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I - ANTECEDENTES

1. O Sistema Financeiro Nacional
2. O regime inflacionário e o SFN 
3. A possibilidade de crise no Sistema
4. Os relacionamentos interbancários e o

Bacen
5. Os regimes especiais

1. O Sistema Financeiro Nacional

O Sistema Financeiro Nacional tem sua normatização maior estatuída
pela atual Constituição Federal em seu artigo 192, o qual estabelece que o
mesmo é “estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade”, remetendo à lei
complementar a sua regulação.

Até o advento da Lei 4.595, de 31.12.1964, recepcionada pela Carta
Magna como lei complementar, a Superintendência da Moeda e do Crédito –
SUMOC era o ente máximo do SFN, responsável pela formulação da política
monetária, que era executada pelo Banco do Brasil e pela Caixa de
Amortização, do Ministério da Fazenda.

No Banco do Brasil funcionava a Carteira de Redesconto – CARED,
operadora do redesconto bancário normal, e a Caixa de Mobilização Bancária
– CAMOB, responsável por socorrer os bancos com problemas de liquidez,
dentre outras. A Caixa de Amortização do Ministério da Fazenda era quem
emitia moeda para suprir as operações da CARED e CAMOB, após
autorização da SUMOC. A fiscalização bancária também era atribuição do
Banco do Brasil.

Com a reforma bancária introduzida pela Lei 4.595/64, todas essas
atividades operacionais foram transferidas para o recém criado Banco Central
do Brasil. Também foi instituído o Conselho Monetário Nacional, órgão
colegiado responsável pela elaboração das políticas monetária, creditícia e
cambial, atualmente presidido pelo Ministro da Fazenda e integrado pelo
Ministro do Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Banco Central.

A necessidade de mecanismos hábeis a promover o saneamento do
sistema financeiro, ou pela recuperação da instituição via intervenção ou para
a sua liquidação extrajudicial, deu origem a Lei nº 6.024, de março de 1974.

O primeiro caso de aplicação dessa legislação ocorreu com a
intervenção no Grupo Halles, em abril de 1974, trazendo reflexos indesejáveis
sobre os depositantes de boa-fé, que tiveram seus recursos bloqueados.
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O Decreto-lei nº 1.342, de agosto de 1974, veio suprir essa deficiência
nos mecanismos de saneamento do sistema, evitando “uma crise de confiança
que poderia abalar os alicerces da poupança nacional”, segundo o então
Ministro da Fazenda Mário H. Simonsen. Permitia o mesmo a utilização de
recursos da reserva  monetária para cobrir o passivo das instituições em
intervenção ou liquidação extrajudicial ou recompor o patrimônio de
instituições não abrangidas por esses regimes.

O saneamento ocorrido entre abril de 1974 e junho de 1977 abrangeu
cento e cinqüenta instituições e totalizou 21,6 bilhões de cruzeiros,
aproximadamente R$ 7,4 bilhões.

Visando a adoção de solução menos traumática para sanear o sistema,
foi editado o  Decreto-lei nº 2.321 em fevereiro de 1987, instituindo o regime
de administração especial temporária, nas instituições financeiras privadas e
públicas não federais, pelo qual as atividades das instituições a ele submetidas
não têm seu curso regular de operação interrompido.

A reforma bancária, conjugada com outros dispositivos legais, procurou
dirimir controvérsia relacionada às instituições financeiras: ou pela adoção do
modelo europeu, onde os bancos operam nas mais diversas modalidades de
intermediação; ou pela adoção do modelo americano onde predomina a
especialização. Nota-se que, até 1988, as instituições financeiras públicas e
privadas atuavam por segmentos especializados, identificados de acordo com
o objetivo das destinações dos recursos captados:

- crédito de curto e curtíssimo prazos: Bancos Comerciais, Caixas
Econômicas e Cooperativas de Crédito;

- crédito de médio e longo prazos: Bancos de Investimento, Bancos de
Desenvolvimento e Caixas Econômicas;

- crédito  ao  consumidor:  Sociedades de Crédito, Financiamento e
Investimento;

- crédito habitacional: Caixas Econômicas, Associações de Poupança e
Empréstimo, Companhias Hipotecárias e Sociedades de Crédito
Imobiliário;

- intermediação de títulos e valores mobiliários: Sociedades Corretoras
e Distribuidoras de Títulos e valores Mobiliários e Bancos de
Investimento;

- arrendamento mercantil: Sociedades de Arrendamento Mercantil.

Em virtude dos diversos condicionantes econômicos que ocorreram no
país e da necessidade de se buscar uma economia de escala e racionalização
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do sistema, os bancos assumiram a liderança de grandes conglomerados,
atuando nos diversos segmentos do mercado financeiro, com instituições
específicas para cada tipo de operação.

Com a edição da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 1524,
de 22.9.1988, foi facultado às instituições se organizarem sob a forma de
bancos múltiplos, mediante a constituição de carteiras, fazendo com que
numa só agência operassem com as diversas modalidades de intermediação
financeira e seus clientes passaram a ter acesso aos mais diversos tipos de
serviços e opções de aplicação de seus recursos.

2. O regime inflacionário e o Sistema Financeiro Nacional

Ante o regime inflacionário reinante no país até o surgimento do Plano
Real em julho de 1994, sucessivos planos econômicos foram editados (Plano
Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão), na tentativa de estabilizar a economia.
Não obstante os esforços das autoridades esses planos não conseguiram êxito,
culminando com a adoção dos Planos Collor I e II, que, dentre outras
medidas, bloqueou indiscriminadamente valores de depositantes, poupadores
e aplicadores.

De outro lado, no período inflacionário, as instituições financeiras
optavam por aplicar os recursos captados junto ao público (contas-correntes,
depósitos de poupança, depósitos a prazo, etc.) em títulos públicos, se
beneficiando, por conseguinte, do "spread" (diferença entre as taxas de
captação e aplicação) ou "floating" (lucro inflacionário). Por sua vez, os
governos federal, estaduais e municipais, para financiar seus "deficits" se
aproveitavam dessa situação para emitir títulos, principalmente de curto
prazo.

O sistema financeiro, ciente dos ganhos propiciados com a aplicação
dos depósitos em títulos governamentais, reduziu a aplicação dos recursos em
operações de crédito com o fim de incrementar o setor produtivo da
economia, ou seja, desvirtuaram, em parte, a sua principal finalidade de
emprestar recursos.

Com isso, montaram uma grande rede de agências, modernizaram o
parque de informática - um dos mais modernos do mundo - e formaram
equipes especializadas para atuar no mercado aberto e na especulação
financeira, relegando a um segundo plano a análise da documentação,
garantias e todos os procedimentos que deveriam ser aplicados na concessão
de operações de crédito.

As receitas inflacionárias eram tão altas que muitos bancos
dispensavam a cobrança de tarifas bancárias.
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Receita Inflacionária

Ano Receita
Inflacionária/PIB

Receita Inflacionária/ Valor da
Produção das Instituições

Bancárias

1990 4,0 35,7

1991 3,9 41,3

1992 4,0 41,9

1993 4,2 35,3

1994 2,0 20,4

Fonte: ANDIMA/IBGE: Sistema Financeiro - Uma análise a partir das Contas
Nacionais 1990-1995.

A partir de 1995, com a queda da inflação, o imposto inflacionário
tornou-se irrelevante. Segundo cálculos do IPEA, foi de 0,5% do PIB em
1995, 0,25% em 1996 e 0,15% em 1997.

Sobre esse assunto, assim se manifestou o Senhor Gustavo Loyola em
depoimento prestado à esta Comissão:

“Para os senhores terem uma idéia, a receita inflacionária dos bancos
correspondia a cerca de 4,2% do PIB. O percentual – isso em 93 –
correspondeu a 4,2% do PIB a receita dos bancos. E esse percentual,
praticamente, caiu a zero, já em 1995. Em 1993, as receitas
inflacionárias corresponderam a um terço da receita total do sistema
bancário. Vejam bem, um terço de tudo que os bancos auferiam de
receita era devido à inflação e perderam isso da noite para o dia.
Perdendo essa receita da noite para o dia, a reação do sistema
bancário foi buscar compensar essa perda através de tarifação de
serviços, em primeiro lugar, e também pela expansão do crédito,(...)”

Já o Senhor Cláudio Ness Mauch se manifestou sobre o tema nos
seguintes termos:

“Bem, passado algum tempo, e nós chegamos no final da década de 80
já com período inflacionário bastante elevado, já com as participações
do Sistema Financeiro seja na geração, na composição do PIB, seja no
recolhimento de floating como parte do PIB que variou sempre de,
alguma coisa como, 2% do PIB em floating até passando de 4% e uma
participação que, na média, seguramente superou qualquer outro país
do mundo, onde países chamados desenvolvidos ficam na faixa de 4,5%
do PIB, e o Brasil tinha uma média entre 80, até início da década de
90, uma participação de mais ou menos 12% do PIB, uma média, com
anos melhores e anos piores. Mas, em 88, nós tivemos o advento da
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criação do Banco Múltiplo, e aquela segmentação que nós tínhamos no
passado, ela modificou, ou seja, aquilo que era separado, o banco
comercial do banco de investimento de uma financeira, pôde passar a
serem feitas todas as operações dentro de uma única instituição
financeira. O que seria uma análise de um lado? Melhorou
extremamente, digamos, a administração de caixa de um grupo
financeiro. De outro lado colocou, dentro dessa mesma instituição, a
possibilidade de algumas participações acionárias fora do Sistema
Financeiro que não estavam cobertas, inclusive, pela supervisão do
Banco Central do Brasil.”

A participação das instituição financeiras no PIB, segundo o IBGE,
passou de 15,6% em 1993 para 12,4% em 1994, e 6,9% em 1995.

Participação das Instituições Financeiras no PIB

Ano % do PIB

1990 12,78

1991 10,53

1992 12,13

1993 15,61

1994 12,37

1995 6,94

Fonte: ANDIMA/IBGE: Sistema Financeiro - Uma análise a partir das
Contas Nacionais 1990-1995.

Nessa época, o Banco Central do Brasil destinava grande parcela de seu
quadro de funcionários, principalmente aqueles da fiscalização,  para atender
às demandas dos constantes planos econômicos, fato que prejudicou suas
funções de fiscalizar o sistema financeiro nacional nesses períodos.

O quadro inflacionário vigente, as dificuldades de se avaliar a situação
econômico-financeira das instituições, o modo de atuação da fiscalização, os
planos econômicos que demandavam trabalhos específicos (denominados
extra-programa), e os baixos investimentos em tecnologia e treinamento
colocaram as equipes de fiscalização do Banco Central do Brasil em
desigualdade de condições perante os especialistas das instituições
financeiras.

Comentários a esse respeito foram observados no depoimento prestado
pela Senhora Tereza Cristina Grossi Togni, do qual destacamos o seguinte
excerto:
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"Até então, os trabalhos eram realizados por um grupo pequeno de
pessoas, um grande conglomerado financeiro, o máximo de pessoas
que iam a esse conglomerado financeiro para fazer uma inspeção eram
cinco, e nenhuma dessas pessoas especializada em alguma área de
atuação da instituição financeira. O que nós fizemos a partir de 97 foi
criar grupos de especialistas em crédito, em câmbio, em operações
internacionais, em tecnologia da informação, em auditoria de sistemas,
em contingências, e uma série de outras áreas que entendemos
importantes, e treinar essas pessoas para que elas pudessem conversar
em igualdade de condições com os especialistas das instituições
financeiras. A relação, anteriormente, ela era de desigualdade, nós
tínhamos o melhor especialista em crédito na instituição conversando
com um funcionário do Banco Central que não era especializado
naquela matéria." (grifamos)

3. A possibilidade de crise no Sistema

Mesmo antes da implantação do Plano Real, em julho de 1994, o
Sistema Financeiro Nacional já apresentava fragilidades. Alguns bancos
privados de grande porte e parte dos bancos estaduais apresentavam
desequilíbrios em sua estrutura de capital, trabalhavam muito alavancados e
suas carteiras continham créditos de baixa qualidade, dentre outras
deficiências detectadas ainda na década de 80.

No âmbito do Banco Central do Brasil se cogitava a hipótese de crise
no setor caso a inflação tivesse um queda abrupta, pois inevitavelmente as
deficiências patrimoniais de algumas instituições viriam à tona.

 Com a decretação do plano de estabilidade econômica (Medida
Provisória nº 542, de 30.6.1994, convertida na Lei 9.069, de 19.6.1995) as
instituições financeiras, que vinham de longa data obtendo grandes lucros
inflacionários  e com pesadas estruturas montadas para operar com o
"floating", num repente, ante uma situação de estabilidade monetária, tiveram
reduzidas as receitas inflacionárias oriundas, principalmente, dos recursos dos
depositantes que permaneciam parados sem remuneração.

A perda dessa receita inflacionária anual, que correspondia a cerca de
2% do Produto Interno Bruto  (o equivalente a US$ 10 bilhões em 1994),
reduziu drasticamente o potencial de lucratividade dos bancos.

Os bancos, como medida compensatória da perda dessa receita
inflacionária, passaram a tarifar os serviços e alavancar as operações de
crédito, modalidade onde existia espaço para a prática de elevados níveis de
"spread", diferença entre os custos de captação e aplicação de recursos.
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O resultado dessa estratégia foi desfavorável para parte das instituições,
levando a necessidade de constituição de elevadas provisões em função do
despreparo dos bancos para diagnosticar o risco de crédito, bem como
frustrou-se a expectativa dos tomadores que acreditavam no recrudescimento
do processo inflacionário, aspecto que viabilizaria o pagamento dos
empréstimos, mesmo a taxas teoricamente muito altas.

Essa estratégia foi agravada pela elevação das alíquotas dos depósitos
compulsórios e das altas taxas de juros praticadas desde o início do Plano
Real, objetivando enxugar a liquidez do mercado e, conseqüentemente,
diminuir a demanda por bens e serviços.

As elevadas taxas de juros acabaram por incrementar os níveis de
inadimplência, aumentando cada vez mais o risco de crédito. A inadimplência
do comércio e indústria era de cerca de 6% e 11%, em julho/94,
respectivamente. Esses percentuais, numa curva ascendente, saltaram para
14% e 17% em julho/95; 20% e 24%, em janeiro/96; e 23% e 25%, em
julho/96.

Além da queda da demanda de bens e serviços, que afetou as receitas
dos tomadores de empréstimos, as empresas estavam desacostumadas a
trabalhar com estreitas margens de lucros.

Pouco tempo depois, em agosto de 1994, outro grande impacto ocorreu
com a adesão do Brasil ao acordo da Basiléia celebrado no âmbito do "Bank
for International Settlements - BIS" que estabeleceu regras para a
capitalização de instituições financeiras, cujo objetivo era diminuir a
fragilidade dessas instituições tendo em vista a globalização econômica.

O acordo estabeleceu, aos países que aderissem aos seus princípios, um
limite mínimo de capitalização de 8%, compatível com a estrutura  dos ativos
ponderados pelo grau de risco, invertendo-se, inclusive, a maneira de se focar
o risco - não mais pelo passivo, mas pelo ativo -, pois, segundo a nova
filosofia, as instituições não quebram pelos passivos e sim pela má qualidade
dos ativos. Com base nesse acordo - ratificado pela edição da Resolução do
Conselho Monetário Nacional nº 2099, de 26.8.1994, os bancos tiveram que
aumentar sua base de capital para reduzir os riscos de insolvência. Para a
adaptação foi concedido um prazo de oito meses, enquanto nos Estados
Unidos esse prazo foi de cinco anos.

A adesão do País ao referido acordo gerou um esforço de adaptação dos
bancos brasileiros, o que provocou a diminuição da oferta de empréstimos e
nova queda da lucratividade potencial. Posteriormente, o limite mínimo de
capitalização compatível com a estrutura dos ativos ponderados pelo grau de
risco dos ativos passou de 8% para 10% e, mais tarde, para 11%, conforme
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Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs 2399, de 25.6.1997 e 2692,
de 1º.3.2000.

 Em decorrência desses fatores, algumas instituições financeiras que não
tinham uma estrutura administrativa e financeira adequada começaram a ter
problemas de liquidez.

Regimes especiais decretados nas instituições amparadas pelo Proer

Instituição Regime
Especial

Data Motivação

Econômico Intervenção 11/08/95 Insuficiência patrimonial, incapacidade de
honrar compromissos assumidos e
infringência às normas relativas às reservas
bancárias

Mercantil Intervenção 11/08/95 Insuficiência patrimonial caracterizada por
dificuldades de realização das principais
operações de crédito deferidas

Nacional Raet 18/11/95 Crise de liquidez capaz de expor seus credores
a risco

Banorte Intervenção 24/05/96 Insuficiência patrimonial e incapacidade de
honrar compromissos assumidos

Bamerindus Intervenção 26/03/97 Desequilíbrio financeiro e ocorrência de
prejuízos expondo seus credores a risco
anormal

Martinelli/
Pontual

Intervenção 30/10/98 Agravamento do desequilíbrio econômico-
financeiro

Crefisul/Antônio
de Queiroz

Liquidação
extrajudicial

23/03/99 Grave comprometimento patrimonial,
incapacidade de honrar compromissos
assumidos e infringência de normas relativas
às reservas bancárias

O primeiro caso de um grande banco a ter reconhecida sua insolvência
foi o Banco Econômico, cuja intervenção foi decretada em agosto de 1995.
Como conseqüência dessa intervenção, os depositantes, por meio da leitura de
artigos publicados na imprensa e notícias  divulgadas por outros meios de
comunicação de massa, para se precaverem de eventual perda de seus
recursos, partiram por aplicar suas reservas em bancos públicos e
estrangeiros, o que provocou o denominado empoçamento da liquidez,
fazendo com que algumas dessas instituições, principalmente estrangeiras, por
limites estabelecidos por suas matrizes no exterior, rejeitassem novos
depósitos ante o excesso de recursos dada a impossibilidade de, a curto prazo,
direcioná-los  em empréstimos e financiamentos, fato que certamente lhes
causaria elevado ônus.

Paralelamente, ocorreu também uma acentuada redução do nível de
confiança entre as instituições financeiras no mercado, com a diminuição da
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intermediação de "funding" entre os bancos, os conhecidos depósitos
interbancários, agravando os problemas de liquidez para as instituições com
maior dependência de recursos no mercado interbancário.

Esse cenário foi tema de observações realizadas pelo Senhor Pedro
Sampaio Malan, em depoimento nesta CPI:

“Deixem-me fazer um comentário inicial, antes de entrar
especificamente no PROER, sobre a situação da economia brasileira
em, digamos, segundo semestre de 1993, quando nós começamos a
tomar medidas expressando uma preocupação com o fato de que nós
vínhamos numa economia com uma taxa média anual de inflação de
quase 1.000% entre 1988 e 1992. Em 1993, ela estava caminhando
para 2.700%, e nós tínhamos algumas razões para acreditar que o
sistema bancário brasileiro teria alguns problemas não triviais de
adaptação a um cenário de relativa estabilidade de preços. Nós
criamos, ainda em 1993, o COMIF — Comitê de Gerenciamento das
Instituições Financeiras Federais —, através do qual, trabalhando com
eles, as Direções do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB
e BASA, nós não só construímos um colchão de liquidez, que tinha uma
razão... Era um colchão de liquidez porque nós estávamos convencidos
de que faríamos uma aposta firme pela derrota da hiperinflação no
Brasil naquele período, e que essa queda abrupta da inflação, na qual
nós estávamos apostando, contra a opinião de muitos, à época, em uma
análise equivocada econômica e política, que essa queda abrupta da
inflação levaria a uma perda, também abrupta, da receita inflacionária
de um número expressivo de bancos e que, portanto, era necessária a
constituição de um colchão de liquidez. Nós o fizemos para as
instituições financeiras federais, e foi o que permitiu a passagem de
junho para julho de 1994, quando o real foi lançado, e a inflação caiu
abruptamente, como também tivemos várias reuniões com bancos
comerciais estaduais, chamando a atenção para o mesmo problema e
para a necessidade de constituição de um colchão de liquidez. E
obviamente mencionamos o mesmo nas várias reuniões públicas com
bancos privados, com o sistema bancário privado. Mas, além disso,
além da questão de curto prazo, do colchão de liquidez para lidar com
os efeitos de perda de receita inflacionária, que representavam cerca
de um terço das receitas do sistema bancário brasileiro naquele
período, nós chamamos a atenção para um fato que era mais estrutural
e de maior importância: é que havia um número expressivo de bancos
— não passíveis de identificação claramente, mas a hipótese — que
tinham custos de administração e outros nem sempre compatíveis com
a sua capacidade de geração de receita operacional, que sempre
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depende da estrutura dos seus ativos, da qualidade dos seus ativos. E,
portanto, além da constituição do colchão de liquidez, nós insistimos
na necessidade de mudanças mais estruturais, para que o sistema
pudesse se adaptar a um cenário de relativa estabilidade econômica,
estabilidade de preço. Portanto, nós tínhamos ciência de que a derrota
da hiperinflação e um cenário de estabilidade relativa de preço
colocaria aos bancos — e aqui tem três grandes grupos de bancos, os
bancos oficiais federais, os bancos comerciais estaduais e os bancos
privados, onde há grandes, médios e pequenos — alguns problemas
com que eles haviam se desabituado de lidar, ao longo de décadas de
inflação crônica, alta e crescente, e de uma crescente presença e
participação de receitas inflacionárias no conjunto das suas receitas
totais. Isso, efetivamente, ocorreu com a derrota da hiperinflação e o
regime de maior estabilidade de preços. Alguns problemas que eram
mascarados pela inflação alta, crônica e crescente (...)”

O Senhor Gustavo J. Laboissiere Loyola assim se pronunciou, ainda
sobre o mesmo assunto:

"Perdendo essa receita da noite para o dia, a reação do sistema
bancário foi buscar compensar essa perda através de tarifação de
serviços, em primeiro lugar, e também pela expansão do crédito,  o que
de fato aconteceu no pós Real. Essa expansão de crédito, então, teve
uma motivação do lado da oferta de crédito, porque os bancos
precisavam compensar a perda de receita, mas houve também uma
motivação do lado da demanda de crédito, já que a estabilidade levou
pessoas e empresas a aumentarem o consumo e o investimento,
portanto, precisando mais de recursos emprestados. O problema foi
que essa expansão rápida deu-se num sistema bancário que não tinha,
que tinha sido desacostumado, vamos dizer assim, a emprestar, até por
força da inflação,  e deu-se também numa velocidade muito rápida.
Isso significou um aumento do risco de crédito, o que levou  também a
uma elevação espetacular de uma inadimplência no sistema bancário,
a inadimplência medida pela razão entre os créditos em  liquidação e
os créditos totais do sistema. Ele aumentou de 5% em setembro de 94
para  15% em  97.  Esse processo de expansão de crédito acabou
também sendo prejudicado pela própria Crise Tequila, aqui chamada
de Crise do México, em dezembro de 94, início de 95, e forçou o Banco
Central a adotar medidas restritivas, freando, exatamente, esse crédito,
o que também contribuiu para o aumento da inadimplência. Bom, ao
fim, tudo isso levou, evidentemente, a uma crise em algumas
instituições que não conseguiram se adaptar a esse novo ambiente.
Então, o Banco Central começou a ter problemas com essas
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instituições, sendo que, ao final desse processo de liquidação,
intervenção, consolidação do sistema de maneira geral, cerca de 52
instituições bancárias acabaram sofrendo algum tipo de regime
especial pelo Banco Central, aí incluindo instituições públicas e
privadas."

"Ocorre que, embora essa situação pudesse levar ao aumento da
liquidez no sistema bancário como um todo, ela não removeria o
problema do empoçamento da liquidez."

O Senhor Gustavo Franco assim se posicionou:

"Os senhores não fazem idéia de como é difícil ler balanço quando a
inflação é 40% ao mês, especialmente na área financeira. Portanto, eu
acho que, em 1993, quando começam as minhas atividades no Banco
Central, já se tinha arraigada na diretoria uma percepção, ainda que
vaga, que, depois da estabilização, nós teríamos um grande problema a
tratar."

O depoimento do Senhor Luiz Carlos Alvarez sobre esse assunto foi
vazado nos seguintes termos:

"Os ativos do sistema tinham muitos problemas de liquidez, talvez mais
problemas de liquidez do que efetivamente de conteúdo econômico,
principalmente por créditos contra governos, créditos sujeitos a
discussões judiciais e muitas coisas de difícil recebimento. A economia
também passava por uma mudança muito grande do ponto de vista de
competitividade. Setores que eram bons pagadores, setores que eram
bons clientes dos bancos, com abertura das importações, com abertura
de mercado, passaram a sofrer competições externas, passaram a ser
maus pagadores. Num primeiro momento, quando a economia entra
numa estabilidade, há uma procura por crédito, há um aumento de
crédito, esse costumeiramente passa a ser muito demandado e
normalmente acaba gerando um problema de dificuldade de
pagamento na frente. Havia o problema da queda abrupta da inflação,
que, efetivamente, tirou os ganhos do sistema financeiro muito
rapidamente e nós tínhamos basicamente instituições que já tinham se
preparado para isso e instituições que não estavam preparadas para
isso. Além disso, nós tínhamos problemas de difícil solução, BANESPA
em RAET, BANERJ, outros bancos estaduais e problemas de bancos
que já vinham com deficiências crônicas há muito tempo, somando
tudo isso num caldeirão pronto para explodir. Isso ficou evidente, pelo
menos para nós técnicos, após a intervenção no Econômico. É um dado
que costuma passar desapercebido, mas o Banco Central, quando
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interveio no Econômico, interveio naquele momento por falta de
opções, porque ele estava tentando encontrar uma solução, mas era
inviável, e a deterioração num banco é muito grande. Banco vive de
credibilidade. Enquanto ele tem credibilidade, os depositantes deixam
os seus recursos; no momento em que, certo ou errado, esta
credibilidade é afetada, os bancos passam a ter uma perda de recursos,
uma perda de depositantes, o seu nome começa a ser falado entre os
agentes financeiros, entre os investidores, em jornais, em notícias, e ele
vai... Então, naquele momento, a repercussão do bloqueio dos recursos
do Econômico foi brutal. Pode-se obter o dado no Banco Central, mas
naquele mês de agosto com mês de setembro o Banco Central liberou
algo próximo de 10 bilhões de reais ou 10 bilhões de dólares,
diminuindo os compulsórios. Compulsório é uma... um instrumento que
é usado com fins de política monetária, taxas de juros de recolhimento
compulsórios, como hoje vemos, por exemplo, o FED americano
diminuindo sensivelmente a taxa de juros, deixando-a ficar até
negativa. Ou seja: quem está endividado teoricamente está ganhando
porque a inflação é maior do que a taxa de juros básica. E o
compulsório foi reduzido várias vezes no sentido de auxiliar o
problema de liquidez que tinha no mercado. Com o primeiro banco de
grande porte sendo objeto de intervenção, com os seus... as suas
poupanças, as pessoas com as suas poupanças, com os seus fundos,
com todos os seus recursos bloqueados, isso começou a gerar uma
onda, uma cadeia de eventos e de procedimentos dos agentes no
sentido de colocar em dúvida outros bancos, outras situações. E o
Banco Central, naquele momento, começou a tentar agir, tentar...
liberando recursos dos compulsórios. Só que como sempre ocorre, é
um risco muito grande, e como ocorreu na época, esses recursos
liberados, eles... por mais que se tente fazer normas inteligentes, eles
são mais ou menos lineares. Você libera tanto de quem precisa como
quem não precisa e o público acaba normalmente indo concentrando
seus recursos em alguns bancos, certo ou errado, que aparentemente
dão mais garantia. No caso, isso já deve ter sido falado aqui, bancos
estrangeiros e bancos oficiais, principalmente os federais. Aquilo
deixou muito claro o problema que o Banco Central tinha nas mãos:
uma panela de pressão pronta para explodir e que precisava ser
trabalhada. Naquele momento, já se começou — ainda em agosto, final
de setembro —, se começou a pensar nos problemas, nas
possibilidades, nas alternativas do que se fazer."
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Em artigo de autoria dos Srs. José Roberto Mendonça de Barros,
Gustavo Jorge Laboissiere Loyola e Joel Bogdansky, publicado em janeiro de
1988 e disponível para consulta no site “fazenda.gov.br”, foram também
tecidos os seguintes comentários acerca da adesão do Brasil ao acordo de
Basiléia:

“Regulamento prudencial e exigências no gerenciamento do risco
(princípios 6 a 15): esses princípios especificam que o capital mínimo
de um banco deve refletir a estrutura de risco dos seus ativos e que os
bancos devem ser obrigados a desenvolver instrumentos adequados
para identificar, monitorar e controlar os riscos envolvidos na
atividade bancária.

Logo após o início do Plano Real, o Governo editou a Resolução n°
2.099, de 17/08/94, conhecida como “Acordo de Basiléia”, que
estabeleceu o limite mínimo de capital para a constituição de um banco
e limites adicionais de acordo com o grau de risco da estrutura dos
ativos bancários. Essa exigência de capital mínimo, tal como definido
pelo Comitê da Basiléia, tem o objetivo de servir de funding
permanente para as atividades do banco e de ser uma reserva contra o
risco e as perdas decorrentes das operações bancárias.

Por meio da Resolução n° 2.399, de 25/06/97, o Banco Central
elevou a exigência de capital mínimo das instituições financeiras de
8% para 10% dos ativos ponderados pelo risco."

Para se dimensionar as conseqüências desses fatores no sistema
financeiro, em 31.7.1995, os bancos posteriormente assistidos pelo Proer –
Econômico, Nacional, Bamerindus, Banorte, Mercantil, Crefisul e Martinelli
– possuíam carteiras de operações de crédito equivalentes a 10,42% do total
das operações existentes nos Bancos Comerciais Privados, Bancos Múltiplos,
Caixas Econômicas Estaduais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
Os depósitos à vista, de poupança e a prazo, em relação às mesmas
instituições  representavam 9,1%.

Os percentuais indicados, excluindo-se as instituições públicas federais
e consideradas somente as instituições bancárias privadas e estaduais, na
mesma data-base, eram de 16,96% e 14,42%, respectivamente.

 Com a intervenção no Banco Econômico em agosto de 1995 e a
decretação do Regime de Administração Especial Temporária (RAET) no
Banco Nacional em novembro de 1995, o risco de uma crise sistêmica, o
efeito dominó, era grande tendo em vista a desconfiança dos depositantes nos
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bancos privados nacionais e  a qualidade dos ativos de algumas dessas
instituições.

A desconfiança dos grandes depositantes provocou o chamado
empoçamento de liquidez. Ante a situação que estava em curso, cabia ao
Banco Central do Brasil a adoção de medidas para evitar os efeitos de um
processo de insolvência generalizado no conjunto da economia, caso a crise se
instalasse.

O Banco Central optou pela alternativa de preservar a saúde do sistema
financeiro nacional adotando medidas de sua competência bem como
propondo a edição de legislação que pudesse ampará-las, assim justificadas
pelo Senhor Pedro Sampaio Malan:

“O último comentário que eu queria fazer sobre essa questão é que o
senhor tem razão: eu realmente não usei a expressão “risco
sistêmico”, porque essa é uma questão que sempre tem um elemento de
julgamento envolvido. Alguém pode dizer: “Bom, se tivessem
simplesmente deixado quebrar o Econômico, o Nacional e o
BAMERINDUS, talvez o sistema tivesse sobrevivido sem problema”.
Talvez não, e é um risco que um administrador responsável não deve
correr. Nós preferimos não correr esse risco, porque eu acho que ele
era extremamente elevado, como quer que seja a adjetivação que se lhe
dê.”

Logo após a intervenção no Banco Econômico objetivando amenizar a
crise de liquidez do sistema, o Banco Central liberou grande volume de
recursos do depósito compulsório, recursos estes das instituições, que por
força normativa são recolhidos com o fim de execução da política monetária.

A esse respeito, assim foi o depoimento do Sr. Luis Gustavo da Matta
Machado, em 21.11.2001, em resposta a questionamento formulado pelo
Exmo. Sr. Deputado José Roberto Batochio:

"Quando houve a intervenção no Banco Econômico, para nós, do
Banco Central, ficou muito claro um movimento que poderia levar a
uma crise bancária, já quando da intervenção do Econômico. Nós
liberamos, no espaço de dois meses, estávamos com uma política
monetária restritiva, nós tínhamos 51 bilhões — eu estou falando em
números aproximados, médias mensais —, nós tínhamos cerca de 51
bilhões de recursos recolhidos ao Banco Central a título de
compulsório. Quando houve a intervenção do Econômico em cerca de
dois meses editamos uma série de circulares, resoluções do Conselho e
tal, mais circulares liberando recursos ao sistema para evitar a crise
bancária, liberando de uma forma, até, diria, que teve de ser
desordenada, e liberando muito além do necessário porque, ao se
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liberar compulsório por uma circular, se atinge igualmente a todo
sistema bancário. Então, se eu tenho um banco precisando de 10
milhões, e ele tem 100 milhões recolhidos ao Banco Central, eu vou ter
que liberar 10%, por intermédio dessa circular, do recolhimento
compulsório. Vai ter que cair em 10 pontos percentuais o que está
previsto como compulsório. E é claro, vou atender os 10 milhões que
aquele banco precisa e vou acabar liberando além do necessário para
outras instituições financeiras. Então, o processo, logo em seguida à
intervenção do Econômico, foi quase uma crise bancária. Nós tivemos
quase uma crise bancária. O Banco Central liberou a rodo o
compulsório. Na época cerca de 20% do que havia de compulsório
recolhido ao Banco Central...".

O Gráfico seguinte espelha a situação dos depósitos no Sistema
Financeiro Nacional à época, demonstrando que, de fato houve uma certa
migração de depósitos do setor privado nacional para o setor público.
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PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Total de depósitos à vista, a prazo e poupança (R$ bilhões)

Mês Bancos  Privados Bancos Públicos Bancos Estrangeiros Total
jul/95 65,3 40,8% 88,3 55,2% 6,3 3,9% 159,9
ago/95 65,2 39,0% 91,9 55,0% 10,1 6,0% 167,2
set/95 65,2 38,1% 94,5 55,2% 11,4 6,7% 171,1
out/95 66,0 37,9% 96,7 55,5% 11,6 6,7% 174,3
nov/95 67,7 38,1% 98,7 55,5% 11,4 6,4% 177,8
dez/95 69,4 37,8% 103,2 56,2% 10,9 5,9% 183,5

Depósitos no Sistema Financeiro Nacional - Composição relativa
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Observando a evolução dos depósitos no sistema nota-se um
decréscimo dos depósitos nos bancos privados  em termos relativos a partir de
março de 1995 e a sua manutenção em termos absolutos até setembro. O
incremento no total de depósitos, decorrente basicamente da liberação dos
compulsórios pelo Bacen, foi direcionado para os bancos públicos e
estrangeiros.

Esse comportamento, em nosso entendimento, demonstra um aparente
nervosismo no sistema financeiro, fato normalizado a partir de julho de 1996,
quando a posição dos bancos privados se estabilizou.

Os números apresentados demonstram que algo de novo acontecia no
sistema, podendo advir daí uma crise bancária, decorrente da perda de
credibilidade no sistema bancário e na própria moeda.

Essas crises têm se tornado muito comuns, especialmente em países em
desenvolvimento. Estudos demonstram que pelo menos dois terços dos países
membros do Fundo Monetário Internacional – FMI experimentaram
significantes problemas no setor bancário no período compreendido entre
1980 e 1996.

Existem duas razões em particular pelas quais essas crises merecem a
devida atenção. A primeira diz respeito às conseqüências causadas na
economia interna. De fato, o sistema econômico pode ser afetado na medida
em que recursos públicos (aportes diretos ou benefícios fiscais) podem ser
utilizados para o saneamento e/ou recapitalização de instituições financeiras
problemáticas, gerando pressões inflacionárias.  A segunda é a indisposição
causada em outros países, na medida em que as finanças internacionais
tornam-se cada vez mais integradas e o fato da importância assumida pelo
capital externo no processo de desenvolvimento econômico.

Estudo realizado pelo Departamento Econômico e Monetário do BIS –
Bank for International Settlements (Banking Crisis in Emerging Economies:
Origins and Policy Options) enumera alguns dos principais fatores
precursores de crises bancárias.

Um deles, de grande peso, diz respeito à volatilidade macroeconômica
externa e interna.

Do lado externo, por exemplo, são bastante vulneráveis os países com
grande dependência de capital externo. As crises mexicana e asiática, por
exemplo, provocaram a desconfiança dos investidores em países emergentes e
a conseqüente retirada de seus capitais desses portos. Também são
vulneráveis os países com baixa diversificação de produtos exportados. A
Venezuela, que tem o petróleo como principal produto para exportação, teve
sérias dificuldades com a baixa do preço desse produto.
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Do lado interno, as oscilações abruptas nas taxas de inflação e de
crescimento tornam sobremaneira difícil a tarefa de avaliação de riscos na
concessão de créditos, afetando diretamente a saúde das instituições
bancárias.

Outros fatores precursores, ainda segundo o BIS, são a concessão
excessiva de créditos, colapso nos valores dos ativos, grandes flutuações nos
fluxos de capitais, bancos com grandes descasamentos  entre ativos e
passivos, perda dos controles de empréstimos realizados a proprietários e
empresas coligadas,  inadequada preparação para um liberalismo financeiro
(ausência ou insuficiência de normas) e a  excessiva interferência
governamental.

Acrescentaríamos a essa relação de fatores, como agravante de
situações desencadeadoras de crises bancárias, o mau funcionamento, quando
não a conivência criminosa das agências de controle do sistema financeiro.

No caso brasileiro, conforme conclusões de relatório do Tribunal de
Contas da União, ficou evidenciado que a diretoria do Banco Central tinha
conhecimento dos graves problemas que ocorriam no Banco Nacional, desde
1987, e no Banco Econômico, desde 1990. Caberá à Justiça, nas ações em
curso, estabelecer eventuais responsabilidades.

Assevera esse relatório que existem registros no Sistema SUPER,
acessível on line pela Diretoria da Autarquia, das graves ocorrências
constatadas no Banco Econômico S/ A .  Em 16/11/90, somada a várias outras
irregularidades já lançadas (comprometimento e excessiva concentração das
operações de crédito, dificuldades de liquidez e reconhecimento indevido de
receitas), foi registrada a existência de patrimônio líquido negativo (ou
passivo a descoberto) na instituição.

Sobre o Banco Nacional, assim conclui o referido relatório:

“O Banco Central do Brasil já dispunha de elementos, desde 1987, que
lhe permitiam inferir que era de má qualidade a carteira de créditos do
Banco Nacional S/A, quais sejam, constatações do significativo volume
de créditos vencidos, de irregularidades no provisionamento de
créditos de difícil recebimento, verificações reiteradas de deficiências
nos controles internos da instituição, que suscitaram dúvidas quanto à
fidedignidade dos dados enviados ao BACEN, além da denúncia, em
meados de 1992, de débitos indevidos em conta-corrente de
significativos valores relativos a operação de crédito já quitada,
apresentada pelo titular de uma das contas fraudadas pelo Nacional.”
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4. Os relacionamentos interbancários e o Bacen

Os bancos têm no Banco Central do Brasil uma conta denominada
Reservas Bancárias, que é similar a uma conta-corrente, pois nela é
processada toda a movimentação financeira diária dos bancos, decorrente de
operações próprias ou de seus clientes.

Explica Luis Gustavo da Matta Machado, em seu depoimento:

 “Essa conta reserva bancária, o regime operacional dela copia o
regime que existia à época em que o Banco do Brasil era a autoridade
monetária. Embora seja semelhante a uma conta de depósito à vista
que nós temos junto aos bancos, essa tem uma diferença: ela permite
saldo negativo, na verdade, sem qualquer limite, sem qualquer
garantia. Isso, é claro, não é um desenho adequado. Permite que um
risco maior do que o necessário seja assumido pela autoridade
monetária.”

Diariamente são lançados nessas contas os resultados financeiros
apurados em diferentes câmaras de compensação (SELIC, CETIP, BM&F
...), relativos a transações realizadas em dias anteriores nos diversos
mercados, bem como o resultado da compensação, entre os bancos, dos
valores pagos pelas pessoas físicas e jurídicas por intermédio dos
instrumentos de pagamento usuais no Brasil. Ainda no mesmo dia é lançado
o resultado financeiro das negociações de títulos públicos federais realizadas
entre os bancos ao longo do próprio dia.

Atualmente, ainda que o banco não disponha de saldo suficiente em
sua conta para satisfazer os pagamentos previstos o Banco Central do Brasil
dá curso à liquidação de tais obrigações e a instituição financeira passa a
apresentar saldo negativo na conta Reservas Bancárias. Esse saldo negativo é
normalmente regularizado,  pois, em tese, deveriam aqueles manter títulos
públicos federais em volume suficiente para o adequado gerenciamento de
seu caixa.

Em média, a soma dos saldos negativos nas contas Reservas Bancárias,
atinge R$ 6 bilhões. Essa é a dimensão do risco privado assumido
diariamente pela sociedade brasileira por intermédio do Banco Central do
Brasil, devido à atual sistemática operacional do sistema de pagamentos
brasileiro, conforme afirma Luis Gustavo da Matta Machado:

“Hoje, nós temos o Banco Central — na verdade, a sociedade
brasileira — assumindo diariamente um risco da ordem de 6 bilhões
de reais junto ao sistema bancário pelas necessidades do fluxo de
pagamentos da economia e pela forma como é a característica da
conta Reservas Bancárias, que vem desde a época da... “
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É comum a argumentação de que, quando o problema de liquidez de
determinado banco é grave, o Banco Central do Brasil sustenta a sobrevida da
instituição por meio de empréstimos. Atuar de modo diferente, quando
configurado o problema, significa rejeitar aqueles lançamentos, caso
representem valor negativo que supere a soma do saldo na conta Reservas
Bancárias e do valor dos títulos públicos federais de propriedade da
instituição.

Ao rejeitar tais lançamentos, o Banco Central do Brasil estará
transferindo a falta de liquidez do banco para todo o resto do sistema
financeiro e para a clientela do sistema bancário. Isso pode gerar a
denominada crise sistêmica, com a quebra sucessiva de instituições
financeiras, em efeito dominó, e a interrupção da cadeia de pagamentos do
setor real da economia, seguida, invariavelmente, de recessão econômica.

Os lançamentos não rejeitados, caso as instituições não disponham de
liquidez e garantias suficientes para oferecer em contrapartida a um
empréstimo, originam o saldo negativo na conta de reservas bancárias. Isso
ocorre também quando a instituição encontra dificuldades para se financiar
no mercado interbancário.

Aliás, é no mercado interbancário que os bancos com problemas de
caixa primeiro buscam recursos, pois ali os obtêm a um custo menor que o
cobrado pelo Bacen.

À época da intervenção do Banco Econômico os bancos privados com
sobras de caixa passaram a não mais emprestar recursos nessa modalidade,
pois havia uma desconfiança generalizada no mercado. O Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal foram os grandes fomentadores de recursos nessa
época, extrapolando, inclusive, as margens normativas estabelecidas pelo
Banco Central, conforme depreende-se de expediente encaminhado pela
Presidência do Banco do Brasil à Presidência do Banco Central, em abril de
1996:

“(...) Entendendo preferível uma solução que preservasse a
tranqüilidade do sistema como um todo à eventual solução extrema, as
instituições financeiras recorreram à intermediação do Banco como
forma de dar continuidade à assistência que até então vinham
prestando àquelas em dificuldades.

Avaliada a estrutura das operações propostas pelo mercado, concluiu
o Banco que não havia risco adicional para a Instituição, fato esse que
vem se confirmando ao longo deste período.

A mobilização de recursos do mercado via Banco do Brasil S.A., para
repasses aos bancos em dificuldades, foi acompanhada pelo Banco
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Central através de informações que prestamos diariamente à Diretoria
de Política Monetária e se revelou eficaz na medida em que preservou
a tranqüilidade do mercado financeiro sem qualquer ônus à política
monetária em vigor.

Entretanto, a situação de desequilíbrio patrimonial apresentado pelo
Banco do Brasil S.A., que com certeza será revertida com o plano
recentemente divulgado, reduziu significativamente os limites
permitidos para operações de repasses no mercado interfinanceiro
(MNI 7.2.1.”c”), os quais vêm sendo extrapolados em várias
oportunidades, a partir de set/94.

Nessas condições, solicito a V. Exa. relevar os excessos verificados
nas operações acima mencionadas, bem como os que venham a
ocorrer nos próximos 90 dias, reconhecendo a importância da atuação
do Banco na preservação do clima de tranqüilidade do Sistema
Financeiro.”

Quando os bancos não conseguem se financiar no mercado
interbancário procuram o Banco Central do Brasil, o qual oferece, conforme
o caso, o chamado empréstimo de liquidez via redesconto, com a finalidade
de socorrer instituições com problemas de liquidez.

Até 1996, uma instituição que não conseguisse superar sua
insuficiência de caixa  via captação de  recursos do público ou via mercado
interbancário, inevitavelmente recorria ao Banco Central do Brasil, mediante
a assinatura de um contrato de abertura de crédito rotativo sem prazo
determinado. Normalmente, esse tipo de empréstimo apresentava taxas
punitivas. A garantia consistia em uma nota promissória emitida pelos
diretores estatutários. Além das taxas punitivas, outra desvantagem para a
instituição consistia no fato de que todo o mercado acabava tomando
conhecimento dessa ocorrência, o que dificultava ainda mais sua situação.

A partir de 1996, o Banco Central do Brasil, na busca de soluções
dentro do próprio mercado, liberou grande volume de depósitos
compulsórios, o que beneficiou todas as instituições.

Atualmente, segundo a Resolução nº 2685, de 26.1.2000, a concessão
de Redesconto do Banco Central do Brasil aos bancos múltiplos com carteira
comercial, aos bancos comerciais e as caixas econômicas compreende as
modalidades básicas de compra, com compromisso  de revenda e redesconto.

As operações de Redesconto do Banco Central são concedidas, a
critério do Banco Central do Brasil, por solicitação da instituição financeira,
mediante a utilização da taxa Selic fixada pelo Comitê de Política Monetária.
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As operações de compra de títulos, com compromisso de recompra são
realizadas segundo os seguintes prazos e condições:

a) 1 (um) dia, destinadas a satisfazer as necessidades de liquidez de
instituição financeira, decorrentes de descasamento momentâneo no seu
fluxo de caixa;

b)  até 15 (quinze) dias úteis, podendo ser recontratadas, desde que
o prazo total não supere 45 (quarenta e cinco) dias  úteis, destinadas a
satisfazer as necessidades de liquidez de instituição financeira,
decorrentes de descasamento temporário no seu fluxo de caixa e que
não caracterizem problema de desequilíbrio estrutural;

c)  ate 90 (noventa) dias corridos, podendo ser recontratadas, desde
que o prazo total não supere 180 (cento e oitenta) dias corridos,
destinadas a viabilizar o ajuste patrimonial de instituição financeira
com problema de desequilíbrio estrutural;

d) Essas operações envolvem títulos públicos federais registrados
no Sistema Especial de Liquidação e de Custodia (SELIC), créditos e
direitos creditórios, preferencialmente com garantia real. e outros
ativos, a exclusivo critério do Banco Central do Brasil, exceto nas
operações de um dia, em que são admitidos apenas títulos públicos
federais registrados no SELIC.

Em explicação adicional, arremata o Senhor Luis Gustavo da Matta
Machado:

“Não houve, como há na operação de redesconto, um contrato, uma
operação formal, em que se entregou o recurso na conta Reservas
Bancárias com o recebimento de alguma garantia ou com a aquisição
de algum bem, que é a forma como hoje operamos. O redesconto não é
mais um empréstimo contra a garantia, ele passou a ser uma aquisição
de ativos do banco, exatamente para fugir... para reduzir o risco de
crédito do Banco Central.”.

5. Os Regimes Especiais

A supervisão bancária a cargo do BACEN, a teor da previsão
insculpida na Lei n° 4.595/64, tem por objetivos fundamentais promover as
práticas bancárias seguras e sólidas, proteger os depositantes e outros credores
e manter a estabilidade dos mercados financeiros pela limitação de riscos, em
especial os chamados riscos sistêmicos.

Dispõe o Banco Central, quando verificar situações anômalas nas
instituições financeiras privadas e públicas não federais, de três institutos a
serem empregados como solução: o regime de administração especial
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temporária – RAET (Decreto-lei n° 2.321/87), a intervenção e a liquidação
extrajudicial (Lei n° 6.024/74), sendo vedado o pedido de concordata (Lei n°
4.595/64, art. 45, parágrafo único).

Mais recentemente, foi editada a Lei n° 9.447/97 (resultante da
conversão da Medida Provisória nº 1.182, de 17 de novembro de 1995), a qual
possibilita ações preventivas dessas situações mediante a exigência de
capitalização, transferência de controle acionário e/ou reorganização
societária das instituições financeiras, além de também dispor sobre a
responsabilidade dos controladores das instituições submetidas a regimes
especiais.

A Intervenção  (Lei 6.024, de 13 de março de 1974) é decretada ex-
officio pelo BACEN – ou pelos administradores da instituição, quando
estatutariamente investidos desse poder – nas seguintes hipóteses:

a) prejuízos decorrentes de má administração, que sujeite seus
credores a risco;

b) reiteradas infrações à legislação bancária não regularizadas após as
determinações do Banco Central, no uso de suas atribuições
fiscalizatórias;

c) ocorrência dos fatos enumerados nos artigos 1° e 2° do Dec.-lei n°
7.661/45 – lei de falências – (casos de inadimplência), quando houver
a possibilidade de evitar-se a liquidação extrajudicial.

É executada por um interventor nomeado pelo Banco Central ou por
pessoa jurídica (MP 1182/95 e Lei 9447/97), com plenos poderes de gestão.
Seus atos de alienação ou incorporação ao patrimônio da sociedade, assim
como os de admissão ou demissão de pessoal, dependem de prévia e expressa
autorização do Banco Central (art. 5º)

Sua decretação acarreta de imediato a suspensão das atividades
regulares da entidade, em especial: a suspensão da exigibilidade das
obrigações vencidas;  a suspensão da fluência do prazo das obrigações
vincendas anteriormente contraídas; e a inexigibilidade dos depósitos
existentes. Tem duração máxima de 06 (seis) meses, prorrogáveis por mais 06
meses.

O Regime de Administração Especial Temporária – Raet, previsto no
Decreto-lei 2.321/87, poderá ser decretado pelo Banco Central quando se
verificar uma das seguintes ocorrências:

a) prática reiterada de operações contrárias às diretrizes de política
econômica ou financeira traçadas em lei federal;

b) existência de passivo a descoberto;
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c) descumprimento das normas referentes à conta de Reservas
Bancárias mantida no Banco Central do Brasil;

d) gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores;

e) ocorrência de qualquer das situações previstas para os casos de
intervenção.

É executada por um conselho diretor nomeado pelo Banco Central (art.
3º) ou por pessoa jurídica especializada  (art. 8º) com plenos poderes para a
prática dos atos de gestão considerados ordinários, sendo que os assim não
caracterizados e que impliquem em disposição ou oneração do patrimônio da
entidade dependem de prévia e expressa autorização do BACEN (art. 3º).

Sua decretação não afeta o regular desenvolvimento dos negócios da
entidade, continuando esta a funcionar normalmente. Inexiste previsão legal
para sua duração, sendo a mesma fixada pelo BACEN, podendo ser
prorrogada por período não superior ao primeiro (art. 1º, § único).

O Bacen, uma vez decretado o regime, fica autorizado a utilizar
recursos da Reserva Monetária para o saneamento da instituição, os quais
serão sacados mediante cauções, títulos da dívida pública federal, hipoteca de
imóveis ou outras garantias (art. 10)

Pode, ainda, o Bacen autorizar a reorganização societária da instituição
(transformação, incorporação, cisão, fusão) ou a transferência do seu controle
acionário.

Também pode propor  a desapropriação das ações do capital social,
passando a União a assumir o controle acionário por valor simbólico, caso o
patrimônio líquido seja negativo (arts. 11 e 12), e cuja alienação se dará por
oferta pública, assegurada condições de igualdade a todos os concorrentes
(MP 1182/95 e Lei 9447/97).

A Liquidação Extrajudicial (Lei 6.024, de 13 de março de 1974) será
decretada de ofício pelo Banco Central quando se verificar:

a) ocorrências comprometedoras da situação econômica ou
financeira, especialmente quando não honrar pontualmente seus
compromissos, ou quando caracterizadas as hipóteses para a
declaração de falência;

b) grave violação das normas legais e estatutárias disciplinadoras da
atividade da instituição, das determinações do Conselho Monetário
Nacional ou do Banco Central do Brasil;

c) prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores quirografários;

d) não se iniciar a liquidação ordinária até 90 (noventa) dias da
cassação da autorização para funcionamento, ou, se iniciada, for
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observada pelo BACEN morosidade no processo que possa acarretar
prejuízos aos credores.

Também pode se dar esse regime a requerimento dos administradores
da instituição, caso haja previsão no respectivo estatuto social, ou por
proposta circunstanciada do interventor.

Sua execução é realizada por liquidante nomeado pelo BACEN ou por
pessoa jurídica (MP 1182/95 e Lei 9447/97) “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.” .

Pode, também, o liquidante em benefício da massa e após prévia e
expressa autorização do Bacen, ultimar os negócios pendentes e onerar e
alienar os bens da massa, neste caso por licitação (art. 16).

A decretação da liquidação extrajudicial produz os seguintes resultados
de imediato:

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.

Inexiste prazo para o seu término, podendo a mesma cessar caso seja
transformada em liquidação ordinária, seja decretada a falência da entidade,
sejam aprovadas as contas do liquidante com a consequente baixa no registro
público ou os interessados tomem para si o prosseguimento das atividades da
entidade mediante a apresentação de garantias suficientes (art. 19).

Os critérios de correção de ativos e passivos de instituições
submetidas a regime especial.
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A correção dos ativos das instituições submetidas a algum regime
especial não sofre nenhuma alteração em função da decretação dos mesmos,
isto é, continuam sendo corrigidos normalmente.

Do lado do passivo, o art. 18 da Lei n° 6.024, de 13/03/74, alínea “d”,
previa a vedação da correção dos elementos passivos da massa em liquidação
extrajudicial.

“art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os
seguintes efeitos:

(...)
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não
integralmente pago o passivo;

(...)”
Essa situação, onde os ativos se valorizam e os passivos se mantinham

estacionados, em detrimento dos credores, perdurou até novembro de 1985,
quando o Executivo editou o Decreto-lei n° 2.278, de 19/11/85, o qual
instituiu a correção monetária sobre o passivo.

"Art. 1º - Incide correção monetária sobre a totalidade das obrigações de
responsabilidade das entidades a que se aplica a Lei nº 6.024, de 13 de março de
1974, submetidas a regime de intervenção, liquidação extra-judicial ou falência.

Parágrafo único - O disposto neste artigo, abrange também as operações
realizadas posteriormente à decretação da intervenção, liquidação extra-judicial
ou falência, referentes a qualquer tipo de obrigação passivas, contratual ou não,
inclusive as penas pecuniárias por infração a dispositivos legais."

Posteriormente a isso, o legislador constituinte fez constar do art. 46 do
ADCT a obrigatoriedade da incidência de correção monetária desses créditos
junto a entidades submetidas a esses regimes de exceção, mesmo que
convertidos em falência.

“Art. 46. São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até o seu efetivo
pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades
submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando
esses regimes sejam convertidos em falência.

( . . .)”
A Lei n° 8.177, de 01/03/91 (com redação dada pela Lei n° 8.218, de

29/08/91), determinou em seu art. 9° a incidência de juros de mora
equivalentes à Taxa Referencial Diária – TRD, a partir de fevereiro de 1991,
sobre os passivos de empresas concordatárias em falência e de instituições em
regime de liquidação extrajudicial, intervenção e administração especial
temporária.

A partir de 1° de maio de 1993, foi a TRD extinta, sendo substituída
pela Taxa Referencial – TR (Lei nº 8.660/93), que é o índice de correção
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atualmente utilizado nos passivos das instituições submetidas a regime
especial.

A discricionariedade da atuação do Banco Central na aplicação de
regimes especiais

Todo o Sistema Financeiro Nacional deve ser entendido como um todo
composto de vários componentes que se relacionam. A retirada de um desses
componentes pode ocasionar uma desfavorável e imediata repercussão nas
demais entidades, o denominado “efeito dominó”, e abalar a confiança, peça
fundamental do sistema financeiro, de todos os que com ele se relacionam.

Dessa forma, o Conselho Monetário Nacional tem a obrigação de zelar
pela estabilidade da moeda e pelo equilíbrio do Sistema Financeiro Nacional,
a teor do insculpido no art. na Lei nº 4.595/64, recepcionada pela atual Carta
com status de lei complementar.

“Art. 3º - A política do Conselho Monetário Nacional  objetivará:

(...)

VI – zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras;”

Por seu turno, o Banco Central, como executor da política definida pelo
CMN,  tem a competência legal para avaliar o momento adequado e as
cautelas que a conjuntura recomenda para aplicar os regimes previstos na lei
6024/74:

“Art. 15 Decretar-se-á a liquidação extrajudicial da instituição financeira:

(...)

§ 1º O Banco Central do Brasil decidirá sobre a gravidade dos fatos
determinantes da liquidação extrajudicial, considerando as repercussões
deste sobre os interesses dos mercados financeiro e de capitais, e, poderá,
em lugar da liquidação, efetuar a intervenção, se julgar esta medida
suficiente para a normalização dos negócios da instituição e preservação
daqueles interesses.” (grifos nossos)

Assim, é fundamental avaliar as repercussões que a decretação de um
regime especial trará, notadamente objetivando evitar o “efeito dominó”, já
que a quebra de uma empresa em dificuldades pode gerar a quebra de outras
em bom estado, devido ao relacionamento mantido entre elas, e assim
sucessivamente..

Por cautela e moderação, antes de o Bacen aplicar um regime especial
em uma instituição financeira, verifica se isso é realmente inevitável.
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Examina-se a credibilidade da instituição no mercado, as conseqüências
que cada regime poderia acarretar ao sistema, o risco de lesão ao patrimônio
de correntistas e poupadores objetivando adotar a solução que melhor atenda
ao interesse público e que melhor cumpra o mister de zelar pela liquidez e
solvência de todo o Sistema Financeiro Nacional.

Evidencia-se, assim, que a decretação de regime especial em instituição
financeira não é ato vinculado. É ato  discricionário que requer a avaliação de
sua conveniência, oportunidade e razoabilidade.

A situação do patrimônio dos responsáveis pelas instituições
financeiras submetidas a regime especial e as inovações da Lei 9447/97

A Lei 6024, de 13 de março de 1974, prevê que todos os
administradores de instituição financeira que tenham atuado nos doze últimos
meses anteriores à decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou
falência ficarão com todos os seus bens indisponíveis até a apuração e
liquidação final de suas responsabilidades.

Também podem ter os seus bens postos em indisponibilidade, desde
que o Banco Central proponha e o Conselho Monetário Nacional aprove, os
gerentes, conselheiros fiscais ou qualquer outro que tenha concorrido para a
situação da instituição, além dos bens adquiridos dessas pessoas com o intuito
de simulação para evitar a aplicação da lei (art. 36).

Essas disposições também se aplicam as instituições submetidas ao
Regime de Administração Especial Temporária instituído pelo Decreto-lei nº
2.321, de 25 de fevereiro de 1987.

Já no âmbito do Proer, com a edição da Medida Provisória nº 1.182, de
17 de novembro de 1995, posteriormente convertida na Lei nº 9.447, de 14 de
março de 1997, também o controlador, direto ou indireto, da instituição
submetida a algum regime especial passou a ter os seus bens indisponíveis.


