados, e que visa à coleta de poupança para permitir aos 

consorciados a aquisição de bens ou serviços;  

b) Agências de Fomento (Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e Resolução CMN 2.828, de 

30 de março de 2001) - têm como objeto social a concessão de financiamento de 
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capital fixo e de giro associado a projetos na Unidade da Federação onde tenham sede. 

Devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e estar 

sob o controle de Unidade da Federação, sendo que cada Unidade só pode constituir 

uma agência. Tais entidades têm status de instituição financeira, mas não podem 

captar recursos junto ao público, recorrer ao redesconto, ter conta de reserva no Banco 

Central, contratar depósitos interfinanceiros na qualidade de depositante ou de 

depositária e nem ter participação societária em outras instituições financeiras; 

c) Associações de Poupança e Empréstimo (Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 

1966 e Resolução 52, de 4 de maio de 1967) - são constituídas sob a forma de 

sociedade civil, sendo de propriedade comum de seus associados. Suas operações 

ativas são, basicamente, direcionadas ao mercado imobiliário e ao Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH). As operações passivas são constituídas de emissão de letras e 

cédulas hipotecárias, depósitos de cadernetas de poupança, depósitos interfinanceiros e 

empréstimos externos. Os depositantes dessas entidades são considerados acionistas 

da associação e, por isso, não recebem rendimentos, mas dividendos. Os recursos dos 

depositantes são, assim, classificados no patrimônio líquido da associação e não no 

passivo exigível; 

d) Bancos Comerciais (Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e Resolução 2.099, de 17 de 

agosto de 1994)   

e) Bancos de Câmbio (Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e Resolução 3.426, de 21 de 

dezembro de 2006) - são instituições financeiras autorizadas a realizar, sem restrições, 

operações de câmbio e operações de crédito vinculadas às de câmbio, como 

financiamentos à exportação e importação e adiantamentos sobre contratos de câmbio, 

e ainda a receber depósitos em contas sem remuneração, não movimentáveis por 

cheque ou por meio eletrônico pelo titular, cujos recursos sejam destinados à 

realização das operações acima citadas; 

f) Bancos de Desenvolvimento (Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e Resolução CMN 

394, de 1976) - são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, e 

têm como objetivo precípuo proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos 

recursos necessários ao financiamento, a médio e a longo prazo, de programas e 

projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo 

Estado. As operações passivas são depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão 

ou endosso de cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoratícias de debêntures e 
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de Títulos de Desenvolvimento Econômico. As operações ativas são empréstimos e 

financiamentos, dirigidos prioritariamente ao setor privado. Devem ser constituídos 

sob a forma de sociedade anônima, com sede na capital do Estado que detiver seu 

controle acionário; 

g) Bancos de Investimento (Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e Resolução CMN 2.624, 

de 29 de julho de 1999) - são instituições financeiras privadas especializadas em 

operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da 

atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de 

recursos de terceiros. Devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima. Não 

possuem contas correntes e captam recursos via depósitos a prazo, repasses de 

recursos externos, internos e venda de cotas de fundos de investimento por eles 

administrados. As principais operações ativas são financiamento de capital de giro e 

capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários, depósitos 

interfinanceiros e repasses de empréstimos externos;  

h) Bancos Múltiplos com Carteira Comercial (Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e 

Resolução 2.099, de 17 de agosto de 1994) - são instituições financeiras privadas ou 

públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas 

instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de 

investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento 

mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Essas operações estão sujeitas às 

mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares 

correspondentes às suas carteiras. A carteira de desenvolvimento somente poderá ser 

operada por banco público. O banco múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, 

duas carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser 

organizado sob a forma de sociedade anônima. As instituições com carteira comercial 

podem captar depósitos à vista;  

i) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Lei 1.628, de 20 

de junho de 1952 e Lei 5.662, de 21 de junho de 1971). - empresa pública federal, com 

personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. O BNDES é um órgão 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem 

como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do 

país. Suas linhas de apoio contemplam financiamentos de longo prazo e custos 

competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a 
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comercialização de máquinas e equipamentos novos, fabricados no país, bem como 

para o incremento das exportações brasileiras. Contribui, também, para o 

fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e desenvolvimento do 

mercado de capitais;  

j) Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei 759, de 12 de agosto de 1969) - criada em 

1.861, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Trata-se de 

instituição assemelhada aos bancos comerciais, podendo captar depósitos à vista, 

realizar operações ativas e efetuar prestação de serviços. Uma característica distintiva 

da Caixa é que ela prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a programas 

e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes 

urbanos e esporte. Pode operar com crédito direto ao consumidor, financiando bens de 

consumo duráveis, emprestar sob garantia de penhor industrial e caução de títulos, 

bem como tem o monopólio do empréstimo sob penhor de bens pessoais e sob 

consignação e tem o monopólio da venda de bilhetes de loteria federal. Além de 

centralizar o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos oriundos do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), integra o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Sistema Financeiro da Habitação (SFH); 

k) Companhias Hipotecárias (Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e Resolução 2.122, de 

30 de novembro de 1994) - são instituições financeiras constituídas sob a forma de 

sociedade anônima, que têm por objeto social conceder financiamentos destinados à 

produção, reforma ou comercialização de imóveis residenciais ou comerciais aos quais 

não se aplicam as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Suas principais 

operações passivas são: letras hipotecárias, debêntures, empréstimos e financiamentos 

no País e no Exterior. Suas principais operações ativas são: financiamentos 

imobiliários residenciais ou comerciais, aquisição de créditos hipotecários, 

refinanciamentos de créditos hipotecários e repasses de recursos para financiamentos 

imobiliários. Tais entidades têm como operações especiais a administração de créditos 

hipotecários de terceiros e de fundos de investimento imobiliário; 

l) Cooperativas Centrais de Crédito (Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 e 

Resolução 3.106, de 25 de junho de 2003) - formadas por cooperativas singulares, 

organizam em maior escala as estruturas de administração e suporte de interesse 

comum das cooperativas singulares filiadas, exercendo sobre elas, entre outras 
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funções, supervisão de funcionamento, capacitação de administradores, gerentes e 

associados, e auditoria de demonstrações financeiras;  

m) Cooperativas de Crédito (Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e Lei 

Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 e Resolução nº 3.859, de 27 de maio de 

2010) - dividem em: singulares, que prestam serviços financeiros de captação e de 

crédito apenas aos respectivos associados, podendo receber repasses de outras 

instituições financeiras e realizar aplicações no mercado financeiro; centrais, que 

prestam serviços às singulares filiadas, e são também responsáveis auxiliares por sua 

supervisão; e confederações de cooperativas centrais, que prestam serviços a centrais e 

suas filiadas; 

n) Sociedades de Arrendamento Mercantil (Lei 6.099, de 12 de setembro de 1974 e 

Resolução 2.309, de 28 de agosto de 1996) - constituídas sob a forma de sociedade 

anônima. As operações passivas dessas sociedades são emissão de debêntures, dívida 

externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Suas operações 

ativas são constituídas por títulos da dívida pública, cessão de direitos creditórios e, 

principalmente, por operações de arrendamento mercantil de bens móveis, de 

produção nacional ou estrangeira, e bens imóveis adquiridos pela entidade 

arrendadorapara fins de uso próprio do arrendatário.  

o) Sociedades Corretoras de Câmbio (Lei 4.728, de 14 de julho de 1965 e Resolução 

1.770, de 28 de novembro de 1990) - são constituídas sob a forma de sociedade 

anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. Têm por objeto social exclusivo 

a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de 

câmbio de taxas flutuantes; 

p) Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (Lei 4.728, de 14 de julho de 

1965 e Resolução 1655, de 26 de outubro de 1989) - são constituídas sob a forma de 

sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. Dentre seus objetivos 

estão: operar em bolsas de valores, subscrever emissões de títulos e valores 

mobiliários no mercado; comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta 

própria e de terceiros; encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de 

títulos e valores mobiliários; exercer funções de agente fiduciário; instituir, organizar e 

administrar fundos e clubes de investimento; emitir certificados de depósito de ações e 

cédulas pignoratícias de debêntures; intermediar operações de câmbio; praticar 

operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; praticar operações de conta 
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margem; realizar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda de 

metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros; operar em bolsas 

de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros; 

q) Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento (Portaria do Ministério da 

Fazenda 309, de 30 de novembro de 1959, Lei 4.595, de 13 de março de 1974 e 

Resolução 45, de 30 de dezembro de 1966) - também conhecidas por financeiras, são 

instituições financeiras privadas que têm como objetivo básico a realização de 

financiamento para a aquisição de bens, serviços e capital de giro. Devem ser 

constituídas sob a forma de sociedade anônima e na sua denominação social deve 

constar a expressão "Crédito, Financiamento e Investimento". Tais entidades captam 

recursos por meio de aceite e colocação de Letras de Câmbio e Recibos de Depósitos 

Bancários;  

r) Sociedades de Crédito Imobiliário (Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964 e Resolução 

2.735, de 28 de junho de 2000) - As sociedades de crédito imobiliário são instituições 

financeiras criadas pela Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, para atuar no 

financiamento habitacional. Constituem operações passivas dessas instituições os 

depósitos de poupança, a emissão de letras e cédulas hipotecárias e depósitos 

interfinanceiros. Suas operações ativas são: financiamento para construção de 

habitações, abertura de crédito para compra ou construção de casa própria, 

financiamento de capital de giro a empresas incorporadoras, produtoras e 

distribuidoras de material de construção. Devem ser constituídas sob a forma de 

sociedade anônima, adotando obrigatoriamente em sua denominação social a 

expressão "Crédito Imobiliário". 

s) Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (Lei 10.194, de 14 de fevereiro de 2001 

e Resolução 3.567, de 29 de maio de 2008) - são entidades que têm por objeto social 

exclusivo a concessão de financiamentos e a prestação de garantias a pessoas físicas, 

bem como a pessoas jurídicas classificadas como microempresas, com vistas a 

viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de 

pequeno porte. São impedidas de captar, sob qualquer forma, recursos junto ao 

público, bem como emitir títulos e valores mobiliários destinados à colocação e oferta 

públicas. Devem ser constituídas sob a forma de companhia fechada ou de sociedade 

por quotas de responsabilidade limitada; 
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t) Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (Lei 4.728, de 14 de julho 

de 1965 e Resolução 1.120, de 4 de abril de 1986) - constituídas sob a forma de 

sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. Intermedeiam a oferta 

pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; administram e 

custodiam as carteiras de títulos e valores mobiliários; instituem, organizam e 

administram fundos e clubes de investimento; operam no mercado acionário, 

comprando, vendendo e distribuindo títulos e valores mobiliários, inclusive ouro 

financeiro, por conta de terceiros; fazem a intermediação com as bolsas de valores e de 

mercadorias; efetuam lançamentos públicos de ações; operam no mercado aberto e 

intermedeiam operações de câmbio; 

 

Devem ser destacados ainda os fundos de investimento. Fundos de investimento são 

condomínios de recursos administrados por instituições financeiras autorizadas para tal, que 

possuem regulamente que definem as diretrizes para a aplicação em carteira diversificada de 

títulos e valores mobiliários, com o objetivo de propiciar aos condôminos valorização de 

quotas, a um custo global mais baixo. Dessa forma, os fundos de investimento não compõem 

o patrimônio da instituição financeira. A relação entre ambos é de prestação de serviços. Os 

fundos de investimento são entidades com personalidade jurídica própria, possuindo CNPJ 

distinto da instituição financeira gestora. Em caso de liquidação da instituição administradora 

do fundo, este não é liquidado, mas transferido para outra administradora. Os recursos obtidos 

com os papéis que compõem a carteira do fundo são rateados entre os aplicadores.  

  

3.2 Entidades sujeitas à liquidação extrajudicial segundo a Lei 6.024 

 

Não é adequado dizer que a liquidação extrajudicial seja o procedimento liquidatório 

próprio dos bancos. Com efeito, não são apenas os bancos que se submetem a esse regime. 

Também não é adequado afirmar que a liquidação extrajudicial é o procedimento 

aplicável a todas as instituições financeiras, já que algumas delas não se sujeitam a ela. 

A regra geral, com suas devidas exceções, é que a liquidação extrajudicial prevista na 

Lei 6.024/74 se aplica às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 

No entanto, o próprio texto da referida Lei estabelece uma exceção, em seu artigo primeiro, 
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para as instituições públicas federais: “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”. Nesses casos cabe à União, na qualidade de 

controladora, proceder à liquidação ordinária de tais entidades quando julgar conveniente. 

É muito comum que uma instituição financeira atue conjuntamente com outras 

instituições financeiras de modalidades diversas, sob um mesmo controle societário, 

formando assim um conglomerado financeiro. A reunião do conglomerado financeiro com 

outras empresas não financeiras, tais como companhias de seguro, empresas de previdência 

privada, empresas de saúde, administradoras de cartão de crédito, sob o mesmo comando 

forma um conglomerado econômico. 

Ainda que a ação fiscalizadora do Banco Central tenha como foco o conglomerado 

financeiro, na hipótese de liquidação extrajudicial, todo o conglomerado econômico pode vir 

a ser alcançado. É o que dispõe o artigo 51 da Lei 6.024/74: 

Com o objetivo de preservar os interesses da poupança popular e a integridade do 

acervo das entidades submetidas à intervenção ou a liquidação extrajudicial o Banco 

Central do Brasil poderá estabelecer idêntico regime para as pessoas jurídicas que 

com elas tenham integração de atividade ou vinculo de interesse, ficando os seus 

administradores sujeitos aos preceitos desta Lei. 

Parágrafo único. Verifica-se integração de atividade ou vinculo de interesse, quando 

as pessoas jurídicas referidas neste artigo, forem devedoras da sociedade sob 

intervenção ou submetida liquidação extrajudicial, ou quando seus sócios ou 

acionistas participarem do capital desta importância superior a 10% (dez por cento) 

ou seja cônjuges, ou parentes até o segundo grau, consangüíneos ou afins, de seus 

diretores ou membros dos conselhos, consultivo, administrativo, fiscal ou 

semelhantes. 

 

Então sujeitas, portanto, ao procedimento liquidatório especial: I – as instituições 

financeiras privadas e públicas não federais; II – as cooperativas de crédito; III – as pessoas 

jurídicas que tenham suas atividades integradas às das instituições financeiras em liquidação 

extrajudicial; IV – as pessoas jurídicas que tenham interesses vinculados às instituições 

financeiras em liquidação extrajudicial; V – as sociedades ou empresas que integram o 

sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários; VI – as sociedades corretoras de 

câmbio; VII – as administradoras de consórcio; VIII – as pessoas equiparadas à instituição 

financeira por desempenhar funções próprias desta. 
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3.3 – Controle estatal do sistema financeiro nacional 

 

Certas empresas, em razão da relevância que desempenham no meio social em que se 

inserem, envolvem interesses que transcendem os fins privatísticos do empreendimento, 

atingindo – nas palavras de Rubens Requião – uma conotação quase-pública. Dessa forma, 

não pode o Poder Público ignorar as vicissitudes do empreendimento. Recai sobre o Estado, 

dessa feita, o poder-dever de autorizar e acompanhar o funcionamento de tais empresas. 

O sistema bancário, por lidar diretamente com a economia popular, estaria 

desprotegido caso o Estado não o regulamentasse. O consumidor, notadamente o pequeno 

depositante, é incapaz de avaliar corretamente o futuro desempenho de um banco ou 

instituição financeira, a exemplo da avaliação que faz quando compra outros bens e serviços. 

A preservação do direito do consumidor/depositante de ter seu depósito honrado tem sido 

historicamente a principal justificativa da intervenção governamental no setor. 

Como os depósitos bancários consistem no principal meio de pagamento, quando um 

banco quebra, as quantias que neles estavam depositadas, que seriam utilizadas para cumprir 

obrigações pecuniárias, tornam-se indisponíveis, retirando-se dos depositantes condições de 

liquidar seus débitos. 

O inadimplemento daí decorrente afetará os credores, que contavam com tais recursos 

para liquidar suas próprias obrigações. Assim, os credores de obrigações inadimplidas pelos 

depositantes de bancos falidos tornar-se-ão devedores inadimplentes, gerando um efeito 

dominó. 

Assustados com as perdas causadas pela quebra da sociedade bancária insolvente, os 

depositantes de instituições solventes correm aos seus caixas para sacar as quantias neles 

depositadas. É o que se denomina corrida bancária. 

Um dos princípios que sustentam a atividade bancária é que os depositantes não sacam 

seus recursos simultaneamente. Os bancos disponibilizam aos clientes apenas uma pequena 

parcela dos depósitos. O restante do dinheiro é disponibilizado em operações ativas. 

Num cenário de corrida bancária, os bancos não poderão honram todos os depósitos, já 

que parte dos recursos está comprometida com operações ativas de médio e longo prazo 

(empréstimos e financiamentos). 
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Por isso, o Estado deve se manter vigilante à vulnerabilidade dos bancos, 

preocupando-se com o impacto de seus efeitos negativos em outras instituições financeiras e 

em outros segmentos econômicos. 

A insolvência de um banco não deve ser analisada isoladamente, visto que seus efeitos 

– dentre os quais a escassez da moeda, corridas bancárias e quebras generalizadas – tendem a 

abalar todo o sistema financeiro, provocando instabilidade macroeconômica. 

Assim, em razão da extensão de seus efeitos, a proteção da solvência e estabilidade do 

sistema financeiro exige do Estado atuação preventiva. Nesse sentido, o ideal é prevenir 

crises. A intervenção do Estado visará, então, promover uma gestão bancária prudente, de 

modo a tutelar a confiança do público e a evitar problemas. 

 

3.4 Rede de proteção bancária 

  

 A liquidação extrajudicial de instituições financeiras é possivelmente o mais 

traumático ato praticado pelo Banco Central em relação aos seus entes supervisionados. Tal 

providência constitui-se em medida extrema, constituindo-se em verdadeira “sentença de 

morte” para a Instituição. 

Sabe-se que toda sociedade empresarial se sujeita ao longo do tempo a uma 

alternância entre momentos de prosperidade e momentos de recessão. Cabe ao Banco Central, 

distinguir um mero momento de dificuldades, ao qual todo negócio está sujeito, de uma 

situação de grave deficiência econômico-financeira que oferece relevante risco de 

comprometimento dos direitos dos credores e da estabilidade do sistema financeiro. 

Frequentemente ex-controladores de instituições financeiras liquidadas processam o Banco 

Central judicialmente alegando, entre outros pontos, que a situação alegada para a liquidação 

era uma simples crise que seria naturalmente superada. 

Por outro lado, se referida autarquia tarda a decretar a liquidação de uma instituição 

insolvente pode ser acusada de omissão e de ter permitido que os efeitos nocivos da 

liquidação tornassem maiores que o necessário. 

 Vê-se, portanto, que a decretação da liquidação extrajudicial não é uma decisão 

simples. A autoridade monetária não pode pecar pelo excesso de zelo, nem pela falta deste. 
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De fato, é praticamente certo que toda liquidação extrajudicial irá gerar algum tipo de crítica 

sobre o Banco Central. 

 Um perfeito entendimento do instituto da liquidação extrajudicial somente é possível 

quando contextualizado com todos os recursos e institutos à disposição do Banco Central para 

atuar preventivamente antes que a liquidação se torne a única medida restante. 

O Edital de audiência pública nº 34, de 19 de outubro de 2009, apresenta um projeto 

de lei, de iniciativa do Banco Central, dispondo sobre as medidas destinadas a assegurar a 

solvência e a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2011). Esse documento define quatro tipos de medidas: 

a) medidas preventivas: disciplinam as ações a serem adotadas pelas instituições 

financeiras por determinação do Banco Central, visando afastar riscos de insolvência 

ou iliquidez. Entre tais medidas incluem-se limites operacionais compatíveis com a 

exposição ao risco e a elaboração, pelos gestores da entidade supervisionada, de plano 

de ajuste indicando os meios para a correção de um problema identificado;  

b) medidas saneadoras: promovem a saída organizada do sistema financeiro de 

instituições ilíquidas, insolventes, ou que não atendam aos requisitos mínimos 

exigidos pela legislação e regulamentação vigentes, minimizando os prejuízos 

causados aos depositantes e à sociedade.  

c) medidas sistêmicas: disciplinam as ações e providências que devem ser adotadas 

visando a debelar ou prevenir crises sistêmicas ou situações que ensejem grave ameaça 

à estabilidade do Sistema Financeiro Nacional ou ao normal funcionamento do 

Sistema de Pagamentos Brasileiro. Tais medidas incluem a previsão do Regime de 

Administração Especial e a concessão de empréstimos excepcionais do Banco Central 

a instituições financeiras, entre elas, prestadores de serviços de compensação e 

liquidação e a entidade administradora do fundo de proteção a depositantes;  

d) medidas de proteção a depositantes: disciplinam o funcionamento de entidade 

especialmente constituída, que terá status de instituição financeira, com a finalidade 

de administrar fundo destinado a proteger depositantes de prejuízos resultantes da 

insolvência das instituições detentoras dos seus ativos.  
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Tradicionalmente, a doutrina denomina o conjunto de instrumentos disponibilizados à 

autoridade monetária para atuar preventivamente como rede de proteção bancária. Para 

Lundberg, destacam-se seis instrumentos na composição da rede de proteção bancária: 

autorização para funcionamento; regras prudenciais; supervisão bancária; assistência 

financeira de liquidez; seguro depósito e, por fim, e saneamento do sistema - decretação de 

regimes especiais (LUNDBERG, 2011b). 

 

3.4.1 Autorização para funcionamento 

Segundo a Lei 4.595/64, é de competência privativa do Banco Central do Brasil 

autorizar o funcionamento das instituições financeiras: 

 

Art. 18. As instituições  financeiras  somente poderão funcionar  no País  mediante  

prévia autorização do Banco Central  da República do Brasil ou decreto do  Poder  

Executivo, quando forem estrangeiras. 

  

Como consequente dessa disposição legal, cumpre ao Banco Central autorizar 

tranferências de controle acionário, fusões, transformações, e incorporações. Cabe igualmente 

ao Banco Central autorizar a instalação ou transferência de sedes ou dependências, inclusive 

no exterior, bem como estabelecer as condições para a posse e exercício de quaisquer cargos 

de administração de instituições financeiras. 

 

3.4.2 Regras prudenciais 

As normas do sistema financeiro não existem apenas para definir suas instituições e 

área de atuação, ou só para definir os mecanismos de competição no mercador, mas 

principalmente para proteger a integridade, estabilidade e solvência do sistema. O principal 

aspecto da regulamentação do sistema financeiro é o prudencial, procurando garantir um 

melhor controle e administração dos riscos das instituições financeiros. 

Como a atividade bancária está cada vez mais globalizada, contando com grupos de 

atuação mundial, sentiu-se a necessidade de padronizar as normas referentes ao 

funcionamento e supervisão de instituições financeiras. Dessa forma, o Bank for International 

Settlements – BIS, sediado na Suíça, que funciona como uma associação de bancos centrais, 
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definiu um conjunto de diretrizes que são adotadas no Brasil com o nome de acordo de 

Basiléia (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2011). 

 O acordo de basiléia buscar compatibilizar os riscos relacionados às operações ativas 

com o capital próprio da instituição. Sabe que bancos atuam principalmente com recursos de 

terceiros. A parcela de capital próprio (patrimônio líquido) comprometida com operações 

ativas é minoritária. Em linhas gerais, a regulamentação de Basiléia exige que em operações 

mais arriscadas, a instituição comprometa uma parcela maior de seu próprio capital na 

operação.  

 A atividade bancária, assim como toda atividade empresarial, está sujeita aos mais 

diversos riscos. O objetivo de uma regulação prudencial não é eliminar o risco, que é um 

elemento inevitavelmente associado à atividade bancária, mas gerenciá-lo de forma que o 

patrimônio da instituição seja compatível com os riscos assumidos em suas operações. 

Segundo o comitê de supervisão bancária de Basiléia, as instituições financeiras estão sujeitas 

aos seguintes riscos: I – riscos de crédito, em face da inadimplência de seus clientes; II – 

riscos operacionais, ligados à ineficiência administrativa e falhas de controles internos, 

sujeitando-os a erros e fraudes; III – riscos de mercado, vinculados a perdas decorrentes de 

flutuações dos investimentos realizados em operações ativas (variações cambiais, ações e 

commodities); IV – risco de taxas de juros, decorrentes do descasamento entre as taxas 

empregadas em operações ativas e passivas; V – riscos legais ou jurídicos, vinculados à 

desvalorização de ativos ou valorização de passivos em face de mudança na legislação; VI – 

risco de reputação, associado às crises de confiança; VII – e risco de liquidez, originários da 

impossibilidade de honrar os depósitos à vista em virtude de saques inesperados dos 

depositantes (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2011). 

 

3.4.3 Supervisão Bancária 

Normalmente, a fiscalização exercida pelo Poder Público refere-se ao cumprimento de 

normas legais e dispositivos administrativos. No caso específico do Banco Central, além do 

aspecto normativo, cumpre ainda verificar e acompanhar a saúde financeira das instituições 

sob sua atuação, o que aumenta o desafio e a responsabilidade da autarquia.  

 Confiança e reputação são ingredientes essenciais na atividade bancária. Não interessa 

ao Poder Público uma instituição com boa saúde financeira, mas que atue em desacordo com 
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os normativos vigentes, nem tampouco uma instituição atuante dentro dos preceitos legais, 

mas com saúde financeira comprometida. 

 

3.4.4 Assistência financeira de liquidez 

 A crise da empresa pode ser: I – econômica, quando os negócios sociais não se 

realizam suficientemente à manutenção da sociedade; II – financeira, quando faltam à 

sociedade recursos em caixa disponíveis para o cumprimento de suas obrigações; e III – 

patrimonial, quando o ativo social torna-se inferior ao seu passivo. 

Não é raro, haver bancos ilíquidos, porém solventes. Nessa hipótese, constatada a crise 

transitória, cabe ao Estado socorrer a instituição financeira fragilizada, emprestando-lhe 

recursos, para evitar que entre em colapso e venha a quebrar.  

A assistência financeira de liquidez consiste em empréstimos de curto prazo 

concedidos pelo Banco Central para instituições financeiras em crises de liquidez. Além do 

papel de socorro, essa assistência serve como sinalização para a fiscalização do Banco Central 

sobre a saúde financeira da empresa, além de ser de um instrumento de política monetária, 

sinalizando ao mercado taxas de juros básicas. 

 

3.4.5 Seguros de depósitos 

Os seguros de depósito são instrumentos de garantia de valores depositados em caso 

de quebras de instituições financeiras. Tais mecanismos têm como objetivo maior evitar 

corridas bancárias para realização de saques. 

Dois mecanismos de seguros adotados no passado foram o Fundo de Garantia de 

Depósitos e Letras Imobiliárias – FGDLI, destinado a garantir recursos de caderneta de 

poupança, e a Reserva Monetária (recursos do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF), 

para casos de quebras bancárias. 

Atualmente no Brasil, o mecanismo de seguros de depósitos encontra-se sob a 

responsabilidade do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), criado a partir da Resolução 2.127, 

de 31 de agosto de 1995. O FGC é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída sob a 

forma de sociedade de direito privado. Nos casos de intervenção, liquidação extrajudicial e 

falência, ou em casos de reconhecimento pelo BC de estado de insolvência, o FGC dá 
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cobertura aos seguintes depósitos e aplicações (FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS, 

2011): 

I - Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio;  

II - Depósitos em contas-correntes de depósito para investimento;  

III - Depósitos de poupança;  

IV - Depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado;  

V - Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao 

registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de 

pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares;  

VI - Letras de câmbio;  

VII - Letras imobiliárias;  

VIII - Letras hipotecárias;  

IX - Letras de crédito imobiliário.  

 

Participam do FGC todas as instituições financeiras, exceto as cooperativas de crédito, 

que não estão impedidas de criar seus próprios seguros de depósitos. As instituições 

participantes contribuem com 0,025% do montante mensalmente escriturado relativamente 

aos saldos das contas correspondentes às obrigações objeto de garantia. 

A cobertura do FGC é limitada atualmente a R$ 70 mil por pessoa. Apesar dessa 

limitação, historicamente o fundo tem conseguido honrar integralmente os valores de mais de 

90% dos depositantes. Assume-se que grandes depositantes são mais esclarecidos e tem mais 

consciência dos riscos envolvidos num depósito bancário, especialmente quando 

remunerados. 

Um inconveniente desse instrumento é permitir à instituição financeira cair na 

tentação de assumir riscos desnecessários, confiando plenamente no ressarcimento do dano 

pelo seguro. Pode-se assim resumir o paradoxo desta questão: a falta de um seguro depósito – 

e de mecanismos de proteção ao pequeno poupador – pode acarretar prejuízos de vulto, mas a 

existência dessa proteção faz com que cresça o número de bancos que possam vir a assumir 

riscos excessivos. 

A limitação de cobertura é prática internacionalmente adotada a fim, inclusive, de não 

estimular comportamentos irresponsáveis ou fraudulentos por parte de dirigentes de 

instituições financeiras 
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3.4.6 Saneamento do sistema (decretação de regimes especiais)  

 Nada obstante todo um conjunto de instrumentos prudenciais à disposição do Banco 

Central, é inevitável que instituições financeiras possam se tornar insolventes. A existência de 

um órgão de supervisão não é garantia contra quebras. Dependendo da gravidade da situação, 

a autoridade monetária poderá optar entre a intervenção, a liquidação extrajudicial (lei 6.024, 

de 13 de março de 1974) e o regime especial de administração temporária – RAET (Decreto-

lei 2.321, de 25 de fevereiro de 1987).  

No Brasil, estes procedimentos são decididos e integralmente executados na esfera e 

responsabilidade administrativa do Banco Central. A liquidação extrajudicial de bancos no 

Brasil tem origem no Decreto 19.479/30, decisão adotada pelo governo intervencionista da 

Revolução de 1930, face o impacto da crise de 1929. O mecanismo foi revigorado em 1946, 

reformulado em 1953, quando foi proibido o acesso das empresas bancárias à concordata 

preventiva. A incorporação definitiva do instituto a nossa legislação, atingindo a todas as 

instituições do mercado financeiro brasileiro, deu-se com a Lei 6.024, de 13.03.74. 

(LUNDBERG, 2011a) 
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4 – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL  

 

Inicialmente, não se deve confundir liquidação com extinção da sociedade. A extinção 

da sociedade – seja qual for sua causa – não acontece imediata e automaticamente, 

demandando dois passos preliminares: a dissolução, que marca o fim da vida ativa da 

sociedade, e a liquidação, fase em que se realiza o ativo para pagamento dos credores e dos 

sócios. Dessa forma, os termos dissolução, liquidação, e extinção não se confundem.  

A dissolução da pessoa jurídica é o ato pelo qual se manifesta a vontade ou se constata 

a obrigação de encerrar a existência de uma firma individual ou sociedade. Pode ser definido 

como o momento em que se decide a sua extinção, passando-se, imediatamente, à fase de 

liquidação. Essa decisão pode ser tomada por deliberação do titular, sócios ou acionistas, ou 

por imposição ou determinação legal do poder público. 

Segundo o artigo 1033 do Código Civil, dissolve-se a sociedade: 

 

Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: 

I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de 

sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo 

indeterminado; 

II - o consenso unânime dos sócios; 

III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo 

indeterminado; 

IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta 

dias; 

V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. 

 

 Já a Lei 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas, estabelece em seu artigo 206: 

Art. 206. Dissolve-se a companhia: 

I - de pleno direito: 

a) pelo término do prazo de duração; 

b) nos casos previstos no estatuto; 

c) por deliberação da assembléia-geral (art. 136, X 

d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembléia-geral ordinária, 

se o mínimo de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano seguinte, ressalvado o 

disposto no artigo 251; 
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e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. 

II - por decisão judicial: 

a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista; 

b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por 

acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social; 

c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei; 

III - por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma 

previstos em lei especial. 

 

A liquidação é o conjunto de atos destinados a realizar o ativo, pagar o passivo e 

destinar o saldo que houver (líquido), respectivamente, ao titular ou, mediante partilha, aos 

componentes da sociedade, na forma da lei, do estatuto ou do contrato social. Trata-se do 

período que antecede a extinção da pessoa jurídica, depois de ocorrida a causa que deu origem 

à sua dissolução, onde ficam suspensas todas as negociações que vinham sendo mantidas 

como atividade normal, continuando apenas as já iniciadas para serem ultimadas. 

Diz o artigo 51 do Código Civil: “Nos casos de dissolução de pessoa jurídica ou 

cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até 

que esta se conclua.”. No mesmo sentido, o artigo 207 da Lei das Sociedades Anônimas 

estabelece: “A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o 

fim de proceder à liquidação”. 

O vocábulo liquidação, além de designar o procedimento instaurado para a realização 

de seu ativo e pagamento do passivo social, também é comumente utilizado para caracterizar 

o estado jurídico da sociedade sobrevindo à sua dissolução. 

Deflagrada a dissolução, passa-se à fase de ultimação dos negócios pendentes, 

realizando-se o ativo da sociedade para pagar seu passivo. Por isso, verificado o estado de 

liquidação, a sociedade não perde sua personalidade jurídica. Ela se mantém para que o 

liquidante possa ultimar os negócios sociais, possuindo este poderes, tão-somente, para 

praticar os atos necessários à realização do ativo e pagamento do passivo. 

Quando a sociedade não se encontra em condições de solver seus débitos, impõe-se 

sua liquidação, de modo que seus bens e direitos possam ser realizados para, de forma 

coletiva, serem pagas suas dívidas. O direito exige que todos os credores sejam tratados nas 

mesmas condições de igualdade, tendo em vista a categoria de seus créditos, princípio que se 

traduz na antiga fórmula romana par condicio creditorum. 
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Percebe-se que, dependendo da motivação da dissolução, haverá diversas modalidades 

de liquidação: voluntária, contratual, legal, administrativa ou judicial. 

Como diz o próprio nome, a liquidação extrajudicial é aquela processada fora da esfera 

judicial. No caso das instituições financeiras, o processo é administrativo, sob os cuidados do 

Banco Central, conforme determinação expressa do artigo 45 da Lei 4.595/64: “Art. 45. As 

instituições financeiras públicas não federais e as privadas estão sujeitas, nos termos da 

legislação vigente, à intervenção efetuada pelo Banco Central da República do Brasil ou à 

liquidação extrajudicial.”. Na mesma linha, o artigo 1º da Lei 6.024/74 dispõe: “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...”. 

Da mesma forma que a falência, a liquidação extrajudicial tem um caráter híbrido, ora 

configurando um ato de reconhecimento de um estado de deficiência econômico-financeira, 

ora representando um processo concursal de credores. 

 

4.1 Liquidação extrajudicial como ato administrativo 

 

A liquidação extrajudicial de instituições financeiras é decretada pelo presidente do 

Banco Central e consubstanciada, enquanto ato administrativo, por meio de Ato-Presi, 

devidamente publicado no Diário Oficial da União. 

A Liquidação extrajudicial tem início com um ato de natureza administrativa e, como 

tal, deve atender aos requisitos próprios dos atos administrativos, quais sejam: competência, 

finalidade, motivo, objeto e forma (RODRIGUES, 2004). 

O primeiro requisito – competência – está em que o agente que exerce o ato 

administrativo deve estar munido de poderes para praticá-lo no desempenho de suas funções.  

No que concerne a esse aspecto, o § 2º do art. 15 da Lei n. 6.024/74 não deixa dúvidas 

quanto aos poderes do Banco Central do Brasil para decretar a Liquidação Extrajudicial, 

cabendo-lhe, ademais, por força do art. 39 deste mesmo diploma combinado com o art. 45 da 

Lei 4.595/64, competência para supervisionar o procedimento liquidatório especial. 

O segundo requisito – finalidade – está no escopo de interesse público do ato. Todo 

ato administrativo deve possuir finalidade. Com efeito, o procedimento liquidatório especial 
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justifica-se pela proteção à economia popular, pela preservação do sistema financeiro. A 

finalidade da Liquidação Extrajudicial encontra-se, pois, indubitavelmente relacionada a 

interesses públicos, que se sobrepõem aos interesses privados dos credores. 

O terceiro requisito – motivo – é a situação de direito ou de fato que determina a 

realização do ato administrativo. Para preencher tal condição, o art. 15 da Lei 6.024/74 

determina de modo claro as causas que podem levar um banco à Liquidação Extrajudicial, 

instaurada ex officio ou provocada. 

A decretação ex officio da Liquidação Extrajudicial terá lugar quando: I – restarem 

caracterizadas ocorrências que comprometam a situação econômica ou financeira do banco, 

especialmente em face de presunção de insolvência pela impontualidade ou por atos 

falimentares; II – a administração do banco violar gravemente as normas legais ou estatutárias 

que regulamentam seu funcionamento; III – a administração do banco deixar de observar 

determinações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil, proferidas no 

exercício de suas atribuições legais; IV – o banco sofrer prejuízo que sujeite seus credores 

quirografários a risco anormal; V – se, cassada sua autorização para funcionar, o banco não 

iniciar, nos noventa dias seguintes, liquidação ordinária; VI – se, iniciada a liquidação 

ordinária, verificar o Banco Central do Brasil que a morosidade do procedimento liquidatório 

pode acarretar prejuízo aos credores. 

A par das hipóteses de decretação ex officio cabe, ainda ao Banco Central do Brasil 

decretar a Liquidação Extrajudicial quando provocado pelos administradores ou pelo 

interventor do banco. Em ambas as situações, exige-se que o requerente exponha 

circunstanciadamente os motivos justificadores do pedido. Como para esses casos a Lei 

6.024/74 não indica as razões que embasariam a medida, a doutrina entende serem elas, por 

tradição, as mesmas que impedem o banco de cumprir suas obrigações ou de exercer suas 

funções normais. 

O quarto requisito – objeto – está no conteúdo do ato administrativo, por intermédio 

do qual é manifestado o poder e a vontade da Administração ou, simplesmente, por meio do 

qual são certificadas situações preexistentes. O objeto da Liquidação Extrajudicial pode ser 

visto sob duas óticas: por um lado, diante da hipótese relacionada com a ocorrência de 

eventual risco sistêmico, está o propósito de sanear o mercado; por outro lado, em função do 

interesse geral que se encontra ameaçado, o intuito de resguardar os direitos dos credores. 
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Quanto ao primeiro aspecto, temos que o objeto do ato que decreta a Liquidação 

Extrajudicial é a constatação de uma situação de fato, impeditiva à continuidade normal dos 

negócios bancários e que, por isso impõe a liquidação do banco. Já no tocante ao segundo 

aspecto, temos que a Liquidação Extrajudicial, como qualquer procedimento concursal, visa 

realizar o ativo da liquidanda e distribuí-los aos credores. 

O quinto requisito – forma – está em que todo ato administrativo deve ser formal, 

sendo imprescindível o revestimento exteriorizado à validade do ato. Assim, a Liquidação 

Extrajudicial deve ser um procedimento formal, adotando-se para todos os seus atos a forma 

escrita. 

Demais disso, a validade dos atos administrativos decorre, em princípio, de sua 

publicidade. Ocorre que a decretação da Liquidação Extrajudicial, ao contrário dos demais 

atos administrativos, consiste em exceção a essa regra. Em razão do caráter urgente do regime 

especial, que reclama providências imediatas e sigilosas por parte da Administração Pública, 

não seria razoável dar prévia ciência ao mercado de que um banco seria liquidado. Tal 

publicidade deflagraria o pânico que o instituto pretender evitar. 

 Nesse contexto, a liquidação extrajudicial somente é divulgada publicamente no momento 

da decretação do regime, por meio de Ato-Presi, ato assinado pelo presidente do Banco Central. 

Enquanto ato administrativo, pergunta-se se referido ato que decreta a medida é 

vinculado ou discricionário? 

A Lei 6.024/74 dá ao Banco Central do Brasil um campo de discricionariedade para 

implementar, nos casos previstos na legislação, a Liquidação Extrajudicial. O ato decisório do 

Banco Central é, em geral, discricionário. 

Para justificar a liquidação, o comprometimento tem que assumir excepcional 

gravidade. O poder discricionário do Banco Central na apreciação desse pressuposto é 

mínimo, pois a liquidação deixaria de satisfazer o interesse público específico se o 

comprometimento fosse reversível e transitório. 

não existe discricionariedade do Banco Central no exame da presunção de insolvência 

da instituição quando esta incorre em impontualidade ou na prática de atos falimentares. Com 

efeito, incorrendo a sociedade bancária em falta injustificada de pagamento de dívida líquida, 

certa e exigível, ou praticando qualquer dos atos reputados pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 

7.661/45 como caracterizadores de sua insolvência, o Banco Central não tem outra escolha 

senão decretar a Liquidação Extrajudicial. 
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 Diante da discricionariedade do ato de decretação da liquidação extrajudicial, surge como 

ponto polêmico a responsabilidade do Banco Central por prejuízos causados aos depositantes de 

instituições liquidadas. Até que ponto o Banco Central pode ser responsabilizado por prejuízos 

causados a terceiros?  

 De uma forma geral, a jurisprudência firmou entendimento que o Banco Central não pode 

ser responsabilizado por má administração praticada por ex-dirigentes de instituições financeiras: 

 

“O BACEN não deve indenizar os prejuízos de investimentos de risco decorrentes da 

má administração de instituição financeira, na medida em que o Estado disciplina o 

mercado, exerce a fiscalização, mas não pode ser responsabilizado pelo prejuízo de 

investidores. Nesse tópico, o STJ, em casos análogos, assentou posicionamento no 

sentido da inexistência de nexo de causalidade entre a eventual falta ou deficiência 

de fiscalização por parte do Banco Central do Brasil e o dano causado a investidores 

em decorrência da quebra de instituição financeira" (REsp 647.552/RS, 1ª Turma, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 2.6.2008). 

 

 

“Não é pela liqüidação e ulterior falência, per se consideradas, que passou a União a 

ser responsável pelos prejuízos dos investidores. Essa responsabilidade insere-se no 

campo no nexo causal. Nessa linha de raciocínio, a União apenas deverá responder 

pelos danos causados aos investidores, desde que estabelecida a sua 

responsabilidade, de sorte que essa questão é subsequente e não antecedente do 

exame de mérito. 

 - Fiscalizar, per se, não significa atuar. A mera omissão na fiscalização, ainda que 

existente, não levaria ao infeliz mas não imprevisível desate do Grupo Coroa-Brastel, 

dado o alto risco 

especulativo com que atuava. Há necessidade de nexo de causalidade eficaz entre a 

ação ou omissão do Estado e o dano sofrido pelo lesado.” (REsp 44500 / MG). 

 

 Discute-se ainda se o ato que decreta a liquidação extrajudicial tem natureza de sanção ou 

de intervenção. As sanções a que estão sujeitas as Instituições financeiras estão elencadas no 

artigo 44 da Lei 4.595/64: 

 

Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, 

seus diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e 

gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na 

legislação vigente: 

        I - Advertência. 
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        II - Multa pecuniária variável. 

        III - Suspensão do exercício de cargos. 

        IV - Inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargos de direção 

na administração ou gerência em instituições financeiras. 

        V - Cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras 

públicas, exceto as federais, ou privadas. 

        VI - Detenção, nos termos do § 7º, deste artigo. 

        VII - Reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38, desta lei. 

 

 A liquidação extrajudicial não consta, portanto, no rol de sanções administrativas 

aplicáveis às Instituições Financeiras. A liquidação extrajudicial encontra-se prevista no artigo 45 

da mesma lei: As instituições financeiras públicas não federais e as privadas estão sujeitas, nos 

termos da legislação vigente, à intervenção efetuada pelo Banco Central da República do Brasil ou à 

liquidação extrajudicial. 

 O texto legal retrata, como se vê, a liquidação extrajudicial como uma forma de 

intervenção. Entretanto, como o dispositivo se encontra no Capítulo V, relativo às penalidades, 

gerou-se dúvidas sobre o caráter punitivo da liquidação extrajudicial. A doutrina e a 

jurisprudência reforçam que se trata de uma intervenção no campo econômico e não 

especificamente na empresa. Tem-se em vista o interesse público no saneamento do sistema 

bancário a fim de evitar contaminação (efeito dominó) e uma consequente corrida bancária. Por 

isso, nada obstante, algumas consequencias de caráter punitivo, a liquidação extrajudicial tem 

essencialmente um caráter de intervenção estatal. 

 Vejam-se, nesse sentido, as considerações do Ministro Luiz Fux, à época ainda no STJ, no 

Recurso Especial 930970/SP: 

 

2. Deveras a atribuição conferida ao Banco Central pela Lei nº 6.024, de 1974, para 

decretar a liquidação extrajudicial de instituições financeiras constitui efetivo 

instrumento de intervenção do Estado no domínio econômico, manifestação do poder 

de polícia exercido pela autarquia. 

3. O escopo da liquidação extrajudicial não é a punição das instituições financeiras ou 

seus administradores, mas sim o saneamento do mercado financeiro e a proteção 

adequada aos credores. 

4. Considerando que a decretação de liquidação configura verdadeiro instrumento de 

intervenção estatal no domínio econômico, e não mera sanção, não há que ser 

aplicada, sequer subsidiariamente, a disciplina veiculada no art. 4º, § 1º, da Lei 

4.728/65. 
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5.  A Lei 6.024/74, no afã de conjurar incontinenti o periculum in mora para o mercado 

financeiro de capitais, instituiu o contraditório postecipado, por isso que, decretada a 

liquidação extrajudicial proceder-se-á a inquérito (art. 41) após o quê se oferece 

oportunidade de defesa aos envolvidos. É que a lei instituiu um sistema em que o 

contraditório e a ampla defesa são diferidos, necessário para que o exercício do 

poder de polícia do Banco Central seja efetivo, já que, de modo contrário, sua 

intervenção não teria eficácia. Tal sistema, conquanto permita a decretação da 

liquidação extrajudicial mediante indícios, não dispensa a apuração posterior dos 

fatos que lhe deram causa, a ser feita sob o crivo do contraditório e da mais ampla 

defesa. 

 

4.2 Liquidação Extrajudicial como processo administrativo 

 

A liquidação judicial constitui o sucedâneo administrativo da falência, ou seja, o 

processo judicial da falência corresponde, no campo administrativo, à liquidação extrajudicial. 

Exatamente por se tratar de institutos congêneres, a Lei nº 6.024 equiparou-os em seu artigo 

34, determinando a aplicação à liquidação extrajudicial, no que couberem e não colidirem 

com os preceitos desta lei, as disposições da lei de falências: 

 

Art. 34. Aplicam-se a liquidação extrajudicial no que couberem e não colidirem com os 

preceitos desta Lei, as disposições da Lei de Falências, equiparando-se ao síndico, o 

liquidante, ao juiz da falência, o Banco Central do Brasil, sendo competente para 

conhecer da ação refocatória prevista no artigo 55 daquele Decreto-lei, o juiz a quem 

caberia processar e julgar a falência da instituição liquidanda. 

 

A liquidação extrajudicial pode ser decretada, a princípio, de três formas, sempre pelo 

Banco Central do Brasil: ex officio; a requerimento dos administradores; e por proposta do 

interventor. É o que dispõe o artigo 15 da Lei em estudo: 

 

Art. 15. Decretar-se-á a liquidação extrajudicial da instituição financeira:  

        I - ex officio: 

        a) em razão de ocorrências que comprometam sua situação econômica ou 

financeira especialmente quando deixar de satisfazer, com pontualidade, seus 

compromissos ou quando se caracterizar qualquer dos motivos que autorizem a 

declararão de falência;  
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        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;  

        II - 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.  

 

 

Importante destacar que, em linhas gerais, a liquidação pode ser decretada por 

deficiência econômico-financeira ou por descumprimento de normas. Basta um dos dois 

cenários para dar ensejo à liquidação extrajudicial, cabendo ao Banco Central avaliar, caso a 

caso, a gravidade dos fatos apurados. 

O espírito da norma consiste em interromper as transações de instituição cuja 

administração atente frontalmente contra o arcabouço legal que regula os negócios dessa 

natureza, haja vista os graves prejuízos – a serem suportados pelo mercado e, em última 

análise, por toda a sociedade – que decorrem do desempenho irregular de atividades no campo 

financeiro (REsp 1116845 / RJ). 

Quanto ao liquidante, será de livre nomeação pelo Banco Central do Brasil, a quem 

será devida prestação dos atos praticados e, em atos de maior repercussão, a autorização da 

autarquia: 

Art. 16. A liquidação extrajudicial será executada por liquidante nomeado pelo Banco 

Central do Brasil, com amplos poderes de administração e liquidação, especialmente 

os de verificação e classificação dos créditos, podendo nomear e demitir funcionários, 

fixando-lhes os vencimentos, outorgar e cassar mandatos, propor ações e representar 

a massa em Juízo ou fora dele.  

        § 1º Com prévia e expressa autorização do Banco Central do Brasil, poderá o 

liquidante, em benefício da massa, ultimar os negócios pendentes e, a qualquer 

tempo, onerar ou alienar seus bens, neste último caso através de licitações.  
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        Art. 33. O liquidante prestará contas ao Banco Central do Brasil, 

independentemente de qualquer exigência, no momento em que deixar suas funções, 

ou a qualquer tempo, quando solicitado, e responderá, civil e criminalmente, por seus 

atos.  

 

Os principais efeitos da falência encontram-se elencados no artigo 18: 

 

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

efeitos:  

        a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses 

relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer 

outras, enquanto durar a liquidação;  

        b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;  

        c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em 

virtude da decretação da liquidação extrajudicial;  

        d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não 

integralmente pago o passivo;  

        e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da 

instituição;  

        f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de 

penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.  

  

No prazo de sessenta dias contados de sua posse – prorrogáveis se necessário – deve o 

liquidante apresentar ao Banco Central do Brasil relatório contendo: o exame da escrituração, 

as aplicações financeiras e a situação econômico-financeira da liquidanda; a indicação dos 

atos e omissões danosos verificados; e a proposta de providências convenientes à liquidante. 

Do conteúdo desse documento dependerá o prosseguimento da liquidação. Por isso, 

exige-se que o liquidante nele exare seu parecer sobre a melhor destinação a ser atribuída à 

sociedade bancária liquidanda. Analisando o relatório do liquidante, o Banco Central poderá 

autorizá-lo a prosseguir com a Liquidação Extrajudicial ou a requerer judicialmente a 

falência. 

Se o relatório do liquidante revelar que a situação patrimonial da liquidanda é 

deficitária a ponto de não cobrir pelo menos metade dos créditos quirografários, ou apontando 

o relatório indícios de crime falimentar, outra alternativa não restará à liquidanda senão sua 
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falência, que deverá ser requerida pelo liquidante, mediante prévia autorização do Banco 

Central. 

A formação do quadro geral de credores será precedida de aviso aos credores para 

declaração de créditos, dispensados desta exigência os credores por depósitos ou por letras de 

câmbio de aceite da liquidanda: 

Art. 22. Se determinado o prosseguimento da liquidação extrajudicial o liquidante fará 

publicar, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação do local da sede 

da entidade, aviso aos credores para que declarem os respectivos créditos, 

dispensados desta formalidade os credores por depósitos ou por letras de câmbio de 

aceite da instituição financeira liquidanda.  

        § 1º No aviso de que trata este artigo, o liquidante fixará o prazo para a 

declaração dos créditos, o qual não será inferior a vinte, nem superior a quarenta 

dias, conforme a importância da liquidação e os interesses nela envolvidos.  

        § 2º Relativamente aos créditos dispensados de habilitação, o liquidante 

manterá, na sede da liquidanda, relação nominal dos depositantes e respectivos 

saldos, bem como relação das letras de câmbio de seu aceite.  

 

Recebidas as declarações, caberá ao próprio liquidante decidir sobre a legitimidade, o 

valor e a classificação dos créditos. Os credores serão notificados da decisão tomada, sendo-

lhes facultado recorrer ao Banco Central do Brasil no prazo de dez dias: 

Art. 30. Salvo expressa disposição em contrário desta Lei, das decisões do liquidante 

caberá recurso sem efeito suspensivo, dentro em dez dias da respectiva ciência, para 

o Banco Central do Brasil, em única instância.  

§ 1º Findo o prazo, sem a interposição de recurso, a decisão assumirá caráter 

definitivo.  

 

Esgotado o prazo para declarações e julgamento dos créditos, o liquidante organizará o 

quadro geral de credores, dando-lhe publicidade juntamente com o balanço geral. No prazo de 

dez dias contados dessa publicação, qualquer interessado poderá impugnar o quadro geral dos 

credores, submetendo sua resignação à apreciação do Banco Central. 

Julgados os recursos e impugnações, o liquidante fará publicar novo quadro geral de 

credores, acrescido de eventuais alterações. Os credores insatisfeitos com a decisão 

administrativa do Banco Central poderão buscar tutela judicial de seus interesses, fazendo-o 

no prazo decadencial de trinta dias seguintes à publicação definitiva do quadro geral de 
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credores. O liquidante, tomando ciência da querela, reservará recursos para a eventualidade de 

reconhecimento judicial do crédito: 

 

Art. 27. Os credores que se julgarem prejudicados pelo não provimento do recurso 

interposto, ou pela decisão proferida na impugnação poderão prosseguir nas ações 

que tenham sido suspensas por força do artigo 18, ou propor as que couberem, 

dando ciência do fato ao liquidante para que este reserve fundos suficientes à 

eventual satisfação dos respectivos pedidos.  

Parágrafo único. Decairão do direito assegurado neste artigo os interessados que não 

o exercitarem dentro do prazo de trinta dias, contados da data em que for 

considerado definitivo o quadro geral dos credores, com a publicação a que alude o § 

4º do artigo anterior.  

 

Se no curso da liquidação forem apurados elementos que apontem a ocorrência de 

crimes ou contravenções praticadas pelos ex-administradores ou membros do conselho fiscal, 

o liquidante deverá enviá-los ao Ministério Público para promoção da competente ação penal: 

 

Art. 32. Apurados, no curso da liquidação, seguros elementos de prova, mesmo 

indiciaria, da prática de contravenções penais ou crimes por parte de qualquer dos 

antigos administradores e membros do Conselho Fiscal, o liquidante os encaminhará 

ao órgão do Ministério Público para que este promova a ação penal.  

 

Adotadas todas as providências que ficaram a cargo do liquidante no curso da 

Liquidação Extrajudicial, esta será encerrada com a aprovação das contas finais do liquidante 

pelo Banco Central do Brasil, seguida da competente baixa da inscrição da liquidanda no 

registro do comércio. 

Segundo dispõe o art. 19 da Lei 6.024/74, podem também dar causa à extinção da 

liquidação extrajudicial: I – sua transformação em liquidação ordinária; II – a aceitação, pelo 

Banco Central, de proposta garantida para o prosseguimento das atividades da empresa; ou 

ainda; III – a decretação, a qualquer tempo, da falência da liquidanda. 

 Conforme o site do Banco Central, 786 regimes especiais já foram decretados com 

fundamento na lei 6.024/74. Atualmente, 57 instituições financeiras encontram-se sob regime 

especial (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011): 
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Tabela 3 – Quadro por tipo de empresa – Lei 6.024/74 

Tipo de empresa 
Decretadas 

até a Lei 
6024/74 

Encerradas 
até a Lei 
6024/74 

Decretadas 
após a Lei 

6024/74 

Encerradas 
após a Lei 

6024/74 

Empresas em 
regime 

especial em 
23-04-2011 

Administr. e Participacao 2 0 29 30 1 

Administradora de 
Consórcio 

0 0 159 145 14 

Arrend.Mercantil/Leasing 0 0 1 1 0 

Associação de Poupança e 
Empréstimo 

0 0 2 2 0 

Banco Comercial 68 66 32 32 2 

Banco de Desenvolvimento 0 0 8 8 0 

Banco de Investimento 0 0 15 14 1 

Banco Múltiplo 0 0 53 44 9 

Caixa Econômica Estadual 0 0 3 3 0 

Capitalizacao 0 0 2 2 0 

Cooperativa de Crédito 12 6 21 24 3 

Montepio 0 0 1 1 0 

Outras Empresas 6 5 73 67 7 

Seguradora 0 0 2 2 0 

Sociedade Corretora de 
Câmbio 

0 0 4 3 1 

Sociedade Corretora de 
TVM 

4 1 107 104 6 

Sociedade de 
Arrendamento Mercantil 

0 0 17 14 3 

Sociedade de Crédito 
Imobiliário 

4 4 34 34 0 

Sociedade de Crédito 
Imobiliário - Repassadora 

0 0 2 2 0 

Sociedade de Crédito, 
Financiamento e 

Investimento 
14 4 33 41 2 

Sociedade Distribuidora de 
TVM 

11 2 188 189 8 

 
121 88 786 762 57 
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5 CARÁTER EXTRAJUDICIAL DA LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 Uma das principais diferenças entre a liquidação de instituições financeiras e a das 

sociedades empresariais regidas pela falência comum é o caráter extrajudicial atribuído à 

primeira. 

 Para uma melhor análise dessa peculiaridade, apresentar-se-á uma análise à luz do direito 

pátrio e do direito estrangeiro. 

 

5.1 Direito pátrio 

 

A principal justificativa de se atribuir às sociedades bancárias procedimento concursal 

diferenciado está em que, além de visar ao tratamento igualitário dos credores bancários, a 

Liquidação Extrajudicial se presta a manter a credibilidade do mercado preservando o sistema 

de pagamentos e o controle da solvência e estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. 

Todas as formas de intervenção estatal na solução de instituições financeiras em crise 

visam evitar uma corrida bancária por parte dos depositantes, além da preservação da 

estabilidade do sistema financeiro nacional. Justifica-se a adoção de fórmulas especiais 

porque, em virtude da confiança dos depositantes que são pequenos, muitos e poucos 

sofisticados, e requer-se que se evite o risco do contágio colocando em riscos suas poupanças 

mobilizadas. 

A diferença basilar entre as demais sociedades empresárias e as bancárias reside no 

fato de que a principal mercadoria destas é o dinheiro. Por essa razão, cabe ao Estado zelar 

pela segurança da poupança popular, no intuito de evitar crises sistêmicas que ameacem a 

estabilidade econômica do país. A insolvência de uma instituição financeira, se não debelada 

de forma eficaz, acarretará reflexos macroeconômicos, caracterizado pela corrida a outros 

bancos e fuga de capitais. 

Daí por que se difundiu entre economistas e juristas a idéia de que o processo 

falimentar – demasiadamente complexo e moroso – seria inadequado a tutelar os interesses 

públicos envolvidos na insolvência bancária. Por outro lado, a Liquidação Extrajudicial, 

realizada em âmbito administrativo, seria o procedimento célere e eficaz para, sem deixar de 

prestigiar a par condicto creditorum, resguardar os interesses de ordem pública que 

transcendem ao concurso de credores. 
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Em razão disso, a liquidação dessas sociedades poderá ser instaurada por uma 

autoridade administrativa que, no caso dos bancos, é o Banco Central do Brasil. Iniciada a 

liquidação por ato administrativo dessa autarquia federal, o procedimento liquidatório opera-

se extrajudicialmente, sendo seus atos praticados por um liquidante nomeado pelo próprio 

Banco Central, a quem cabe a direção e a superintendência da liquidação. 

Concebeu-se a idéia de que a liquidação bancária, sendo processada 

extrajudicialmente, por um lado, desvencilhar-se-ia da morosidade própria dos processos 

judiciais e, por outro, submetida à supervisão técnica do Banco Central e gerida por 

liquidantes especializadas em matéria financeira, seus resultados seriam mais eficazes. 

Segundo Frederico Viana Rodrigues, a experiência tem mostrado que a Liquidação 

Extrajudicial é tão morosa quanto a liquidação judicial. O tempo médio gasto com os 

procedimentos liquidatórios extrajudiciais era de cinco anos, embora várias liquidações se 

arrastassem por mais de dez anos (RODRIGUES, 2004). 

O procedimento liquidatório concursal que, assim como a falência, visa conferir 

tratamento paritário aos credores do devedor insolvente, mas que, por se tratar de medida 

administrativa voltada também à tutela de interesses públicos, é instaurado e conduzido fora 

da esfera judicial. 

Ao regulamentar o procedimento concursal dos bancos, a Lei 6.024/74 não excluiu 

totalmente a possibilidade de estes virem a falir. Referido diploma legal tratou de situações 

em que o próprio liquidante poderia requerer a falência da instituição financeira, deixando 

ainda em aberto outras circunstâncias em que a falência bancária poderia excepcionalmente 

ocorrer. 

Como o interesse público em torno da liquidação extrajudicial prevalece sobre os 

interesses dos credores, a criação de um procedimento concursal especial prevalece sobre a 

falência comum. Foi o que sustentou Sepúlveda Pertence, quando ainda Procurador-Geral da 

República, na exordial apresentada ao STF nos autos do Pedido de Avocação nº 13/RJ: 

“Não pode evidentemente o interesse individual prevalecer, em caso de 

conflito, sobre o interesse geral, notadamente quando este encontra especial 

tutela no ordenamento jurídico [..] Liquidação Extrajudicial e falência são 

excludentes entre si. Não é por outra razão que as possibilidades de 

instauração do processo falimentar das instituições financeiras estão 
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contingenciadas em hipóteses e condições restritíssimas, taxativamente fixadas 

na Lei nº 6.024, de 1974”. 

 

A decisão da decretação de qualquer um dos regimes especiais será sempre eivada da 

possibilidade da crítica em função de sua oportunidade e conveniência. Jamais deixará de 

haver críticas pela decisão ser demasiadamente tardia ou precipitadamente antecipada. 

Muito embora o Banco Central do Brasil não esteja conseguindo dar à liquidação 

extrajudicial a celeridade desejada, deve ser destacado que o principal óbice apontado pelos 

pesquisadores encontra-se no demorado trâmite das ações judiciais manejadas por sócios e 

credores da liquidanda contra decisões proferidas pelo Banco Central quando instado a 

manifestar-se sobre créditos, atos do liquidante ou condução da Liquidação Extrajudicial 

(RODRIGUES, 2004). 

Ora, como não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de 

direito (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), as questões submetidas ao Banco Central ficam 

também sujeitas à análise judicial. Assim, dado o direito dos interessados de recorrer 

livremente ao Poder Judiciário, o prazo para solucionar a querelas liquidatárias vem sendo o 

do exame da questão pelo Banco Central, somado ao tempo despendido na sua apreciação 

judicial. Quanto ao tema, medidas liminares podem sustar o andamento da liquidação 

extrajudicial, retardando ainda mais seu desfecho. 

Ainda que os atos liquidatórios encontrem-se sujeitos à apreciação judicial, ocorre 

muitas vezes que, por falta de transparência na condução do processo, os interessados não têm 

acesso a informações e documentos necessários ao exercício de seus direitos. 

Com o processo de redemocratização brasileira, é natural que venha a se exigir maior 

transparência por parte do poder público, e isso não pode ser feito sem o Poder Judiciário. 

Quanto à revisão e aprimoramento da Lei 6.024/74, cabe olhar, preliminarmente, a 

nossa Carta Magna. Diz ela, em seu artigo 192, que lei complementar regulamentará o sistema 

financeiro. Alguns doutrinadores defendem que uma nova regulamentação da liquidação de 

instituições financeiras esteja no bojo dessa lei complementar. Outros defendem tão somente 

uma reforma da Lei 6.024/74, de natureza ordinária. 
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O projeto Saulo Queiroz, contribuição do ano de 1997 que tentou disciplinar e 

normalizar o artigo 192 da Constituição Federal, na sua exposição de motivos dava ênfase a 

este ponto: 

“O substitutivo do relator avança especialmente na implantação da liquidação 

judicial para todas as instituições integrantes do SFN. Assim, incorporando a 

moderna doutrina que atualmente predomina no Direito Falimentar, 

entendemos ser oportuna a modificação do atual regime de liquidação 

extrajudicial para a liquidação realizada no âmbito do Poder Judiciário, onde 

o processo será enriquecido de mais transparência, além de receber a 

desejável experiência que os juízes de falência de todo o país possuem no trato 

de procedimentos concursais”. 

 

Há um relativo consenso sobre os processos de intervenção extrajudicial. Aceita-se 

que devam ser mesmo realizados em âmbito administrativo, já que o pressuposto consiste 

numa última tentativa de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da instituição a fim 

de que possa, no caso de ser bem-sucedida, voltar à atividade, ou, se isso não for possível, ser 

enviada à liquidação ou falência. Porém, são extensas as discussões sobre a transformação da 

intervenção em liquidação extrajudicial ou judicial. 

Nesse sentido, visando entre outros pontos substituir a Lei 6.024/74, o Banco Central, 

tornou público o Edital de Audiência Pública nº 34, de 19 de outubro de 2009. Referido 

documento apresentou uma proposta de projeto de lei com medidas destinadas a assegurar a 

solvência e a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2011b). 

Destacam-se, nessa proposta de iniciativa do Banco Central, a revogação do regime de 

liquidação extrajudicial. Permaneceriam à disposição da autarquia apenas a intervenção, o 

regime de administração especial temporária e a falência. A falência prevista seria a mesma 

prevista para as demais sociedades empresariais, ou seja, a falência comum abrigada na Lei 

11.101/05. 

Nesse cenário, a proposta de falência caberia ao interventor nomeado pelo Banco 

Central, no prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis por igual período.  
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Jairo Saddi avalia que não deveria haver liquidações fora do Poder Judiciário, em face 

de três razões básicas, além daquela que implica a necessidade de preservação de direitos 

básicos e constitucionais afastada pela Lei 6.024/74. Constitui-se a primeira razão da 

transparência do processo judicial em comparação com o extrajudicial. A segunda, por sua 

vez, consiste na própria essência da natureza jurídica da liquidação extrajudicial. Há dois 

elementos básicos na órbita desse processo: a fixação de valores e a conversão de bens e 

direitos para satisfação dos credores. A participação dos credores no processo é absolutamente 

fundamental para que uma solução seja encontrada. Se a instituição está insolvente e os 

credores, desunidos, não há outro resultado senão a dilapidação do patrimônio, até pelos 

encargos da massa liquidanda. Portanto, a possibilidade de uma solução mais adequada será 

maior se houver a participação dos credores. O último argumento refere-se à própria 

responsabilidade do liquidante judicial, que terá maior controle sob seus atos, ações e 

omissões, responsabilizando-se, se assim for o caso, sem contar com o fato de que, via de 

regra, liquidantes extrajudiciais são ex-funcionários de carreira do Banco Central que, pela 

própria natureza do cargo público que ocupam (ou ocupavam), não têm a experiência 

necessária para o trato com assuntos privados e mercantis. Indiscutivelmente, os credores 

estariam mais bem representados por liquidantes judiciais com experiência administrativa 

mais consistente (SADDI, 1999). 

Nessa mesma linha, uma Subcomissão Temporária da Liquidação de Instituições 

Financeiras - CAELIF, instalada no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) até 

20 de dezembro de 2006, apresentou em seu relatório final como uma das principais 

sugestões, a extinção da liquidação extrajudicial como primeira medida de recuperação de 

bancos com problemas financeiros (SENADO FEDERAL, 2011): 

 

“Entre as sugestões, de alteração da Lei 6.024 de 1974, sugerimos extinguir a 

liquidação extrajudicial, dessa forma continuaria a intervenção a ser 

decretada pelo BANCO CENTRAL. 

Todavia, a administração da liquidação deve ser atribuição do Poder 

Judiciário, por meio do rito sumário como ocorre em outros países.” 

 

A solução apresentada é razoável: retira as liquidações do âmbito do Banco Central e 

determina que toda liquidação (agora judicial) seja precedida de intervenção. Essa solução 
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não é nova – aliás, já havia sido introduzida pelo Decreto-lei nº 9.346, de 10 de junho de 

1946. Ademais, mesmo que tais intervenções ou liquidações se realizem longe do Poder 

Judiciário, não se descarta a possibilidade de ume exame posterior quanto a eventuais ações 

que possam ter prejudicado ou lesado interesses específicos. 

Na intervenção, o Banco Central assume a gestão direta da Instituição, com a 

suspensão de suas atividades normais e a destituição de seus atuais gestores. A intervenção 

permite ainda o pagamento dos depósitos por meio do Fundo Garantidor de Créditos e seria 

um passo anterior e necessário para a decretação da falência ou liquidação extrajudicial. 

Assim, a intervenção precede a liquidação e só será decretada ex officio pelo Banco Central, 

ou por solicitação dos administradores da instituição.  Nesse cenário, a liquidação deixa de ser 

extrajudicial e passa a ser judicial. 

Sendo a intervenção premissa para liquidação, a quem caberia a decisão da liquidação 

judicial? Alguns defendem que a liquidação judicial somente poderia ser requerida ao 

Ministério Público pelo Banco Central. Seria o Ministério Público quem fundamentadamente 

proporia ação perante o Judiciário. 

É essa, sem dúvida, a tendência do legislador pátrio, conforme se depreende do texto 

do Projeto de Lei nº 37, de 1999, de autoria do Deputado Geddel Vieira Lima, tendo por 

objeto a regulamentação do sistema Financeiro Nacional. Segundo sua exposição de motivos, 

o projeto propõe que o processo de Liquidação Extrajudicial seja transferido do BC para o 

Poder Judiciário, pondo fim ao sistema extrajudicial de liquidação de empresas com vista a 

eliminar os enormes percalços e dificuldades até aqui verificados na condução e solução 

desses processos. 

Para Lundberg, o processo liquidátorio de instituições financeiras deve ser conduzido 

no âmbito do Poder Judiciário. Além de ser um ônus desnecessário para o órgão regulador, 

não existem mais as razões que o justificavam. Numa época de autoritarismo e de hipertrofia 

do Poder Executivo, as liquidações extrajudiciais podiam ser mais céleres, substituindo a 

previsão do rito sumário contida na legislação de outros países. Hoje, num regime 

democrático, a liquidação extrajudicial é um anacronismo que apenas aumenta a 

responsabilidade do Banco Central, sem nenhum ganho de celeridade. Ao contrário, dado o 

direito das partes recorrerem livremente ao Poder Judiciário, qualquer instância judicial pode 

sustar o andamento do processo, retardando a liquidação. (LUNDBERG, 2011a) 
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5.2 Direito Estrangeiro 

 

No que se refere à liquidação de bancos, não existe um procedimento padronizado 

entre os diversos países. Alguns adotam o procedimento falimentar comum, previsto para os 

comerciantes em geral. Já outros, como o caso do Brasil, adotam um procedimento específico. 

De modo geral, todos os países adotam sistemas semelhantes que abrigam mecanismos 

de reorganização bancária, intervenção e liquidação. O direito comparado mostra que é 

importante dispor de mecanismos legais para resolver problemas localizados de insolvência. 

Boa parte das jurisdições a seguir abordadas o faz separadamente das leis falimentares das 

atividades mercantis. 

Apresentamos, a seguir, uma breve descrição dos sistemas liquidatório de instituições 

financeiras de outros países, extraída do trabalho desenvolvido por Jairo Saddi (SADDI, 

1999). 

Na Argentina, o regime de intervenção nas instituições financeiras é regulado pela Lei 

nº 21.526, de 14 de fevereiro de 1977, mais conhecida como a Lei das Entidades Financeiras. 

Há previsão expressa sobre a transferência de ativos e passivos desclassificados, na hipótese 

de liquidação da instituição. Os atos autorizados pelo Banco Central da Argentina que 

importem na transferência de ativos e passivos não estão sujeitos a autorização judicial.  

Em relação ao Chile, a supervisão do sistema financeiro, realizada pelo Banco Central 

é disciplinada pela Lei 18.840. Já a liquidação de instituições financeiras chilenas é regulada 

pelo Decreto-lei 1.097, ficando sob a responsabilidade da Superintendência de Bancos e 

Instituições Financeiras. Previamente à liquidação forçada, prevê-se a possibilidade de 

capitalização preventiva por parte dos acionistas, bem como a composição voluntária com os 

credores. 

Nos Estados Unidos, têm-se três entidades autônomas: o OCC – Office of the 

Comptroller of the Currency (Superintendência do Controle da Moeda), responsável pela 

fiscalização bancária, o Federal Reserve, que se constitui na autoridade monetária americana e 

o FDIC – Federal Deposit Insurance Company, que age como seguradora de depósitos. 

O processo de intervenção é sempre coordenado. Os depósitos são congelados e 

procede-se imediatamente a um leilão em que o banco liquidado poderá ser arrematado pelo 

maior lance. 
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Não há previsão legal para nenhum tipo de intervenção nem regime especial de gestão 

temporária em caso de bancos sabidamente insolventes. Existem, sim, provisões para fusões 

ou consolidação, contingências em que o OCC participa e com as quais colabora no sentido 

de apressar o processo de aprovação da instituição adquirente. Em hipótese de liquidação 

forçada, um leilão é realizado, podendo tais ativos fazer parte da oferta. 

Em situações em que não exista comprador, o OCC nomeia o FDIC como único 

beneficiário de qualquer instituição liquidada, já que é o órgão responsável pelo pagamento 

do seguro bancário.  

Em relação ao Canadá, existem dois procedimentos de regimes especiais estabelecidos 

pela lei canadense: Winding-Up Act (Lei de Encerramento) e Restructuring Act (Lei de 

Reestruturamento). O primeiro implica apuração de ativos e passivos. O segundo é uma 

liquidação simples em que a premissa é que não haja passivo e que a liquidação seja 

simplesmente uma realização de ativos. 

Estabelece-se o processo de liquidação extrajudicial quando a própria 

Superintendência das Instituições Financeiras (Office os the Superintendent of Financial 

Institutions) trata de vender ativos e pagar passivos, nos mesmos moldes de outros países. 

Outra hipótese é a liquidação judicial, em que o superintendente ou qualquer outra pessoa 

interessada pode peticionar para a corte e requisitar a liquidação da instituição sob os 

auspícios judiciários – desde que a supervisão bancária já tenha cometido intervenção naquela 

instituição. 

Esse pedido deve ser fundamentado e o Judiciário deve estar convencido de que o 

processo de liquidação judicial será mais adequado aos credores do que o processo de 

liquidação extrajudicial. Basicamente, a corte poderá entender ser mais adequado um 

procedimento judicial quando houver alto nível de conflito entre credores ou conflito evidente 

de interesses entre o Banco do Canadá e a instituição liquidanda – por exemplo, quando 

aquele estiver em débito para com a reserva bancária. 

No caso da Alemnaha, a supervisão bancária é exercida pelo Federal Banking 

Supervisory Office (FBSO), que trabalha em estrita cooperação com o Banco Central alemão, 

o Bundesbank. No tocante à liquidação por insolvência ou por excesso de dívidas – o FBSO 

organiza uma ação com a maior parte dos credores disponíveis e também com os acionistas 

que não participaram das assembléias. Faz-se então uma petição em que os credores dão 

início ao processo de insolvência em regime assemelhado ao processo falimentar. Essa 
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petição é protocolada no FBSO e deve ter como base suspeitas fundadas de que o banco não 

será capaz de honrar seu passivo. 

Em Portugal, a lei que estabelece o regime de saneamento – e não o de liquidação – é 

o próprio estatuto do Banco de Portugal, que explicitamente afirma no artigo 139 que não se 

aplicam às instituições de crédito os regimes gerais relativos aos meios preventivos da 

falência ou concordata. 

Quando uma instituição entra em uma situação de desequilíbrio financeiro, o Banco de 

Portugal pode determinar: apresentação de um plano de recuperação; restrição ao exercício de 

determinadas atividades; imposição de constituição de provisões especiais e sujeição de certas 

operações ou de certos atos à aprovação prévia do Banco de Portugal. 

Se as providências adotadas não forem suficientes para recuperar a instituição, será 

revogada a autorização para o exercício da atividade bancária e seguir-se-á o regime de 

liquidação judicial previsto em lei ordinária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho não buscou exaurir o assunto, complexo e polêmico. Objetivou-se 

apresentar algumas considerações sobre o instituto da Liquidação Extrajudicial, sua evolução 

histórica, seu contexto econômico, pontos polêmicos e propostas em relação ao seu caráter 

extrajudicial. 

O instituto da Liquidação Extrajudicial, como diz o próprio nome, é um processo que 

se desenvolve administrativamente, ao largo do Poder Judiciário, em nome do interesse 

público na manutenção da ordem econômica no setor financeiro. 

A evolução histórica da legislação, referente ao assunto, revela que a liquidação de 

instituições financeiras segundo a legislação da falência comum não se mostrou adequada 

para responder com agilidade às crises bancárias. Entretanto, boa parte desse insucesso se 

deve ao fato que o Poder Público não dispunha à época de um conjunto adequado de medidas 

preventivas que pudessem anteceder a decisão da liquidação. Muitos dos recursos atualmente 

disponíveis ao Banco Central são de origem recente, e outros, utilizados internacionalmente, 

ainda não tem o devido amparo legal em nosso direito pátrio.   

Esse caráter administrativo da Liquidação Extrajudicial é alvo de críticas de boa parte 

da doutrina, na medida em que dificulta a participação dos credores e prejudica a 

transparência do processo. 

No momento atual da sociedade brasileira, que assiste a um processo de 

democratização do acesso à Justiça, impedir a liquidação judicial de instituições financeiras 

parece um retrocesso. Diante de tudo exposto no presente trabalho, percebe-se que a Lei 

6.024/74 não se mostra mais compatível com a vigente ordem constitucional, legal e 

econômica. 

Ressalte-se que, na maioria dos países, a autoridade supervisora do sistema financeiro 

possui todo um envolvimento na busca de solução de crises de liquidez e de insolvência. Em 

alguns casos, a intervenção processa-se administrativamente e a liquidação, quando 

necessária, processa-se judicialmente. Essa linha de atuação fundamenta-se na idéia de que 

estabelecida a intervenção, debela-se o risco de corridas bancárias e de riscos ao sistema 

financeiro. A partir desse momento, pode-se dar maior atenção aos interesses dos credores, 

inclusive permitindo a maior participação destes no processo de liquidação, como já ocorre na 

falência comum prevista na Lei 11.101/05. Tal sistema tem despertado a simpatia de muitos 

doutrinadores. 
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As principais iniciativas recentes que examinaram o assunto caminham, em linhas 

gerais, numa mesma direção, no sentido da extinção da figura da liquidação extrajudicial. 

Nesse cenário, a liquidação passaria a ser judicial, o que melhor se adapta à nova ordem 

constitucional. Na maioria das propostas observadas, a liquidação seguiria a mesma legislação 

aplicada às sociedades empresariais comuns. O diferencial seria a prévia intervenção por parte 

do Banco Central, a quem caberia solicitar a liquidação da instituição. 

Em nossa visão, esta é a melhor alternativa, a liquidação judicial, sob a égide da Lei 

11.101/05, precedida pela intervenção decretada e conduzida pelo Banco Central. Ressalte-se 

apenas que a intervenção e a liquidação são medidas extremas, somente adotadas após o 

esgotamento dos demais mecanismos preventivos de proteção ao sistema financeiro.    
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