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RESUMO 
 
 

 Se fosse possível resumir em poucas palavras a função do administrador de qualquer 
sociedade empresária, a descrição de suas tarefas seria a gestão dos fluxos e do patrimônio 
da empresa administrada, com vistas a entrega dos produtos e serviços, sua permanência no 
mercado e a geração de lucros. Em suma, o administrador é um dos principais responsáveis 
pelo sucesso de qualquer empreendimento. Por esse motivo, o estudo da responsabilidade 
jurídica desse profissional sempre suscitou muito interesse da doutrina.  

 O administrador de instituição financeira, nesse sentido, tem uma função ainda mais 
complexa e delicada. A importância das instituições financeiras na economia de qualquer 
país, na qualidade de intermediadoras do fomento das atividades empresariais via concessão 
de crédito e captadoras de poupança popular, coloca o gestor desses fluxos em uma posição 
de maior destaque e maior exposição a riscos. Isso porque, além de agir no interesse da 
instituição financeira – maximizando os ganhos –, deve estar atento, também, ao interesse 
dos poupadores, investidores e tomadores de crédito – sob pena de colocar em risco a 
economia nacional. Por se encontrar nessa posição estratégica, o estudo da responsabilidade 
civil desses profissionais, especialmente em situações de crise das instituições financeiras, 
torna-se especialmente relevante e interessante.  

Partindo de uma análise histórica da atividade bancária no Brasil e dos métodos de 
saneamento de crises das instituições financeiras no país – capitaneados pelo Banco Central 
do Brasil – o presente estudo pretende explorar a natureza, os limites e as consequências da 
responsabilidade civil dos administradores dessas instituições, tal como estabelecido pela 
Lei nº 6.024/74. Para tanto, será mapeada a discussão acerca da responsabilização objetiva 
e subjetiva na doutrina e na jurisprudência pátria. Filiando-se a parte da doutrina, este 
trabalho conclui pela natureza subjetiva da responsabilidade civil dos administradores de 
instituições financeiras, existindo espaço para soluções intermediárias, como a inversão do 
ônus probatório – carreando-o ao administrador – como já delineado em jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Essa posição ensejará uma revisão crítica do atual texto da Lei 
nº 6.024/74 e possibilitará uma reflexão para futuras alterações legislativas, inclusive sob o 
ponto de vista de um ambiente negocial altamente regulado. 

Por fim, a contraposição do sistema brasileiro com a doutrina e a jurisprudência 
norte-americana sobre o tema, com o objetivo de verificar, comparativamente, como os 
parâmetros de responsabilização dos administradores de instituições financeiras daquele país 
– que foi o epicentro da pior crise bancária da atualidade. 
 
Palavras chave: Responsabilidade Civil – Administradores – Instituições Financeiras – 
Regimes Especiais – Banco Central do Brasil  
  
  
     



 
 
 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 
 
 

If it were possible to summarize the role of the executive officer of any company, the 
description of her tasks would be the management of flows and assets, aiming to deliver the 
products and services, the permanence of company in the market and profit. In short, the 
executive officer is one of the main responsible for the success of any enterprise. For this 
reason, the study of the legal responsibility of this professional has always aroused great 
interest among legal scholars. 

Therefore, the executive officer of a financial institution has an even more complex 
and delicate function. The importance of financial institutions in the economy of any 
country, as promoters of entrepreneurial activities through credit granting and keepers of 
common people savings, places the manager of these flows in a position of greater 
prominence and greater exposure to risks. This is because, in addition to acting in the interest 
of the financial institution - maximizing its profits - she must also be concicous of the 
interests of savers, investors and borrowers - otherwise the national economy may be put at 
risk. Because she is in this strategic position, the study of civil liability of these professionals, 
especially in situations of crisis of the financial institutions, becomes especially relevant and 
interesting. 

Beginning with a historical analysis of banking activity in Brazil and the methods for 
reorganizing financial institutions in Brazil - led by Brazilian Central Bank - the present 
study intends to explore the nature, limits and consequences of executive officer´s civil 
liability as established by Act nº 6.024/74. In order to do so, the study shall map the 
discussion on objective and subjective liability of such professionals in Brazilian legal 
scholars opinion. This work comes to the conclusion that banks executive officer´s 
professional liability is subjective and, as such, must be verified according to parameters of 
behavior established by law and by the Courts. There is also room for intermediary solutions, 
such as the reversal of the burden of proof - assigning it to the officer - as already outlined 
in Brazilian Superior Court of Justice´s decisions. This position will provide a critical review 
of the current text of Act nº 6.024/74 and will allow for reflection on future legislative 
changes, considering a highly regulated business environment. 

At last, the comparison of Brazilian legal system with American legal scolars 
opinions and the American Court’s decisions on the subject, will serve to compare the 
parameters of liability of the banks executives officer´s – considering that U.S.A. was the 
epicenter the worst modern banking crisis. 
 
Key words: Civil Liability – Executive officer – Special Regimes – Brazilian Central Bank 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As instituições financeiras desempenham papel fundamental na economia de qualquer 

país. No Brasil, essas sociedades são caracterizadas por lei pela captação, intermediação e/ou 

aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 

e pela custódia de valores de propriedade de terceiros, conforme estabelecido pelo artigo 17 

da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 19641 (“Lei nº 4.595/64”). 

 

Nesse sentido, as instituições financeiras são responsáveis pela circulação do dinheiro 

na economia, sendo intermediárias das operações de pagamentos realizadas entre particulares 

dentro de um mesmo país e, também, para fora dele. 

 

Cabe ressaltar, contudo, que o papel das instituições financeiras vai além da 

intermediação de pagamentos e encontra sua função primordial na captação de recursos no 

mercado e na consequente concessão de créditos, sempre com o intuito de auferir o lucro. São 

entidades estratégicas na condução da economia dos Estados democráticos, na medida em que 

são responsáveis pela circulação da moeda, pelos financiamentos dos grandes projetos 

socioeconômicos intentados pelos governos e, também, para a subvenção do 

empreendedorismo por particulares. 

 

Assim, em um panorama geral, a atividade bancária é tão relevante para a condução da 

economia que o Estado teve que criar mecanismos para o seu controle e direcionamento, 

tornando-se ele próprio também um banqueiro2, ao intermediar operações entre as instituições 

financeiras em atividade no território nacional. Essas são algumas das funções atribuídas ao 

BACEN, às quais se somam as que mais serão tratadas ao longo deste trabalho: a regulação e 

fiscalização das atividades bancárias, sobretudo o controle exercido nas crises das instituições 

financeiras, através dos mecanismos de intervenção, liquidação extrajudicial e regime de 

                                                 
1 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. 
2 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 38. 
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administração especial temporária (“RAET”). 

 

As instituições financeiras, na qualidade de entidades estratégicas do sistema financeiro 

nacional, capazes de impactar de forma direta na economia do Estado, na medida em que são 

captadoras e fornecedoras de recursos, devem ser fiscalizadas com atenção a fim de evitar que 

problemas políticos ou de gestão, fraudes e a assunção de riscos excessivos levem a instituição 

financeira a uma crise irreversível, que atingirá diretamente seus credores e, reflexamente, a 

sociedade e a economia nacional – e por vezes internacional. 

 

Recentemente pudemos verificar o quão impactante para o mercado internacional e para 

a sociedade pode ser uma crise financeira centrada na quebra do vínculo de confiança dos 

investidores na solidez das instituições que integram o mercado financeiro. A crise de 2008, 

iniciada nos EUA, decorrente do excesso de concessão de crédito de alto risco, levou a quebra 

de importantes bancos3, fragilizou a liquidez de várias instituições4, desestabilizou a economia 

de diversos países e a elevação da taxa de desemprego nos EUA e na Europa5. Esse quadro 

levou o governo americano a intervir diretamente na economia para salvar as principais 

instituições financeiras do país (“bail out”), seguindo a doutrina “too big to fail”6. 

 

                                                 
3 A quebra do banco investimento Lehman Brothers causou um sério impacto nacional e sistêmico. Já a falência de 
cerca de 380 bancos comerciais por todo o território norte-americano teve impacto direto na vida dos correntistas 
e poupadores nos 51 estados daquele país. A lista dos bancos que quebraram pode ser acessada no endereço virtual 
do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC): https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html , 
consultado em 12.12.2017. 
4 A exemplo do impacto sofrido por outro banco de investimento de importância capital na economia americana – 
Merrill Lynch – cuja operação foi comprada pelo banco comercial Bank of America: 
https://www.theguardian.com/business/2008/sep/15/merrilllynch.wallstreet , consultado em 4.1.2017. 
5  http://oglobo.globo.com/economia/na-uniao-europeia-10-milhoes-estao-desempregados-ha-mais-de-um-ano-
9603458, (Consultado em 4.6.2016) 
6 Too big to fail (em tradução livre: grande demais para falir) é a expressão usada para descrever determinadas 
empresas que se tornaram de tal forma grandes e engendradas na base da economia de um país que o governo 
intervirá para impedir sua falência, uma vez que sua quebra teria um catastrófico efeito dominó.Trata-se de uma 
análise de custo-benefício para o governo, em que a ajuda financeira (ou bailout) a tais empresas é menos custosa 
para os cofres públicos que os efeitos de sua crise - e de uma consequente crise sistêmica. O termo surgiu em 
meados da década de 80, popularizado pelo deputado Stewart McKinney, por ocasião da quebra do Continental 
Illinois National Bank and Trust Company. 
Os grandes bancos e seguradoras são, em várias situações, considerados grandes demais para quebrar. Na crise 
do subprime, deflagrada em 2008 nos Estados Unidos da América, o governo americano desembolsou mais de US$ 
700 bilhões para salvar grandes bancos atingidos pela crise e a AIG - seguradora que segurava boa parte desses 
bancos - da falência iminente, uma vez que a quebra de tais instituições poderia causar uma crise financeira nacional 
(quiçá mundial) sem precedentes. Sobre o tema, ver https://www.investopedia.com/terms/t/too-big-to-
fail.asp; https://www.ft.com/content/0bd8f4d4-76de-11e7-a3e8-60495fe6ca71, (Consultados em 4.1.2018). 
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Esse cenário demonstra que a regulação e fiscalização da atividade financeira é medida 

necessária para proteção não somente da economia e dos mercados, mas também dos 

poupadores e dos investidores e, por fim, da própria sociedade. Por esse motivo, esse estudo 

adotará a premissa de que, para evitar que o BACEN chegue à decretação dos regimes especiais 

das instituições financeiras, é imprescindível que haja um controle sobre a regularidade de da 

atividade destas últimas no mercado, afastando-se a teoria do free banking – conceito 

minoritário no pensamento econômico-jurídico, segundo a qual os bancos deveriam agir na 

economia sem regulação ou supervisão. Sobre o tema, melhor orienta o Prof. Haroldo Malheiros 

Duclerc Verçosa: 

 

Para esse efeito, os bancos centrais exercem a competência normativa, 
preventiva, fiscalizadora e repressiva delegada (na área administrativa e 
dentro dos limites determinados pela lei), autorizando o funcionamento dos 
bancos; regulando e fiscalizando suas atividades; e julgando os atos irregulares 
e aplicando as penalidades cabíveis7. 

 
 

No Brasil a experiência tem mostrado que mesmo as instituições financeiras 

tradicionais e de boa reputação são passíveis de instabilidades, comprovando a importância e o 

delicado equilíbrio das entidades que atuam nesse mercado, bem como a necessidade de 

regulação e fiscalização do setor. São exemplos os casos dos bancos Econômico, Nacional, 

Banerj, Banespa, Bamerindus, Santos, BVA e Cruzeiro do Sul. 

 

Nesse aspecto, a responsabilização civil dos administradores de instituições financeiras, 

prevista especificamente nos artigos 39 e seguintes da Lei nº  6.024, de 13 de março de 1974 

(“Lei nº 6.024/74”) – e tema central deste trabalho – destaca-se como um dos mecanismos de 

inibição de fraudes e gestão temerárias das instituições financeiras e, em última análise, é um 

instrumento para garantir a saúde de tais sociedades.  

 

Para além da prevenção da conduta temerária na gestão de instituições financeiras, a 

qual coloca em risco o patrimônio alheio, a responsabilização civil dos administradores 

                                                 
7 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Bancos Centrais do Direito Comparado.  São Paulo: Malheiros, 
2005. p.71. 
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também se destina a garantir a indenização pelos prejuízos causados à companhia em razão de 

seus atos. 

 

O Estado, preocupado com as consequências catastróficas da má administração de 

instituições financeiras, não mediu esforços para regular a responsabilização dos integrantes da 

administração e direção dessas entidades8. Nesse sentido, a responsabilidade civil aplicada aos 

administradores de sociedades empresárias é tema tratado em vários diplomas, haja vista sua 

importância de regulação. 

 

Tem-se assim que, de forma mais genérica, o tema da responsabilidade civil dos 

administradores é tratado ao longo do Código Civil, notadamente em seus artigos 186, 927, 

1015 e 1016. Também é disciplinada nos artigos 158 e seguintes da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), que trata especificamente dos administradores 

das sociedades por ações. 

 

A responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras, por sua vez, é 

especificamente regulada pela Lei nº 6.024/74, que dispõe sobre os regimes de intervenção, 

liquidação extrajudicial e regime de administração especial temporária das instituições 

financeiras. 

 

Note-se, contudo, que apesar da importância da matéria e do seu largo tratamento 

legislativo, não são muitas as obras que empenharam esforços em tratar da natureza e extensão 

da responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras, fato que, aliado à 

notoriedade das decretações de regimes especiais de instituições financeiras realizadas pelo 

BACEN e às investigações de seus administradores havidas nas últimas décadas, contribuíram 

de forma decisiva para a escolha do tema do presente estudo. 

 

Diante da perspectiva de alteração da legislação que trata da matéria, já em discussão no 

âmbito do BACEN, os debates acerca da necessidade de atualização da legislação atualmente 

                                                 
8 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 302. 
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em vigor no país se intensificaram, tornando oportuno o tratamento sobre seus aspectos mais 

polêmicos à luz das diferentes propostas de “lege ferenda” encontradas na doutrina que se 

pretende demonstrar ao longo deste trabalho.  

 

Um dos pontos mais debatidos ao longo dos mais de 40 anos de vigência da atual Lei nº  

6.024/74 entre os doutrinadores que estudaram o tema – e que possivelmente será alvo de 

modificações tão logo haja a prometida renovação da legislação – diz respeito à 

responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras, notadamente nos artigos 

39 e 40: 

 

Art. 39. Os administradores e membros do Conselho Fiscal de instituições 
financeiras responderão, a qualquer tempo, salvo prescrição extintiva, pelos 
atos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido. 
 
Art. 40. Os administradores de instituições financeiras respondem 
solidariamente pelas obrigações por elas assumidas durante sua gestão, até que 
se cumpram. 
Parágrafo único. A responsabilidade solidária se circunscreverá ao montante 
e dos prejuízos causados. 
 

 
Em uma análise perfunctória dos artigos supracitados, precipitando aqui parte da 

discussão que se travará nos capítulos subsequentes, seria possível notar uma aparente 

contradição entre os dois dispositivos. Isso porque o artigo 39 determina que os administradores 

de instituições financeiras responderão pelos atos ou omissões que tiverem praticado no 

exercício do cargo, insinuando uma responsabilidade de cunho subjetivo desses administradores 

em relação aos prejuízos causados, sendo necessária a apuração do dolo ou culpa nas condutas 

dos citados profissionais que acabarem por prejudicar a saúde financeira das instituições a que 

serviam. 

 

Em contrapartida, na redação do artigo 40, que determina que os administradores 

respondem solidariamente pelas obrigações  assumidas  pelas instituições financeiras, pode-se 

interpretar que a responsabilidade imputada aos administradores tem caráter objetivo, uma vez 

que textualmente estabelece que a responsabilidade do profissional em questão é solidária com 

a da instituição financeira e integral – ou seja, só cessa com o total cumprimento das obrigações 
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assumidas pela instituição financeira no curso de sua gestão. 

 

Nesse sentido, a promulgação da Lei nº  6.024/74, trouxe à tona esse debate ao revogar 

a Lei nº 1.808, de 7 de janeiro de 1953 (“Lei nº 1.808/53”) – que dispunha claramente em seu 

artigo 2º que os administradores, agindo com culpa ou dolo, responderiam solidariamente pelas 

obrigações assumidas pelas instituições financeiras durante a sua gestão9. 

 

Por ocasião da promulgação da Lei nº 6.024/74 colocou-se a discussão na doutrina sobre 

a natureza da responsabilidade dos administradores de instituições financeiras. Para alguns, 

como Modesto Carvalhosa10 e Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa11, a responsabilidade seria 

objetiva, em razão do risco criado no exercício da atividade. 

 

Em sentido contrário, para outra corrente doutrinária que tem como um de seus 

representantes Arnoldo Wald, a responsabilidade continuaria a ser subjetiva mesmo após a 

alteração legislativa, na medida em que a responsabilidade solidária do administrador nas 

obrigações assumidas pela instituição, prevista no artigo 40, partiria do pressuposto de que as 

obrigações seriam decorrentes de atos ou omissões do administrador, interpretando os 

dispositivos conjuntamente12. 

 

O entendimento da doutrina ainda não é plenamente pacífico. Na jurisprudência, por 

outro lado, por muitos anos consolidou-se o entendimento de que a responsabilidade civil dos 

administradores de instituições financeiras tem caráter subjetivo. Mais recentemente, no entanto, 

o STJ tem encabeçado uma mudança na interpretação legislativa, que começa a ser adotada nos 

demais tribunais brasileiros, segundo a qual a responsabilidade prevista na Lei nº 6.024/74 seria 

                                                 
9 “Art. 2º Respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelos bancos e casas bancarias durante a sua 
gestão e até que elas se cumpram, os diretores e gerentes que procederem com culpa ou dolo, ainda que se trate de 
sociedade por ações, ou de sociedade por cotas, de responsabilidade limitada. 
Parágrafo único. A responsabilidade se circunscreverá ao montante dos prejuízos causados, pela inobservância do 
disposto nesta lei, sempre que for possível fixá-la.” 
10 CARVALHOSA, Modesto. Responsabilidade Civil dos Administradores das Companhias Abertas, Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 49. São Paulo: RT, 1983. p.19-20. 
11 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. Responsabilidade civil especial nas instituições financeiras 
e nos consórcios em liquidação extrajudicial. São Paulo: RT, 1993. p. 86-87. 
12 WALD, Arnoldo. A culpa e o risco como fundamento da responsabilidade pessoal do diretor do Banco. Revista 
de direito mercantil, industrial, economico e financeiro. Nova Série, v. 15, n. 24, 1976. p. 36. 
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de natureza subjetiva13. 

 

Portanto, a discussão acerca da natureza da responsabilidade civil especial dos 

administradores de instituições financeiras é o assunto central que se pretende aprofundar no 

presente trabalho, buscando aferir qual entendimento estaria mais alinhado à realidade 

econômica atual e o aumento na complexidade das relações jurídicas nessa seara, haja vista os 

40 anos de vigência da Lei nº 6.024/74 completados em 2014 e as perspectivas de novas 

alterações legislativas. 

 

A problemática do tema também envolve saber a extensão dessa responsabilidade, quem 

são os administradores aos quais a lei se refere e em que termos seus patrimônios devem 

responder pelo prejuízo da instituição financeira.  

 

A esse respeito, como já sedimentado na doutrina e jurisprudência14, o artigo 145 da Lei 

6.404/7615 entende que os conselheiros e diretores são considerados administradores para os 

efeitos legais, razão pela qual também são abarcados pelos artigos 39 e 40 da Lei 6.024/74. 

Não é diferente o tratamento dispensado pela legislação ao controlador da instituição financeira.  

O artigo 1º da Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997 (“Lei nº 9.447/97”) inclui, expressamente, 

a responsabilidade civil solidária dos controladores das instituições sob regime especial16. 

 

Contudo, a responsabilização objetiva desses profissionais deve ser vista com a devida 

cautela, como também destaca o Prof. Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. A atenção se deve 

ao fato de que há diretores-empregados – ou seja, administradores-profissionais, contratados 

pelo controlador para assumirem áreas técnicas da instituição sob suas ordens e sujeitos a 

demissão. Esses profissionais muitas vezes dirigem um determinado setor da instituição, 

                                                 
13 STJ, REsp nº 447.939, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2007. 
14  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A Responsabilidade Civil Especial das Instituições Financeiras 
Insolventes, in SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional. 
São Paulo: Textonovo, 1999. p. 158. 
15 “Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade 
dos administradores aplicam- se a conselheiros e diretores.” 
16 “Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do 
Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação 
extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974.”. 
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desconhecendo, em sua totalidade, os atos praticados pelas demais áreas da companhia17. 

 

Não é difícil imaginar, portanto, que esses profissionais não se enquadram exatamente 

no fundamento jurídico da responsabilidade objetiva, ou seja, o binômio do risco e o seu 

proveito18, por não participarem de forma direta e linear nos resultados da instituição financeira. 

Nesse sentido, o causador de eventual prejuízo a terceiros em razão da assunção de elevado 

risco com o objetivo de auferir vantagem econômica é o sujeito a quem idealmente se deve 

responsabilizar. 

 

Para além da natureza e da extensão da responsabilidade civil especial dos 

administradores de instituições financeiras em liquidação extrajudicial, importante trazer à 

pesquisa a discussão sobre constitucionalidade da Lei nº 6.024/74 e a sua eventual recepção pela 

Constituição de 1988, sobretudo no que diz respeito aos seus artigos 3619 e seguintes que tratam 

                                                 
17  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A Responsabilidade Civil Especial das Instituições Financeiras 
Insolventes, in SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial...Op. Cit., p. 158. 
18 De acordo com José Fernando Simão "o novo Código Civil, em seu artigo 927, parágrafo único, preceitua que 
haverá a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrém. Assim, o novo diploma 
afasta a teoria da culpa e expressamente adota a Teoria do Risco, chamada de objetiva, segundo a qual aquele que 
em virtude de sua atividade cria um risco de danos a terceiro, fica obrigado a reparar, sendo irrelevante que a ação 
do agente denote imprudência ou negligência.” in A teoria do risco no novo Código Civil, disponível 
em http://professorsimao.com.br/artigos_simao_a_teoria_do_risco.htm,  consultado em 4.1.2018. A teoria do risco 
foi subdividida em algumas categorias como a teoria do risco integral, do risco profissional, entre outras. No 
presente estudo, tratar-se-á da teoria do risco proveito, que rege atividades lucrativas, como a atividade bancária. 
Em poucas palavras, determina a teoria do risco proveito que o responsável pelos prejuízos causados a terceiros 
é aquele que se beneficia das atividades de risco. Assim, o agente, que se locupleta dos resultados favoráveis de 
determinada atividade   deve, sem a necessidade de apuração de culpa, reparar os danos causados a outrem no 
exercício da atividade em questão”. Sobre o tema ver: NADER, Paulo. Curso de direito civil, responsabilidade 
civil, volume VII, Rio de Janeiro: Forense, 2009; DENARI, Zelmo. Da Qualidade de Produtos e Serviços, da 
Prevenção e da Reparação de Danos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 195-196.  
19 “Art . 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial 
ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, 
aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou a falência, 
atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato. 
§ 2º Por proposta do Banco Central do Brasil, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a indisponibilidade 
prevista neste artigo poderá ser estendida: 
a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e aos de todos aqueles que, até o limite da responsabilidade estimada 
de cada um, tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a decretação da intervenção ou da liquidação 
extrajudicial, 
b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os tenham a qualquer título, adquirido de administradores da 
instituição, ou das pessoas referidas na alínea anterior desde que haja seguros elementos de convicção de que se 
trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei. 
§ 3º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela 
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da indisponibilidade de bens dos administradores. 

 

O artigo 36 da Lei nº 6.024/74 determina que os bens dos administradores de 

instituições financeiras em regime especial fiquem indisponíveis até a devida apuração final de 

suas responsabilidades pelo relatório do BACEN. Nesse aspecto, muito embora seja dado vista 

ao interessado dos autos do processo administrativo movido pelo BACEN para investigação 

de responsabilidades, não há uma análise efetiva de mérito de sua defesa20.  

Para parte da doutrina, como será discutido neste estudo, a dinâmica estabelecida no 

processo administrativo instaurado pelo BACEN e a defesa franqueada ao administrador nessa 

esfera, fere o c o r o l á r i o  c o n s t i t u c i o n a l  d o  devido processo legal, consubstanciado no 

binômio da ampla defesa e do contraditório 21 . Entre outros motivos porque, uma vez 

determinada a indisponibilidade dos bens dos administradores, por ocasião da decretação do 

ato que institui o regime especial da instituição financeira, ela pode se perdurar por anos até 

que se julgue a ação de responsabilidade civil eventualmente movida pelo Ministério Público, 

privando os administradores de seus bens em desacordo com o quanto estabelecido pelo artigo 

5º, LV da Constituição Federal de 1988. 

 

Diante disso, é importante uma análise mais aprofundada do tema para aferir se a 

Lei nº 6.024/74 foi de fato recepcionada pela Constituição de 1988 e se está alinhada com o 

Código Civil de 2002 e Código de Processo Civil de 2015. 

 

Os esforços da pesquisa, portanto, devem se concentrar na análise da natureza e extensão 

da responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras nos regimes especiais 

decretados pelo BACEN, assim como na constitucionalidade da Lei nº 6.024/74 que os 

                                                 
legislação em vigor. 
§ 4º Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de 
compra e venda, de cessão de direito, desde que os respectivos instrumentos tenham sido 
levados ao competente registro público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liquidação 
extrajudicial ou da falência.” 
20  WALD, Arnoldo. O Descabimento da Indisponibilidade dos Bens dos Ex-administradores de Instituição 
Financeira em Liquidação Extrajudicial, in SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial no 
Sistema Financeiro Nacional. São Paulo: Textonovo, 1999. p. 184. 
21  WALD, Arnoldo. O Descabimento da Indisponibilidade dos Bens dos Ex-administradores de Instituição 
Financeira em Liquidação Extrajudicial, in SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial ... Op. 
Cit., p. 184. 
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regulamentam. 

 

No entanto, para que se chegue ao principal objeto deste trabalho com o devido esteio 

doutrinário e legislativo, o estudo se inicia com uma breve remissão histórica que retoma o 

conceito de instituição financeira e a sua importância para a economia de qualquer Estado, bem 

como repassa a criação do BACEN e o seu papel para a regulação do mercado financeiro 

nacional. Tais informações são indispensáveis para compreender o tratamento das instituições 

financeiras em situação de crise e o impacto para seus administradores e controladores. 

 

Em seguida, serão analisadas cada uma das formas de ingerência do BACEN em 

instituições financeiras em crise, possibilitando a solução do problema – seja com o saneamento 

das finanças da entidade em questão ou com sua retirada organizada e paulatina do mercado – 

com o mínimo impacto para os poupadores, investidores e, em última análise, para a sociedade.  

 

Realizada essa primeira incursão teórica nos temas que estão na base da discussão central 

deste estudo, passar-se-á a discutir a responsabilidade civil dos administradores como um todo 

e, de forma específica, dos administradores e controladores de instituições financeiras – como 

já se disse, com o objetivo de aferir qual a natureza de tal reponsabilidade e quais os 

desdobramentos dessa configuração jurídica no panorama econômico atual.  

 

Como são consectários do tema principal, serão abordados, na sequência, a problemática 

do bloqueio e indisponibilidade de bens dos administradores e controladores em razão da crise 

das instituições a que serviam.  

 

O tema que se pretende enfrentar é vasto, razão pela qual não se tem a ambição de que 

o trabalho ora apresentado tenha esgotado todas as nuances atinentes à matéria. Tentou-se 

abarcar com este estudo os assuntos mais importantes que envolvem o tema, tomando-se a 

cautela de observar que a legislação em vigor está possivelmente com seus dias contados o que, 

em certa medida, nos instigou a antever as possíveis modificações à luz das discussões já 

existentes na doutrina e jurisprudência. 
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2. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

 Compreender a importância das instituições financeiras como figuras centrais para a 

evolução da sociedade atual – possibilitando o desenvolvimento do mercado, a intensificação 

das trocas de riqueza e o impulso na circulação e intercomunicação de diferentes povos – é 

indispensável para entender o motivo pelo qual todos os institutos jurídicos que regulam as 

relações dessas entidades têm sempre algum grau de especificidade. Entre essas regras especiais 

está a responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras.  

 

 Por esse motivo, o presente estudo se inicia com uma perspectiva histórica das atividades 

das instituições financeiras no Brasil e um breve histórico legislativo das formas de intervenção 

do BACEN nas instituições em crise e das normas que regulam a responsabilidade civil de seus 

administradores.   

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DA ATIVIDADE BANCÁRIA NO BRASIL 
 

É seguro dizer que a humanidade, como hoje a conhecemos, teria se desenvolvido de 

forma completamente diversa caso as instituições financeiras e as práticas a ela associadas não 

tivessem surgido. Determinados contornos da atividade bancária podem ser verificados desde a 

Antiguidade. O empréstimo de dinheiro, por exemplo, era realizado com frequência na região 

da Mesopotâmia e Egito já no século VI a.C.  No entanto, foi somente com a expansão do 

Império Romano que grande parte das operações realizadas no banco moderno tornaram-se 

conhecidas22. 

 

As feiras organizadas durante a Idade Média na Europa – relevantes para o 

desenvolvimento do direito comercial no ocidente – impulsionaram as atividades tipicamente 

bancárias, como troca de moedas, concessão de crédito e aplicações com juros23.  Nesse período 

que surgiram as primeiras instituições bancárias. 

                                                 
22 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário... Op. cit., p. 42. 
23 HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. 21ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986, p. 39-40. 
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No mesmo sentido, a expansão marítima, a superação do modelo feudal e a consolidação 

dos Estados Nacionais no continente europeu contribuíram para o aumento da circulação de 

riquezas e, por consequência, o desenvolvimento da atividade bancária. Nessa época as 

instituições bancárias assumiram sua função moderna mais marcante: tomar crédito dos 

depositantes para distribuí-los aos seus clientes mediante aplicação de juros24. 

 

No Brasil o primeiro banco surgiu ainda no período colonial, em 1808, com a chegada 

da família real portuguesa e sua Corte ao Rio de Janeiro. Neste ano o rei D. João VI fundou o 

Banco do Brasil, que detinha a exclusividade de emissão de notas bancárias, a isenção de 

quaisquer tributos e o monopólio sobre a comercialização de diamantes e pau-brasil25. Observa 

Marcos Cavalcante de Oliveira que, curiosamente, o Banco do Brasil foi a primeira instituição 

bancária portuguesa, tendo sido criado com o objetivo primordial de financiar os gastos da coroa 

portuguesa e de emitir uma moeda oficial para servir como meio de troca na colônia: 

 

A criação do Banco do Brasil era inspirada diretamente no modelo do Banco 
da Inglaterra. O primeiro objetivo da nova instituição era financiar os gastos 
do Estado Português, que haviam se elevado muito com a guerra napoleônica 
e a transferência da Corte para o Rio de Janeiro e não podiam mais ser 
financiados pela arrecadação de impostos.  
Além disso, a elevação do Rio de Janeiro à condição de sede do Reino, a 
abertura do comércio aos navios ingleses e o fim das restrições impostas às 
manufaturas brasileiras aumentaram a necessidade brasileira por moeda como 
meio de troca. As moedas que circulavam na antiga colônia não eram 
suficientes para atender ao surto da atividade econômica que se instaurara.  
O Banco do Brasil foi organizado, assim, como um banco emissor, vinculado 
à Coroa, e financiador dos gastos públicos.26 
 
 

A instituição criada por D. João VI, contudo, foi liquidada logo em 1829. Em 1851, fruto 

do empreendedorismo do Barão de Mauá, foi recriado o Banco do Brasil por meio do Decreto 

nº 801, que em 1853 foi fundido ao Banco Comercial do Rio de Janeiro. Essa instituição, criada 

com o apoio do governo imperial, desempenhou papel central no incipiente sistema financeiro 

                                                 
24 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário... Op. cit., p. 15. 
25 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p. 11. 
26 OLIVEIRA, Marcos Cavalcante. Moeda, juros e instituições financeiras – regime jurídico. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 68.  
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do país na medida em que se tornou responsável, de forma exclusiva, pela emissão do papel 

moeda. Contudo, essa exclusividade foi cassada após a grave crise inflacionária pela qual passou 

o país em 1864. 

 

Em 1892 o Banco do Brasil se fundiu com o Banco da República dos Estados Unidos do 

Brasil, adquirindo o nome desta última instituição. Em 1905, por meio da promulgação da Lei 

nº 1.455 de 30 de dezembro daquele ano, a instituição foi reorganizada do ponto de vista 

societário, voltando a ostentar o nome original de Banco do Brasil. 

 

Ao longo desse período, em que o papel de autoridade monetária nacional era 

desempenhado pelo Banco do Brasil, ainda não tinha sido instituído um Banco Central 

brasileiro. 

 

A história da instituição que, atualmente, se caracteriza como BACEN – nas palavras de 

Marcos Cavalcante de Oliveira, “a instituição governamental à qual se atribui a responsabilidade 

de regular o suprimento e o custo da moeda na economia”27 – iniciou-se no Brasil no final da 

primeira metade do Século XX, com o Decreto 7.293 de 2 de fevereiro de 1945.  

 

Tal decreto criou a Superintendência da Moeda e do Crédito (“SUMOC”), órgão que 

recebeu as funções imediatas de controle monetário, fixação de percentuais de reservas 

obrigatórias dos bancos comerciais, estabelecimento de taxas de redesconto, de assistência 

financeira de liquidez e, ainda, dos juros sobre depósitos bancários. Adicionalmente, a SUMOC 

também supervisionava a atuação dos Bancos Comerciais, orientava a política cambial e 

representava o país perante organizações internacionais 28 . Sua criação, do ponto de vista 

macroeconômico, teve como objetivo concentrar em uma só entidade a regulação e a 

fiscalização do mercado financeiro nacional e combater o aumento da inflação verificada 

durante o segundo governo de Getúlio Vargas29.  

 

Não obstante a criação da SUMOC e a atribuição a ela de poderes regulatórios e 

                                                 
27 OLIVEIRA, Marcos Cavalcante. Moeda, juros e instituições financeiras .... Op. Cit., p. 66. 
28 Ibid., p. 69. 
29 http://www.bcb.gov.br/pre/Historia/HistoriaBC/historia_BC.asp (Consultado em 4.1.2018). 
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fiscalizatórios, era o Banco do Brasil que se mantinha responsável por efetivamente 

desempenhar as funções de banco do governo, controlando as operações do comércio exterior, 

recebimento de depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais e a execução de 

operações de câmbio em nome de empresas públicas e do Tesouro Nacional30. 

 

Em 31 de dezembro de 1964 foi promulgada a Lei nº 4.595, que formalizou as regras do 

Sistema Financeiro Nacional, e transformou a SUMOC em BACEN, com as funções de 

fiscalização das demais instituições financeiras, comando da política monetária, controle das 

taxas de juros, dentre outras arroladas no artigo 10 do referido diploma31 e que conferem ao 

BACEN o apelido de banco dos bancos. 

 

Em paralelo ao desenvolvimento do panorama fático, econômico e jurídico que criou 

condições para o surgimento do BACEN, após a declaração da república em 1989 iniciou-se um 

movimento que, durante o início do século passado, determinou a disseminação das casas 

bancárias pelo país e o aparecimento de outras instituições financeiras oficiais nos diferentes 

estados brasileiros32.  

 

Essa dinâmica foi indispensável para que a atividade bancária em nosso país passasse do 

mero financiamento do poder público – notadamente da Coroa Portuguesa, conforme descrito 

acima – para o financiamento das atividades primordiais para a economia nacional, 

aproximando o crédito daqueles que tinham interesse em toma-lo para desenvolver atividade 

produtiva. Bem por isso, o surgimento dos bancos estaduais está historicamente ligada à 

concessão de crédito rural e hipotecário, para financiar – primordialmente – a produção e 

exportação de café no Sudeste do país33.  

 

                                                 
30 http://www.bcb.gov.br/pre/Historia/HistoriaBC/historia_BC.asp .  (Consultado em 4.1.2018). 
31 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Bancos Centrais no Direito Comparado – O Sistema Financeiro 
Nacional e o Banco Central do Brasil. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 137. 
32 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil... Op. cit., p. 20-25. 
33 No início do Século XX, paralelamente ao debate de ideias levadas a efeito pelos estados produtores de café – 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo – sobre a valorização do produto em moeda forte, havia 
uma corrente de opiniões que indicava como alternativa à política de valorização, a organização definitiva tanto do 
crédito agrícola como do crédito real, para que os fazendeiros encontrassem, com as garantias reais que tinvessem, 
dinheiro a juro razoável, para custear suas fazendas e armazenar seus produtos, sem embaraços e livres da pressão 
de especuladores. Ver COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil... Op. cit., p. 26.  
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A autorização legal para a criação de um banco central agrícola e bancos de crédito 

agrícola na capital dos estados – circunscrita na Lei nº 1.782 de 1907 –, prevendo ainda os 

parâmetros para a concessão de empréstimos para produtores rurais, fomentando a principal 

atividade econômica do Brasil à época, está na base do surgimento de bancos com o Banco do 

Estado de São Paulo (Banespa), Minas Gerais e Espírito Santo. Inicialmente, a criação desses 

bancos dependeu do investimento de capital estrangeiro – no caso, francês – ensejando o 

surgimento do Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola de São Paulo (BCHASP), Minas Gerais 

e Espírito Santo entre 1909 e 191134.   

 

Foi uma crise de liquidez, que se verificou em razão do deslocamento de capital de volta 

para os países europeus por ocasião da primeira guerra mundial, que criou condições para que 

o controle desses bancos estaduais, inicialmente privados, fosse assumido pelos estados. 

Quando o capital privado ficou escasso, para manter o ciclo virtuoso iniciado pelo crédito 

concedido aos produtores agrícolas, tanto o Tesouro Nacional como os governos estaduais 

correram ao socorro dos bancos de crédito hipotecário e agrícola – de tal modo que até o final 

dos anos 20, apenas o Banco de Crédito Agrícola de Minas Gerais não havia sido encampado 

pelo governo35.  

 

Os bancos privados de capital predominantemente nacional, por sua vez, foram surgindo 

no decorrer do século XX – muitos deles ligados às iniciativas familiares, como é o caso do 

Bamerindus e do Unibanco. Os dois maiores bancos privados brasileiros da atualidade, resultado 

de uma série de fusões e aquisições de ativos de outras instituições financeiras em crise – Itaú e 

Bradesco – foram fundados em 1944 e 1943, respectivamente.  

 

Feita essa breve remissão histórica dos primórdios da atividade bancaria no Brasil, que 

se desenvolveu, fundamentalmente, no curso do século passado – acompanhando a evolução da 

economia e o aumento da complexidade do mercado de capitais brasileiro – passa-se a análise 

dos métodos de intervenção estatal para minimizar os danos causados por instituições 

financeiras em crise.  

                                                 
34 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil... Op. cit., p.32-39. 
35 Ibid., p. 32-39. 
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2.2. EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS DE INTERVENÇÃO DO ESTADO 
BRASILEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CRISE 
 

Alguns autores observam que determinadas atividades, por sua relevância, não devem 

ser exercidas livremente, sob risco de causar graves danos para todo o mercado. Em decorrência 

deste entendimento, como observa Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa 36 , o Estado: “tem 

assumido posição marcadamente intervencionista nos mercados financeiro e de capitais, 

começando pela exigência prévia de autorização para funcionamento, passando pela fiscalização 

permanente do exercício das empresas da área”.  

 

Em razão dessa reconhecida importância da atividade bancária, o Estado interfere em 

todos os momentos da existência de uma instituição financeira. Em seu “nascimento” – 

determinando quais os requisitos que uma sociedade precisa ter para que se caracterize como 

instituição financeiras –, regulando todas as suas atividades, produtos e serviços por ela 

oferecidos e, por fim, ditando as regras para sua “morte”. Quando o BACEN constata que 

determinada instituição financeira está em crise, essa ingerência ocorre de tal forma que o poder 

estatal atua diretamente na reorganização da instituição ou, em alguns casos, administra a sua 

liquidação. 

 

No Brasil, a intervenção do poder público na crise de sociedades que desenvolvem 

atividade financeira tem seu embrião no Decreto nº 575 de 1849, que dava poderes ao Estado – 

em seus artigos 9 e 1037 – para dissolver as empresas bancárias que deixassem de observar a 

legislação a que estavam sujeitas, como afirma Jairo Saddi38. 

                                                 
36VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade civil especial nas instituições financeiras... Op. 
cit., p. 19. 
37 “Art. 9º A installação da Sociedade anonyma que tiver por fim fazer operações bancaes, só poderá ser autorisada 
quando se tenha realisado a quarta parte das acções; mas se não for completado o numero total dellas no prazo 
marcado no Contracto constitutivo, será a Sociedade dissolvida, salvo se obtiver do Governo autorização para fazer 
suas operações com numero menor de Accionistas, do que o marcado no mesmo Contracto.  
Art. 10. O Governo nomeará, todas as vezes que entenda conveniente, hum ou mais Agentes para fiscalisarem as 
operações das Sociedades, de que trata o Artigo antecedente; e poderá declara-las dissolvidas, quando se verificar 
que não cumprem as condições, a que se sujeitárão.”  
38 “Numa versão primária da interferência do poder público no funcionamento da atividade financeira, dispunha o 
Decreto nº 575, de 1849, que o governo poderia dissolver as empresas bancárias, em caso de inobservância da 
legislação própria a que estavam sujeitas, desde que fossem organizadas sob a forma de sociedade anônima.” 
SIQUEIRA, Francisco J. de. O papel do Banco Central no processo de intervenção e liquidação extrajudicial. In. 
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No entanto, o próprio autor, alinhado com o entendimento de Coelho de Souza39 , 

reconhece que a origem da liquidação forçada estaria no Decreto nº 3.308 de 17 de setembro de 

186440, editado pelo governo imperial para regular, extraordinariamente, a crise atravessada pela 

praça do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, a medida intervencionista criada decorria da inexistência 

de outras soluções legais para equacionar de forma rápida e eficiente a crise que se instalara 

naquela ocasião. Assim, o referido diploma legal decretou moratória e prorrogou por sessenta 

dias os vencimentos dos títulos comerciais pagáveis na Corte e Província do Rio de Janeiro41. 

 

O artigo 3º do Decreto nº 3.308/1864 determinou, ainda, que a falência dos banqueiros 

e das chamadas casas bancárias seriam reguladas por decreto a ser expedido pelo governo42. A 

regulação veio com o Decreto nº 3.309 do mesmo ano, que reconheceu que, em razão da sua 

importância estratégica para a economia, a falência dos bancos não poderia ser regida pela 

legislação ordinária das falências43. 

 

A liquidação forçada, contudo, foi retirada do direito brasileiro com o advento do 

                                                 
SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos 
da Lei 6.024/74, São Paulo: Textonovo, 1999, p. 96 
39 COELHO DE SOUZA, George Marcondes. Da liquidação extrajudicial de bancos no direito brasileiro. 1972. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 19-20. 
40 “Contudo, apesar do caráter precursor daquele repositório normativo em relação à matéria, não se pode falar em 
legislação especial de intervenção do Estado no sistema financeiro senão com o advento do Decreto nº 3.309, de 
1864, promulgado em meio à primeira crise da espécie que se abatera sobre o país, dispondo sobre a liquidação de 
empresas bancárias.” SIQUEIRA, Francisco J. de. O papel do Banco Central no processo de intervenção e 
liquidação extrajudicial. In. SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial ... Op.Cit., p. 96. 
41 “Attendendo á summa gravidade da crise commercial, que domina actualmente a praça do Rio de Janeiro, 
perturba as transacções, paralysa todas as industrias do paiz, e póde abalar profundamente a ordem publica, e á 
necessidade que ha de provêr de medidas promptas e efficazes, que não se encontrão na legislação em vigor, os 
perniciosos resultados que se temem de tão funesta occurrencia; Hei por bem, Conformando-Me com o parecer 
unanime do Conselho de Estado, Decretar: 
Art. 1º Ficão suspensos, e prorogados por sessenta dias, contados do dia 9 do corrente mez, os vencimentos das 
letras, notas promissorias, e quaesquer outros titulos commerciaes pagaveis na Côrte, e Provincia do Rio de Janeiro; 
e tambem suspensos e prorogados pelo mesmo tempo os protestos, recursos em garantias, e prescripções dos 
referidos títulos.” 
42 “Art. 3º As fallencias dos banqueiros e casas bancarias occorridas no prazo de que trata o art. 1º, serão reguladas 
par um Decreto que o Governo expedirá.” 
43 “Considerando que a fallencia dos Bancos e casas bancarias, pela multiplicidade de suas transacções como povo, 
pelas suas importantes relações com o Commercio e Agricultura, e pela influencia que póde exercer sobre o credito 
e ordem publica, não deve ser regulada pela legislação das fallencias ordinarias; Usando da autorisação concedida 
pela Lei nº 799 de 16 de Setembro de 1854, e outrosim Fundado nos imperiosos motivos de força maior que 
actualmente e na ausencia da Assembléa Geral Legislativa reclamão uma providencia urgente efficaz;” 
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Decreto nº 2.024 de 17 de dezembro de 1908, que reconheceu que qualquer companhia poderia 

estar sujeita ao regime da insolvência, não obstante seu objeto social. 

 

Como fruto da crise mundial enfrentada nos primeiros anos da década de 1930, a 

liquidação forçada foi reinserida no direito brasileiro, com a denominação de liquidação 

extrajudicial, pelo Decreto nº 19.479 de 12 de dezembro de 193044, regulamentado pelo Decreto 

nº 19.634, de 28 de janeiro de 1931. Assim, as instituições bancárias que, após o período de 

moratória instituído pelo artigo 1º, não conseguissem retomar suas atividades regulares, 

poderiam requerer sua liquidação à Inspetoria Geral de Bancos45, vinculada ao Ministério da 

Fazenda. 

 

A intervenção, por sua vez, considerada medida mais branda, foi introduzida pelo 

Decreto-lei nº 6.419 de 13 de abril de 1944, que conferia poderes à Caixa de Mobilização e 

Fiscalização Bancária para, constatada a crise e sempre que entender inconveniente a liquidação, 

intervir nas instituições bancárias com a finalidade de garantir o pagamento de seus créditos 

vencidos. A medida acautelatória era conduzida por um delegado livremente escolhido pela 

própria Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária, a quem eram conferidos todos os poderes 

dos administradores das respectivas instituições afetadas, que ficavam afastados pelo tempo que 

durasse a intervenção46. 

 

Com o advento do Decreto-lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 1945, a competência para 

                                                 
44 SIQUEIRA, Francisco J. de. O papel do Banco Central no processo de intervenção e liquidação extrajudicial. In. 
SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial ... Op.Cit., p. 96. 
45 “Art. 5º Os bancos e casas bancárias que se sentirem na impossibilidade de retomar seus pagamentos normais, 
após a, terminação do prazo concedido, poderão, durante o referido prazo, requerer à Inspetoria Geral de Bancas 
sua liquidação, a qual se processará de acordo com a lei de falência, mas fora de juizo, sob a direção de um 
liquidatário eleito pela maioria dos credores e sujeito à fiscalização de um delegado do Governo Provisório, que 
poderá substitui-lo quando entender. Esta liquidação deverá ser concluida no prazo do um ano.” 
46 “Art. 9º Sempre que à Administração da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária parecer inconveniente a 
liquidação judicial das garantias de seus créditos vencidos, poderá intervir na administração dos creditados, a fim 
de assegurar o cumprimento dos respectivos contratos.      
§ 1º A intervenção será processada por intermédio de um delegado de livre escolha da Caixa de Mobilização e 
Fiscalização Bancária, o qual ficará, por fôrça desta Lei, investido de todos os poderes estatutários conferidos à 
administração do creditado. 
§ 2º Enquanto durar a intervenção ficarão suspensos de suas atribuições os diretores designados no ato que a 
promover, cessando, com a suspensão, o pagamento e contagem dos vencimentos e gratificações a que tenham 
direito.” 
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intervir nas instituições bancárias passou a ser da SUMOC, a qual coube, ainda, decretar de 

ofício a intervenção da instituição bancária sempre que estiver suficientemente caracterizada a 

situação de falência47. 

 

No ano seguinte sobreveio o Decreto-lei nº 9.228, de 3 de maio de 1946, que robusteceu 

o arcabouço normativo atinente à liquidação extrajudicial voluntária – que passou também a ser 

decretada pela SUMOC – determinando o seu processamento de acordo com a Lei de Falências48 

e estabelecendo, como efeitos imediatos da publicação do ato da decretação, a suspensão das 

ações e execuções iniciadas sobre direitos relativos ao acervo dos bancos e casas bancárias; o 

vencimento antecipado das obrigações civis e comerciais do estabelecimento liquidando; e a 

interrupção da fluência de juros e da prescrição extintiva49. 

 

Nesse cenário, a instituição bancária que já estivesse em regime de intervenção – decreta 

pela própria SUMOC com base no Decreto-lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 1945 – poderia 

ter sua liquidação decretada por indicação do interventor, quando verificadas situações de crime 

previstos na legislação da falência50. 

 

Poucos meses depois o Decreto-lei nº 9.346, de 10 de junho de 1946, detalhou o 

procedimento especial, afastando a aplicação da legislação falimentar nesse tocante. 

                                                 
47  “Art. 5º Além do caso previsto no art. 9º do Decreto-lei nº 6.419, de 13 de abril de 1944. poderá a 
Superintendência da Moeda e do Crédito intervir na administração dos estabelecimentos bancários: 
a) por solicitação dos administradores do estabelecimento, com indicação das causas do pedido, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal em que incorrerem os mesmos administradores, pela indicação falsa ou dolosa; 
b) por iniciativa própria, quando ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos arts. 1º e 2º do Decreto-lei nº 7.661, 
de 21 de junho de 1945.” 
48 “Art. 2º Os Bancos e Casas Bancárias, que se sentirem na impossibilidade de manter suas operações normais, 
poderão requerer à Superintendência da Moeda e do Crédito sua liquidação, a qual se processará de acôrdo com o 
Decreto-lei nº 7.66l, de 21 de Junho de 1945, mas fora de Juízo, sob a direção de um liquidante designado pelo 
Ministro da Fazenda.” 
49 “Art. 4º A liquidação, processada na forma dêste decreto-lei, produzirá, os seguintes efeitos: 
a) as ações e execuções iniciadas sôbre direitos e interêsses relativos ao acêrvo dos Bancos e Casas Bancárias 
ficarão suspensos a partir da data da publicação do ato que determinar a liquidação e não poderão ser intentadas 
quaisquer outras no decorrer do processo extra-judicial de liquidação, salvo as referentes à verificação e 
classificação de créditos; 
b) a liquidação determina o vencimento antecipado das obrigações civis e comerciais do estabelecimento 
liquidando e, conseqüentemente, as cláusulas penais dos contratos unilaterais assim vencidos não serão atendidas, 
nem correrão juros, ainda que estipulados contra a massa, enquanto não fôr pago integralmente o passivo; 
c) durante o processo de liquidação extra-judicial ficará, interrompida a prescrição extintiva.” 
50 SIQUEIRA, Francisco J. de. O papel do Banco Central no processo de intervenção e liquidação extrajudicial. In. 
SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial ... Op.Cit., p. 98. 
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O cenário legislativo, nesse particular, não viria a se alterar com substância após a 

promulgação da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Merece destaque, no entanto, a 

disposição acerca da aplicação dos institutos da intervenção e da liquidação extrajudicial às 

instituições financeiras públicas não federais e às privadas e a vedação de seu acesso ao regime 

da concordata51. Com isso, a liquidação extrajudicial passou a atingir outros tipos de instituições 

financeiras conhecidas à época, além dos bancos e casas bancárias, como as sociedades de 

crédito, cooperativas de crédito, etc.  

 

Quase dois anos depois o Decreto-lei nº 48, de 18 de novembro de 1966, revogou em 

parte o sistema dos Decretos-leis nº 9.228, de 3 de maio de 1946, e nº 9.346, de 10 de junho de 

1946, estabelecendo genericamente52  as hipóteses da liquidação extrajudicial forçada e da 

intervenção. 

 

Na década seguinte, sem inserir grandes alterações no sistema existente, foi promulgada 

a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, que consolidou e incrementou a legislação fragmentada 

que regulava os institutos da intervenção e da liquidação extrajudicial.  

 

As hipóteses de cabimento de cada regime previsto ficaram mais determinantes do que 

eram na vigência do Decreto-lei nº 48, de 18 de novembro de 1966. Dessa forma, o artigo 2º 

desse diploma, vigente até hoje, dispôs que a intervenção tem cabimento nas hipóteses em que: 

(i) a entidade sofrer prejuízo decorrente de má administração, que sujeite a riscos os riscos aos 

credores; (ii) forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária; e (iii) 

ocorrendo evidências de situação de falência, houver possibilidade de evitar a decretação da 

                                                 
51 “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. 
Parágrafo único. A partir da vigência desta lei, as instituições de que trata este artigo não poderão impetrar 
concordata.” 
52 O artigo 1º do Decreto-lei nº 48, de 18 de novembro de 1966, determinava que a intervenção seria decretada pelo 
Banco Central do Brasil quando fossem verificadas anormalidades na condução dos negócios sociais. A liquidação 
extrajudicial, por sua vez, seria decretada quando fossem verificadas ocorrências que comprometessem a situação 
econômica ou financeira do estabelecimento, especialmente quando não fossem satisfeitos, com pontualidade, os 
compromissos da instituição. 
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liquidação extrajudicial53. 

 

Por sua vez, a liquidação extrajudicial, nos ditames da legislação vigente na atualidade, 

pode ser decretada de ofício pelo BACEN nas hipóteses de: (i) ocorrências que comprometam 

a situação econômica da entidade, especialmente quando deixar de satisfazer, com pontualidade, 

seus compromissos ou quando se caracterizar qualquer dos motivos que autorizem a declaração 

de falência; (ii) a administração violar gravemente normas legais e estatutárias que disciplinam 

a atividade da instituição bem como as determinações do Conselho Monetário Nacional ou do 

BACEN; (iii) a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores 

quirografários; ou (iv) cassada a autorização para funcionar, a instituição não iniciar sua 

liquidação ordinária em 90 dias, ou quando, iniciada a liquidação ordinária, verificar-se a 

morosidade da administração, passível de acarretar maiores prejuízos aos credores54. 

 

A Lei nº 6.024/74, determinou, ainda, que cabe a decretação da liquidação extrajudicial 

a requerimento dos administradores da instituição ou por proposta do interventor, quando 

justificadas adequadamente as razões para a medida, cuja análise ficará a cargo do BACEN 55. 

                                                 
53 “Art . 2º Far-se-á a intervenção quando se verificarem as seguintes anormalidades nos negócios sociais da 
instituição: 
I - a entidade sofrer prejuízo, decorrente da má administração, que sujeite a riscos os seus credores; 
II - forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária não regularizadas após as 
determinações do Banco Central do Brasil, no uso das suas atribuições de fiscalização; 
III - na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos artigos 1º e 2º, do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de 
junho de 1945 (lei de falências), houver possibilidade de evitar-se, a liquidação extrajudicial.” 
54  “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; 
        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;” 
55 “ 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. 
        § 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. 
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Por meio da promulgação do Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e, segundo 

Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, em resposta aos “descalabros verificados na grande 

maioria das instituições financeiras estaduais”56, criou-se uma nova modalidade de intervenção 

nas instituições financeiras, o chamado Regime de Administração Temporária Especial 

(“RAET”), cabível quando verificadas: (i) a prática reiterada de operações contrárias às 

diretrizes de política econômica; (ii) a existência de passivo a descoberto; (iii) violações das 

normas referentes à conta de Reservas Bancárias mantida no BACEN; (iv) gestão temerária ou 

fraudulenta de seus administradores ou, ainda, (v) em qualquer das hipóteses em que seria 

cabível a decretação da intervenção. 

 

Em que pese a existência dos mecanismos de intervenção estatal nas instituições 

financeiras supracitados já no início da década de 1990, a implementação do Plano Real em 

1994 trouxe um novo cenário de estabilidade econômica ao país ao qual os bancos brasileiros 

não estavam adequados, o que forçou o governo da época a implementar medidas interventivas 

adicionais e pontuais na tentativa de conter uma crise financeira sistêmica e manter a relativa 

estabilidade da atividade econômica conquistada em virtude do novo plano econômico. 

 

Em uma análise perfunctória, parece contraditório que a implementação de um novo 

plano econômico no país que gerasse, em um primeiro momento, a estabilidade econômica 

almejada após diversas tentativas frustradas, pudesse, por outra via, criar também uma crise no 

setor financeiro. Ocorre que o mercado financeiro brasileiro se desenvolveu em uma condição 

inflacionária, permitindo que, nas palavras de Luiz Tzirulnik57, “ganhos proporcionados pelos 

                                                 
        § 2º O ato do Banco Central do Brasil, que decretar a liquidação extrajudicial, indicará a data em que se tenha 
caracterizado o estado que a determinou, fixando o termo legal da liquidação que não poderá ser superior a 60 
(sessenta) dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento ou, na falta deste do ato que haja decretado a 
intervenção ou a liquidação.” 
56  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras, e a responsabilidade de outras pessoas a ela relacionadas, nos 
regimes extraordinários do direito brasileiro. 1990. Tese (Doutorado) sob a orientação do Prof. Fábio Konder 
Comparato - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 15. 
57 O Autor bem sintetizou que a condição inflacionária verificada no Brasil resultou em: “queda dos níveis de 
eficiência e qualidade em setores importantes da economia; expansão das instituições financeiras, 
independentemente do grau de eficiência, em consequência das possibilidades de níveis excepcionais de receitas 
geradas quase que exclusivamente em operações relacionadas com o trânsito de recursos; inexistência da oferta de 
recursos por meio de financiamentos de médio e longo prazos, uma vez que, para os agentes financeiros, parecia 
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passivos não remunerados compensassem ineficiências administrativas e mesmo concessões de 

crédito de liquidação duvidosa”58.  

 

As instituições financeiras brasileiras, acostumadas com esse cenário hiperinflacionário, 

não tiveram capacidade para se ajustar ao novo ambiente econômico de estabilidade dos preços 

criado pelo Plano Real, a esse respeito, dados do BACEN apontam que 22 bancos foram sujeitos 

aos regimes especiais no período que se seguiu à implantação da nova moeda59. 

 

A resposta do governo à essa fragilidade das instituições financeiras durante a primeira 

metade dos anos 1990 foi instituir, por meio da Medida Provisória nº 1.179 e da Resolução nº 

2.208 do BACEN, ambas de 3 de novembro de 1995, acrescidas da Medida Provisória nº 1.182 

de 17 de novembro do mesmo ano, o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (“PROER”), “com vistas a assegurar liquidez e 

solvência ao referido Sistema e resguardar os interesses dos depositantes e investidores”60. 

 

A implementação do programa consistia, como bem sintetizou Sidnei Turczyn, em: 

   

a) estabelecimento de linhas especiais de crédito para equilibrar a estrutura de 
ativos e passivos da instituições beneficiária e lhe conceder liquidez; b) 
liberação de recursos da reserva monetária para aquisição, pela instituição que 
pretendesse absorver outra, de títulos emitidos pela instituição a ser absorvida; 
c) flexibilização de limites operacionais das instituições financeiras; e d) 
tratamento fiscal diferenciado e mais benéfico para as despesas decorrentes da 
reestruturação e para as perdas dela decorrentes61. 

                                                 
compensador captar e aplicar recursos no mercado de curtíssimo prazo do que utilizá-los para aplicação em 
atividades produtivas, que , na verdade, é função primordial das instituições financeiras; distorção dos dados 
contidos nas demonstrações financeiras das instituições, devido às receitas inflacionárias auferidas, tendo em vista 
que o aparente excesso de liquidez na economia era suficiente para financiar todo o tipo de ativo, mesmo os de 
difícil liquidação. Por isso as instituições financeiras estavam incorrendo em um processo contínuo e não facilmente 
perceptível de perda de capacidade técnico-operacional; busca de formas novas e sofisticadas para aplicação de 
recursos próprios (das instituições financeiras) e de seus clientes, visando maximizar ganhos e minimizar os efeitos 
causados pela perda do poder aquisitivo da moeda, que, se por um lado, agilizava o sistema financeiro brasileiro, 
por outro lado determinou investimentos elevadíssimos sobretudo nas áreas de informática e comunicação.” 
TZIRULNIK, Luiz. Intervenção e Liquidação Extrajudicial das Instituições Financeiras, São Paulo: RT, 1997, 
p. 27. 
58 TZIRULNIK, Luiz. Intervenção e Liquidação Extrajudicial das Instituições Financeiras, São Paulo: RT, 
1997, p. 27. 
59 https://www.bcb.gov.br/htms/proer.asp (consultado em 19.11.2017). 
60 https://www.bcb.gov.br/htms/proer.asp (Consultado em 4.1.2018). 
61 TURCZYN, Sidnei. O Sistema Financeiro Nacional e a regulação bancária. São Paulo: RT, 2005, p. 222. 
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A Medida Provisória nº 1.179/95 e a Resolução nº 2.208/95 concederam tratamento 

diferenciado às incorporações de instituições financeiras e permitiu ao BACEN conceder 

financiamentos para operacionalizar a reorganização administrativa de instituições financeiras 

objeto de transferência de controle ou modificação de objeto social. Por meio dessas 

regulamentações, o acesso às linhas de crédito do PROER foi condicionando à autorização do 

BACEN, tendo como pré-requisito básico a mudança de controlador.  

 

Merece destaque especial no âmbito da implementação do PROER a Medida Provisória 

1.182/9562, que aumentou os poderes do BACEN nos regimes especiais da intervenção, da 

liquidação extrajudicial e do RAET. Por meio dessas alterações legislativas, os interventores, 

liquidantes e conselhos diretores de RAET, com autorização do BACEN, adquiriram poderes 

para 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 sociedades63.  

 

O novo arcabouço regulatório instituído na primeira metade dos anos 1990 possibilitou 

a reestruturação bancária por meio da cisão da instituição financeira em crise. A parte saudável 

da estrutura de ativos e passivos dessas instituições (“good bank”) era adquirida por outras 

instituições do mercado; os ativos de menor liquidez e a carteira de créditos de maior risco ou 

duvidosos (“bad bank”) eram submetidos à gestão pública para liquidação64. Nesses casos, 

“minimizam-se as perdas impostas pelo sistema financeiro, aos clientes e empregados, 

permitindo também a negociação do valor intangível do negócio (goodwill), que seria perdido 

com a liquidação.”65 

                                                 
62 Posteriormente transformada na Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997. 
63 “Art. 4º No resguardo da economia pública e dos interesses dos depositantes e investidores, o interventor, o 
liquidante ou o conselho diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou 
administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
poderá: 
    I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da 
empresa ou de seus estabelecimentos; 
    II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a assunção de obrigações por outra sociedade; 
    III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou sociedades para as quais sejam transferidos, no 
todo ou em parte, bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação ou administração especial 
temporária, objetivando a continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.” 
64 TURCZYN, Sidnei. O Sistema Financeiro Nacional e a regulação bancária. São Paulo: RT, 2005, p. 223. 
65  LUNDBERG, Eduardo Luís. Rede de proteção e saneamento do sistema bancário. In: Jairo Saddi (Org.). 
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Estima-se que o PROER tenha absorvido mais de R$ 20 bilhões dos cofres públicos66, 

auxiliando a reestruturação de importantes instituições financeiras da época sob o modelo good 

bank - bad bank, como os Bancos Econômico, Nacional e Bamerindus, adquiridos pelos Bancos 

Excel67, Unibanco68 e HSBC, respectivamente. 

 

Portanto, a fim de afastar as crises geradas pelos bancos, evitando a contaminação de 

todo o sistema financeiro – estratégico para a economia – a Lei nº 6.024, de 13 de março de 

1974, em vigor ainda hoje, assegurou definitivamente ao BACEN os mecanismos de ingerência 

nas instituições financeiras que apresentarem anormalidades em seu funcionamento, 

consolidando os institutos do regime de administração especial temporário, da intervenção e da 

liquidação extrajudicial. 

 

Podemos notar, com isso, que o poder de intervenção do Estado brasileiro no 

funcionamento do mercado financeiro e de capitais é bastante acentuado, tendo sido apontado 

por alguns entusiastas do tema como um dos motivos pelos quais as instituições bancárias 

brasileiras não foram tão fortemente abaladas pela crise ocorrida em 2008 iniciada nos EUA69, 

decorrente da concessão de créditos com garantia hipotecária de alto risco. 

 

                                                 
Intervenção e liquidação extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos da Lei 6.024/74. São Paulo: 
Textonovo, 1999. p. 49. 
66 O alto valor custeado pelo Poder Público na operacionalização do PROER ensejou a instauração de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (“CPI”) para investigar possíveis irregularidades verificadas no programa. O relatório 
final, de autoria do então Deputado Alberto Goldman (PSDB/SP), concluiu que o PROER evitou uma crise bancária 
no país, na medida em que a quebra dos bancos envolvidos provocaria um efeito dominó que atingiria as instituições 
financeiras em situação financeira equilibrada. “O Proer foi uma necessária intervenção do poder público para 
evitar um mal maior. Esta é a obrigação do dirigente público: uma postura ativa, diligente. A omissão, diante da 
percepção de uma possível crise, seria um crime indesculpável. É aceitável que se erre no acessório, nunca no 
principal”, afirma o relatório. 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de inquerito/51-
legislatura/cpiproer/relatoriofinal.html (Consultado em 21.11.2017). 
67 Em 1998 o Banco Excel-Econômico foi adquirido pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (“BBVA”) que, por 
sua vez, foi adquirido em 2003 pelo Bradesco.  
68 O Unibanco se fundiu ao Itaú em 2008, formando o Itaú-Unibanco. 
69 https://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/wps202.pdf (Consultado em 4.1.2018). 
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2.3. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 
ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
 

Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa aponta que o Decreto-lei nº 9.328, de 10 de junho 

de 1946 como o primeiro texto legal a tratar sobre a responsabilidade civil especial dos 

administradores de bancos70. 

 

Com efeito, o artigo 1º do Decreto-lei nº 9.328/46, dispunha que os diretores dos bancos 

e casas bancárias respondiam solidariamente com seus bens pelas obrigações assumidas durante 

sua gestão pela sociedade sujeita ao regime de liquidação extrajudicial, que estejam falidas ou 

que solicitarem concordata71. O referido dispositivo, portanto, rompeu como o então vigente 

sistema de responsabilidade civil do direito comum, previsto no Código Civil de 1916. 

 

A solidariedade estabelecida no artigo 1º do Decreto-lei nº 9.328/46, para as instituições 

que estavam sob o regime de liquidação extrajudicial, concordata e falência, assumia efeito 

retroativo na medida em que atingia as obrigações existente durante a gestão de seus antigos 

diretores. 

 

Como pontua Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa72, a responsabilidade decorrente do 

mencionado dispositivo legal teria assumido caráter objetivo, baseada no risco da atividade, haja 

vista que ficava dispensada a existência de culpa para responsabilização dos diretores, 

derrogando-se, com isso, a responsabilidade subsidiária prevista no artigo 350 do Código 

Comercial73 vigente à época, afastando, consequentemente, o benefício de ordem com relação 

às dívidas da sociedade. 

 

                                                 
70 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade civil especial nas instituições financeiras ... Op. 
cit., p.30. 
71 “Art. 1º Respondem solidariamente pelas obrigações que a sociedade houver assumido durante a sua gestão, os 
bens dos diretores dos Bancos e Casas Bancárias sujeitas à liquidação extra-judicial, regulada no Decreto-lei nº 
9.228, de 3 de Maio de 1946, ou que solicitarem concordata ou forem declarados falidos, dentro de um ano a contar 
da vigência desta Lei, ainda que o seu capital seja constituído por ações.” 
72 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade civil especial nas instituições financeiras ... Op. 
cit., p.30. 
73 “Art. 350 - Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de 
executados todos os bens sociais.” 
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Posteriormente, a Lei nº 1.808/53, manteve a responsabilidade solidária dos diretores 

pelas obrigações assumidas pelas instituições, expandindo a aplicação da responsabilidade 

especial também aos administradores das sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. 

O novo diploma, contudo, fixou expressamente em seu artigo 2º que a responsabilidade dos 

diretores prescindia da verificação de culpa ou dolo74, alterando textualmente o entendimento 

do regime legal anterior. 

 

A Lei nº 1.808/53, introduziu, ainda, um padrão de comportamento a todos os 

administradores de empresas bancárias, determinando taxativamente a necessidade de observar, 

no exercício de suas funções, tanto no interesse da empresa como no do bem comum, a 

diligência que todo homem ativo e probo faz uso na administração dos seus próprios negócios75. 

 

Para além da criação de um “standard” de comportamento a todos os administradores 

de empresas bancárias, a Lei nº 1.808/53, inseriu no sistema legal uma limitação à 

responsabilidade aos prejuízos efetivamente causados 76 , tornando a regulamentação mais 

completa que a anterior. 

 

Tempos depois, a promulgação da Lei nº 4.595/64 – também conhecida como Lei da 

Reforma Bancária, como visto anteriormente – por sua vez, alterou o artigo 2º da Lei nº 

1.808/53, suprimindo o trecho que determinava a necessidade de verificação de culpa ou dolo 

para responsabilização dos diretores de bancos77.  

 

Sobre o tema, bem pontuou Francisco J. de Siqueira que:  

                                                 
74 “Art. 2º Respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelos bancos e casas bancarias durante a sua 
gestão e até que elas se cumpram, os diretores e gerentes que procederem com culpa ou dolo, ainda que se trate de 
sociedade por ações, ou de sociedade por cotas, de responsabilidade limitada. 
Parágrafo único. A responsabilidade se circunscreverá ao montante dos prejuízos causados, pela inobservância do 
disposto nesta lei, sempre que fôr possível fixá-la.” 
75 “Art. 1º Os banqueiros sob firma individual e os diretores ou gerentes de sociedades comerciais, que se dedicarem 
ao comércio de bancos, deverão empregar no exercício das suas funções, tanto no interesse da emprêsa como no 
do bem comum, a diligência de que todo homem ativo e probo usa na administração dos seus próprios negócios.” 
76 Vide nota 75. 
77 “Art. 42. O art. 2º, da Lei nº 1808, de 07 de janeiro de 1953, terá a seguinte redação:    
‘Art. 2º Os diretores e gerentes das instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações assumidas 
pelas mesmas durante sua gestão, até que elas se cumpram. 
Parágrafo único. Havendo prejuízos, a responsabilidade solidária se circunscreverá ao respectivo montante.’”    
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[…] a esse tempo [vigência da Lei nº 1.808, de 7 de dezembro de 1953], ainda 
se concebia a responsabilidade dos administradores de empresas bancárias 
apenas sob o primado da culpa genérica, conquanto o legislador já tornasse 
explícito, em matéria delitual, o primado da obrigação solidária em razão de 
prejuízos causados à sociedade (...) Agora [com a promulgação da Lei da 
Reforma Bancária], com efeito, o legislador ordinário submetia os 
administradores aos termos da doutrina do risco, a eles impondo o dever 
jurídico de reparar os prejuízos verificados na gestão da empresa bancária, 
independentemente da presença de eventual conduta culposa. Portanto, com o 
advento da lei da reforma bancária foi relegado pelo direito novo o postulado 
da doutrina tradicional, que não admitia o fundamento da responsabilidade 
objetiva78.  
 
 

Aprofundando-se mais na regulação da responsabilidade especial, o Decreto-lei nº 685, 

de 17 de julho de 1969, determinou a indisponibilidade dos bens dos administradores, gerentes 

e conselheiros fiscais das sociedades sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial ou falência 

– não abrangendo aquelas sujeitas ao regime de intervenção – até a final e definitiva apuração e 

liquidação de suas responsabilidades79.  

 

A medida tinha nítida intenção de evitar o esvaziamento do patrimônio daqueles que 

poderiam vir a ser responsabilizados pela crise da instituição financeira, tendo sido incorporada 

na legislação atualmente vigente. O tema, contudo, causa polêmica e é ponto de controvérsias 

na doutrina, como será melhor exposto em capítulos posteriores, cabendo consignar aqui apenas 

o seu surgimento na evolução história do ordenamento pátrio. 

 

                                                 
78 SIQUEIRA, Francisco J. de. O papel do Banco Central no processo de intervenção e liquidação extrajudicial. In. 
SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos 
da Lei 6.024/74, São Paulo: Textonovo, 1999, p. 94. 
79 “Art. 1º Os administradores, gerentes e conselheiros fiscais das socieades sujeitas ao regime de liquidação 
extrajudicial, nos têrmos do Decreto-lei nº 48, de 18 de novembro de 1966, ficarão com todos os seus bens 
indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até final e definitiva 
apuração e liquidação de suas responsabilidades.  
      §1º A indisponibilidade de que trata o presente artigo decorre do ato que decretar a liquidação ou falência e 
atinge a todos aquêles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato, 
inclusive os administradores, gerentes e conselheiros fiscais das liquidações extrajudiciais em curso, aplicando-se 
à espécie o disposto nos números I, II e III e parágrafo único do Artigo 1º do Decreto-lei nº 502, de 17 de março 
de 1969.  
      § 2º Não poderão os administradores, gerentes e conselheiros fiscais ausentar-se do lugar da liquidação 
extrajudicial, sem autorização expressa do Banco Central do Brasil, atendido, no que fôr cabível, o que dispõe o 
número III, do Artigo 34, do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.”  
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Anos mais tarde, o artigo 40 da Lei nº 6.024/74, praticamente replicou a redação do 

artigo 2º da Lei nº 1.808/53, dada pelo artigo 42 da Lei nº 4.595/64, substituindo os termos 

“diretores” e “gerentes” por “administradores”80 , dando azo ao debate sobre a verdadeira 

natureza da responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras, que é o objeto 

do presente estudo, de que se tratará com mais propriedade em capítulo posterior. 

                                                 
80 “Art. 40. Os administradores de instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações por elas 
assumidas durante sua gestão, até que se cumpram. 
Parágrafo único. A responsabilidade solidária se circunscreverá ao montante e dos prejuízos causados.” 
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3. A CRISE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E A DECRETAÇÃO 
DOS REGIMES ESPECIAIS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL 
 

A exploração da atividade bancária – invariavelmente e até mais que as demais áreas da 

economia – envolve significativo risco à sociedade, ao passo que a maioria dos recursos 

movimentados pelas instituições desse segmento são de titularidade de terceiros. 

 

Mais que isso, como antevisto no capítulo introdutório deste trabalho, as instituições 

financeiras fazem parte do sistema de pagamento do país, intermedeiam a moeda e o crédito de 

todo o sistema econômico, em que são formadas as taxas de juros. Existe, nesse sentido, estreita 

relação entre a estabilidade macroeconômica do país e a estabilidade do sistema financeiro e das 

instituições que o integram 81 , o que justifica, em nosso entendimento, a necessidade de 

regulação e fiscalização do setor pelo Estado. 

 

Não pretendemos aqui, no entanto, nos aprofundar na discussão nem nos alongar no 

juízo de valor acerca da interferência estatal nas atividades das instituições financeiras. Cumpre 

salientar, todavia, que em virtude desse “risco natural” 82  da atividade financeira surgem 

mecanismos especiais de controle por parte dos agentes públicos que buscam, notadamente, 

prevenir crises sistêmicas e salvaguardar a poupança popular. 

 

No Brasil, como visto, o agente regulador e fiscalizador do sistema financeiro é o 

BACEN, dotado de competência para regular o setor como também intervir – quando necessário 

– nas entidades em crise com vistas a evitar a contaminação do sistema.  

 

Ao contrário de outras medidas e instrumentos próprios do BACEN para controle da 

estabilidade do mercado financeiro com caráter preventivo – que não são objeto deste trabalho 

– a adoção de um dos regimes especiais – seja a intervenção, liquidação extrajudicial ou RAET 

                                                 
81  LUNDBERG, Eduardo Luís. Rede de proteção e saneamento do sistema bancário. In: Jairo Saddi (Org.). 
Intervenção e liquidação extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos da Lei 6.024/74. São Paulo: 
Textonovo, 1999. p. 32. 
82 SIQUEIRA, Francisco J. de. O papel do Banco Central no processo de intervenção e liquidação extrajudicial. In. 
SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos 
da Lei 6.024/74, São Paulo: Textonovo, 1999, p. 88. 
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– é mecanismo característico e exclusivo do BACEN para exercer controle do sistema financeiro 

a posteriori, isto é, quando o problema já existe, seus efeitos podem ser sentidos sistemicamente 

e já há a necessidade de empreender um controle de danos. Em outras palavras, são mecanismos 

corretivos.  

 

A ação do BACEN, nesse tocante, se volta ao saneamento do mercado por meio de 

medidas interventivas em determinada instituição para reergue-la da crise em que se encontra 

ou, o que acaba sendo o fim mais comum nos exemplos brasileiros83, para extirpá-la do sistema 

da forma mais organizada possível, visando salvaguardar as demais instituições financeiras84, o 

mercado como um todo e, ainda, os poupadores. Essas ações se tornam necessárias e relevantes, 

já que as medidas regulatórias e fiscalizatórias existentes – e que tem como objetivo evitar a 

ocorrência de crises – nem sempre se mostram plenamente eficazes. 

 

Importante esclarecer que a decretação dos regimes especiais não proporciona à 

instituição financeira qualquer tipo de privilégio em comparação com os regimes ordinários de 

recuperação judicial e falência a que estão submetidas as demais sociedades empresárias85. A 

justificativa para implementação de um regime diferenciado para as instituições financeiras 

decorre da sua notada importância para a economia e do consequente interesse público86 que 

permeia a salvaguarda nas políticas monetárias, cambiais, creditícias e econômicas sujeitas a 

afetação de instabilidades do setor – além da existência de um agente regulador a quem 

especificamente se atribui o poder-dever de intervir em caso de crise.   

 

Estão sujeitas aos regimes especiais decretados pelo BACEN apontados acima todas as 

instituições financeiras descritas no artigo 17 da Lei nº 4.595/64 87 , exceto as instituições 

                                                 
83 http://www4.bcb.gov.br/Lid/Liquidacao/default.asp (Consultado em 4.1.2018). 
84 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais: regimes especiais: 
intervenção, liquidação extrajudicial, regime de administração especial temporária – RAET. São Paulo: RT, 
2002, p. 61. 
85 PAULIN, Luiz Alfredo. Conceito de intervenção e liquidação extrajudicial. In SADDI, Jairo (Org.). Intervenção 
e liquidação extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos da Lei 6.024/74. São Paulo. Textonovo, 
1997. p. 126. 
86 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. vol. II. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 202-205. 
87 “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.” 
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públicas federais. Alguns autores como Luiz Alfredo Paulin88, Nelson Abrão89 e Ivo Waisberg90 

reconhecem que a lógica de se excluir as instituições financeiras federais se assenta no fato de 

que elas já estariam sob o controle da Administração Pública Federal, não necessitando, por esse 

motivo, se sujeitar a um regime especial com esse propósito caso enfrentem dificuldades no 

curso de suas atividades. 

 

 Essa premissa, contudo, poderá ser alterada, na medida em que está em tramitação no 

Congresso Nacional um projeto de lei91, de autoria do senador Airton Sandoval (PMDB/SP), 

que pretende sujeitar as instituições financeiras públicas federais à intervenção, liquidação 

extrajudicial e ao RAET, sob o argumento de conferir um tratamento mais isonômico entre os 

agentes do setor financeiro.  

 

O projeto de lei é recente e não se sabe ainda qual será sua evolução e quais podem ser 

os seus impactos no sistema financeiro nacional, considerando, sobremaneira, a atual conjuntura 

político-econômica em que se encontra o país e a perspectiva de uma alteração legislativa mais 

robusta acerca do tema. 

 

Independentemente da instituição financeira ser pública (estadual) ou privada, o que se 

verifica, costumeiramente na experiência nacional é que não há, ainda, uma forma 

absolutamente segura de liquidar bancos de grande porte, com alta relevância econômica e 

sistêmica92. A rigor, não há nos anais do BACEN experiência dessa natureza. Nesse sentido, o 

que se observa com mais frequência, em nossa história recente, são as liquidações que envolvem 

instituições financeiras de pequeno e médio portes. 

 

Como antecipado acima, a atual legislação brasileira – que possivelmente será alterada 

                                                 
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.” 
88 PAULIN, Luiz Alfredo. Conceito de intervenção e liquidação extrajudicial. In SADDI, Jairo (Org.). Intervenção 
e liquidação extrajudicial no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos da Lei 6.024/74. São Paulo. Textonovo, 
1999. p. 128. 
89 ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar, vol. II, 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 220. 
90 PAULIN, Luiz Alfredo. Conceito de intervenção e liquidação extrajudicial... Op.cit.,. p. 128. 
91 Projeto de Lei do Senado nº 80/2017. 
92 Vide nota 6. 
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nos próximos anos – prevê a aplicação de três regimes especiais às instituições financeiras em 

crise: intervenção, liquidação extrajudicial e RAET, de que passaremos a tratar nos próximos 

tópicos. 

 

A análise será de caráter sistemático, buscando tratar das peculiaridades de cada um dos 

sistemas com vistas ao seu impacto na recuperação ou na extinção da instituição financeira. Por 

esse motivo, não se procederá ao detalhamento de cada um dos passos dos procedimentos legais 

previstos para cada um dos regimes. O legislador, nesse ponto, foi bastante meticuloso, de modo 

que os artigos 2 a 35 da Lei nº 6.024/74 são autoexplicativos quanto aos procedimentos. Assim, 

para alcançar o objetivo deste trabalho, no sentido de enquadrar a responsabilidade dos 

administradores das instituições financeiras, cumpre expor as funções dos institutos, seus 

conceitos, efeitos e objetivos dentro do nosso sistema. 

 

3.1. INTERVENÇÃO 
 

O artigo 2º da Lei nº 6.024/74 estabelece que estão sujeitas ao regime de intervenção 

pelo BACEN as instituições financeiras em que se verificar: (i) prejuízos decorrentes de má 

administração que sujeite a riscos seus credores; (ii) reiteradas infrações a dispositivos da 

legislação bancária não regularizadas mediante determinações do BACEN e (iii) a ocorrência 

de situação falimentar em que for possível evitar a liquidação extrajudicial93. 

 

Para Rubens Requião94, as hipóteses elencadas no artigo 2º da Lei nº 6.024/74 compõem 

um rol exemplificativo das situações que podem levar a decretação da intervenção pelo BACEN, 

e que – a par da relativa elasticidade das hipóteses – não estariam esgotadas todas as suas 

possibilidades. 

 

Ivo Waisberg95 e Luiz Alfredo Paulin96, por outro lado, filiam-se a ideia de que a 

                                                 
93 A partir da promulgação da Lei nº 11.101/05, esta se aplicada subsidiariamente, e no que couber, aos regimes 
previstos na Lei nº 6.024/74. 
94 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, vol. II. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 220 
95 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais: regimes especiais: 
intervenção, liquidação extrajudicial, regime de administração especial temporária – RAET. São Paulo: RT, 
2002, p. 70. 
96 PAULIN, Luiz Alfredo. Conceito de intervenção e liquidação extrajudicial... Op.cit., p. 141. 
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decretação de intervenção, enquanto modalidade de interferência do Estado na economia, 

verdadeira medida excepcional de ingerência na propriedade do agente privado, deve ser 

limitada às possibilidades previstas em lei. 

 

À luz do princípio da legalidade, nos parece que esse último entendimento seja mais 

adequado. Com efeito, o artigo 2º da Lei nº 6.024/74 é suficientemente elástico para resguardar 

o interesse público e abarcar ampla gama de situações que se pretende evitar.  

 

Para além das situações descritas no artigo 2º da Lei nº 6.024/74, o BACEN pode 

decretar a intervenção da instituição financeira nos casos previstos para a liquidação 

extrajudicial, nos termos do que dispõe o artigo 15, §1º da Lei nº 6.024/7497. Esse dispositivo 

legal possibilita ao BACEN optar por aplicar medida menos traumática com vistas a defesa do 

melhor interesse público. 

 

Verificadas as irregularidades descritas nos artigos 2º ou 15 da Lei nº 6.024/74, cabe ao 

BACEN decretar a intervenção da instituição financeira de ofício ou por solicitação de seus 

administradores98 – que tenham poderes para tanto – mediante indicação de causas do pedido, 

sem prejuízo de ulterior averiguação de responsabilidades99. 

 

Após a decretação da intervenção da instituição financeira pelo BACEN, ficam 

automaticamente suspensas, pelo prazo de sua duração, a exigibilidade de suas obrigações 

vencidas e a fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas, tornando-se 

inexigíveis os depósitos já existentes na data de decretação100. Em outras palavras, durante a 

                                                 
97 “§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.” 
98 Essa hipótese, conquanto regulada nos artigos 3º e 15, inciso II, da Lei nº 6.024/74, tem se mostrado de todo 
inoperante no Brasil. 
99  “Art. 3º A intervenção será decretada ex officio pelo Banco Central do Brasil, ou por solicitação dos 
administradores da instituição - se o respectivo estatuto lhes conferir esta competência - com indicação das causas 
do pedido, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal em que incorrerem os mesmos administradores, pela 
indicação falsa ou dolosa.” 
100  “Art. 6º A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes efeitos: 
        a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas; 
        b) suspensão da fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas; 
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intervenção os investidores e correntistas da instituição financeira ficam impossibilitados de 

reaver os valores depositados. 

 

A impossibilidade de retirada de valores da instituição financeira sob intervenção, 

prevista no artigo 6º da Lei nº 6.024/74101, pode provocar um efeito inverso ao objetivo do 

instituto. Isso porque o poupador, ao se ver impossibilitado de reaver seu próprio dinheiro, 

quebra o vínculo de confiança existente com a instituição financeira depositária, que 

dificilmente é resgatado, mesmo após eventual saneamento de todas as irregularidades pelo 

BACEN 102. Por essa razão, afirma Luiz Alfredo Paulin: 

 

[...] mesmo que, após algum tempo, por força da intervenção, esta situação 
venha a ser superada, é pouco provável que os investidores se animem a 
prosseguir seu relacionamento financeiro com a instituição em referência. 
Desse modo, é difícil imaginar a possibilidade de uma empresa sair de uma 
intervenção e prosseguir regularmente suas atividades, na qualidade de 
instituição financeira ou assemelhada. 103 
 
 

Outro efeito direto da decretação da intervenção pelo BACEN – que também se aplica à 

liquidação extrajudicial e falência das sociedades empresárias – é a indisponibilidade dos bens 

pessoais dos administradores das instituições financeiras que estiveram no exercício de suas 

funções nos 12 (doze) meses anteriores ao ato interventivo, conforme o artigo 36 da Lei nº 

6.024/74104.  

                                                 
        c) inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação.” 
101 Vide nota 100. 
102 Como visto, o mais comum na experiência brasileira é que a intervenção caminhe para a liquidação extrajudicial 
ou falência. 
103 PAULIN, Luiz Alfredo. Conceito de intervenção e liquidação extrajudicial... Op.cit., p. 134. 
104 “Art. 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em 
falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-
los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou a falência, 
atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato. 
§ 2º Por proposta do Banco Central do Brasil, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a indisponibilidade 
prevista neste artigo poderá ser estendida: 
        a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e aos de todos aqueles que, até o limite da responsabilidade 
estimada de cada um, tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a decretação da intervenção ou da 
liquidação extrajudicial, 
        b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os tenham a qualquer título, adquirido de administradores 
da instituição, ou das pessoas referidas na alínea anterior desde que haja seguros elementos de convicção de que se 
trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei. 
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A indisponibilidade dos bens dos administradores das instituições financeiras é um dos 

aspectos mais polêmicos da atual legislação, tendo sofrido severas críticas por uma boa parcela 

da doutrina, uma vez que representam significativa intromissão do Estado na esfera de direitos 

desses indivíduos – em especial no direito fundamental à propriedade, garantido no caput do 

artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O assunto será melhor debatido em capítulo posterior, 

nos cumprindo aqui apenas pontuá-lo como um dos efeitos da decretação do regime de 

intervenção.  

 

A intervenção é levada a cabo pelo interventor, pessoa nomeada pelo BACEN, não 

devendo sua duração suplantar o prazo de 6 (seis) meses, prorrogáveis por no máximo mais 6 

(seis meses), nos termos do que dispõem os artigos 4º e 5º da Lei nº 6.024/74105. Apreende-se, 

portanto, que trata-se de um procedimento de caráter transitório. 

 

Cabe ao interventor nomeado no ato da intervenção assumir a administração da 

instituição financeira, procedendo à arrecadação dos livros e documentos, ao levantamento do 

balanço geral, à elaboração de inventário de todos os bens e direitos e à discriminação da 

constituição social e da participação de seus administradores em outras sociedades106. 

 

Com base nesses documentos, o interventor deve elaborar relatório ao BACEN com o 

                                                 
§ 3º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela 
legislação em vigor. 
§ 4º Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de 
compra e venda, de cessão de direito, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente 
registro público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência.” 
105 “Art. 4º O período da intervenção não excederá a seis (6) meses o qual, por decisão do Banco Central do Brasil, 
poderá ser prorrogado uma única vez, até o máximo de outros seis (6) meses. 
Art. 5º A intervenção será executada por interventor nomeado pelo Banco Central do Brasil, com plenos poderes 
de gestão. 
Parágrafo único. Dependerão de prévia e expressa autorização do Banco Central do Brasil os atos do interventor 
que impliquem em disposição ou oneração do patrimônio da sociedade, admissão e demissão de pessoal.” 
106 “Art. 9º Ao assumir suas funções, o interventor: 
        a) arrecadará, mediante termo, todos os livros da entidade e os documentos de interesse da administração; 
        b) levantará o balanço geral e o inventário de todos os livros, documentos, dinheiro e demais bens da entidade, 
ainda que em poder de terceiros, a qualquer título. 
Parágrafo único. O termo de arrecadação, o balanço geral e o inventário, deverão ser assinados também pelos 
administradores em exercício no dia anterior ao da posse do interventor, os quais poderão apresentar, em separado, 
as declarações e observações que julgarem a bem dos seus interesses.” 
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resultado da análise da situação econômico-financeira da instituição e com proposta das 

providências a serem tomadas para saneamento da crise107. De posse das informações constantes 

no relatório, prestadas pelo interventor, o BACEN poderá determinar o encerramento da 

intervenção, retornando o controle da instituição aos seus administradores; manter a intervenção 

por tempo adicional, observando-se os limites impostos pelo artigo 4º; decretar a liquidação 

extrajudicial ou, quando o ativo não for suficiente para cobrir metade do valor dos créditos 

quirografários, decretar a falência da instituição.108  

 

 Portanto, é possível constatar que a intervenção é remédio de natureza cautelar, com 

caráter provisório, voltado a evitar o encerramento da atividade da instituição financeira por 

meio da decretação de sua liquidação extrajudicial ou falência.  

 

Ricardo Negrão define o instituto como: 

 

 [...] (um) regime especial de administração por parte do Banco Central, de 
natureza essencialmente cautelar, previsto no art. 2º da Lei nº 6.024/74, cuja 
finalidade é proceder o levantamento da situação econômico-financeira da 
instituição e, se possível, ao saneamento das dificuldades organizacionais ou 
econômicas da empresa, mediante o afastamento temporário de seus 
administradores e, eventualmente, a concessão de assistência financeira.109 
 
 

Rubens Requião melhor conceitua o instituto: 

                                                 
107 “Art. 11. O interventor, dentro em sessenta dias, contados de sua posse, prorrogável se necessário, apresentará 
ao Banco Central do Brasil relatório, que conterá: 
        a) exame da escrituração, da aplicação dos fundos e disponibilidades, e da situação econômico-financeira da 
instituição; 
        b) indicação, devidamente comprovada, dos atos e omissões danosos que eventualmente tenha verificado; 
        c) proposta justificada da adoção das providências que lhe pareçam convenientes à instituição.  
        Parágrafo único. As disposições deste artigo não impedem que o interventor, antes da apresentação do 
relatório, proponha ao Banco Central do Brasil a adoção de qualquer providência que lhe pareça necessária e 
urgente.” 
108 “ Art. 12. À vista do relatório ou da proposta do interventor, o Banco Central do Brasil poderá: 
        a) determinar a cessação da intervenção, hipótese em que o interventor será autorizado a promover os atos 
que, nesse sentido, se tornarem necessários; 
        b) manter a instituição sob intervenção, até serem eliminadas as irregularidades que a motivaram, observado 
o disposto no artigo 4º; 
        c) decretar a liquidação extrajudicial da entidade; 
        d) autorizar o interventor a requerer a falência da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir 
sequer metade do valor dos créditos quirografários, ou quando julgada inconveniente a liquidação extrajudicial, ou 
quando a complexidade dos negócios da instituição ou, a gravidade dos fatos apurados aconselharem a medida.” 
109 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, vol. III, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 658. 
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 [...] como um conjunto de medidas administrativas, de natureza cautelar, 
aplicadas a empresas, não federais, componentes do Sistema Financeiro 
Nacional, e que lhes são aplicadas em caso de sofrerem ponderáveis prejuízos 
decorrentes da má administração, de reiteradas violações à lei ou em caso de 
caracterizada insolvência.110 
 
 

Gian Maria Tosseti, por sua vez, complementa as conceituações dos autores supracitados 

expondo os objetivos do instituto:  

 

[…] procedimento administrativo sui generis em que, por desconfiança nos 
administradores que incorreram em irregularidade, violaram normas legais ou 
estatutárias ou levaram a prejuízos decorrentes de má administração, o Banco 
Central intervém na administração da instituição financeira, nomeando 
interventor que temporariamente os substitui e aos demais órgãos 
administrativos, para resguardo da economia pública, da poupança popular e 
do exercício do crédito. 111 
 
 

Dados do BACEN apontam que desde a promulgação da Lei nº 6.024/74 mais de 200 

instituições financeiras foram submetidas ao regime especial da intervenção112.  

 

3.2. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

A liquidação extrajudicial – diferentemente da intervenção e do RAET – não tem como 

objetivo precípuo sanar as irregularidades constatadas na instituição financeira para depois 

“devolvê-la” ao mercado. A liquidação, nesse aspecto, aproxima-se mais do regime da 

falência113, em que se busca a apuração do passivo, a arrecadação de bens que compõem o ativo 

e a sua liquidação para pagamento dos credores. 

 

No entanto, pondera Luiz Alfredo Paulin114, que a liquidação extrajudicial, em relação 

àquele regime, se adequa melhor à defesa do interesse público, ao passo que permite a 

autoridade “utilizar-se do instrumento em ocasiões determinadas, eliminando certos focos de 

                                                 
110 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar... Op. cit., p. 220. 
111 TOSSETI, Gian Maria. Intervenção nas instituições financeiras sob a égide da Lei 6.024/74. Revista de Direito 
Mercantil Industrial Econômico e Financeiro 41/75, São Paulo: RT, Nova Série, jan-mar. 1981. 
112 Ver http://www4.bcb.gov.br/Lid/Liquidacao/default.asp (consultado em 22.11.2017). 
113 Prevista na Lei nº 11.101/05. 
114 PAULIN, Luiz Alfredo. Conceito de intervenção e liquidação extrajudicial... Op. cit., p. 140. 
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iliquidez, de sorte que o restante do mercado não venha a ser contaminado.” Mais que a 

flexibilidade da liquidação extrajudicial em comparação com a falência, que possibilita à 

Administração Pública maior controle sobre a instituição financeira e, consequentemente, maior 

controle sobre a manutenção da tranquilidade do mercado financeiro, o autor destaca que o 

procedimento instaurado pelo BACEN via de regra é mais célere e possibilita que a liquidação 

do ativo seja realizada de forma mais eficiente por especialistas com formação específica no 

setor financeiro, supervisionados pela autoridade monetária nacional. 

 

Muito embora a eficiência, celeridade e especialidade tenham sido a mens legis, ressalta 

Frederico Viana Rodrigues 115  que essas pretensões nem sempre se verificam na prática, 

notadamente em decorrência da morosidade dos processos que tramitam no âmbito do BACEN 

e da nem sempre notória especialidade dos liquidantes indicados. 

 

Com efeito, como será melhor demonstrado em capítulo específico, dados 

disponibilizados pelo BACEN 116  comprovam que há instituições financeiras que estão em 

regime de liquidação extrajudicial há mais de 20 anos 117 , o que praticamente coloca o 

procedimento em grau de paridade com a morosidade falimentar judicial.  

 

Em comparação com os regimes especiais, verifica-se que os pressupostos para a 

decretação da liquidação extrajudicial, listadas no artigo 15 da Lei nº 6.024/74118, se assemelham 

                                                 
115 “Entendia-se que realizados fora do âmbito judicial, os atos liquidatários seriam mais ágeis; permitiriam ao 
liquidante e, em última análise, ao Banco Central, maior facilidade para apurar o ativo e pagar o passivo da 
liquidanda; e que a nomeação do liquidante pelo Banco Central possibilitaria a escolha do expert com melhores 
atributos para administrar o processo. A realidade comprovou a fragilidade desses argumentos, revelando a 
impropriedade da liquidação dos bancos em esfera extrajudicial.” In RODRIGUES, Frederico Viana. Insolvência 
bancária: liquidação extrajudicial e falência. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 144-145. 
116 http://www4.bcb.gov.br/Lid/Liquidacao/default.asp (Consultado em 8.1.2018) 
117 São os casos do Banco Econômico, Banco Nacional, Banco Banorte, Banco do Estado de Alagoas, dentre outros. 
118 “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; 
        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; 
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às hipóteses de intervenção, diferindo, basicamente pela sua gradação119 . De igual forma, 

portanto, está o BACEN autorizado a decretar a liquidação extrajudicial de ofício, a 

requerimento dos administradores da instituição financeira com poderes específicos ou, ainda, 

a pedido do interventor.  

 

O ato que decreta a liquidação extrajudicial também fixa o seu termo legal, não superior 

a 60 (sessenta) dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento ou, na falta deste, do 

ato que haja decretado a intervenção ou liquidação120. Como na falência121, aqui a fixação do 

termo legal tem como objetivo estabelecer atos praticados pela instituição financeira passíveis 

de revogação. 

 

Para executar a liquidação, o BACEN nomeia um liquidante, com amplos poderes de 

administração e liquidação, notadamente os de verificação e classificação dos créditos da 

massa122. Como ocorre com o interventor, o liquidante também fica responsável pela elaboração 

de relatório da situação econômico-financeira da instituição123, com base no qual o BACEN virá 

                                                 
        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. 
§ 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. 
§ 2º O ato do Banco Central do Brasil, que decretar a liquidação extrajudicial, indicará a data em que se tenha 
caracterizado o estado que a determinou, fixando o termo legal da liquidação que não poderá ser superior a 60 
(sessenta) dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento ou, na falta deste do ato que haja decretado a 
intervenção ou a liquidação.” 
119 Entende-se, como nos casos de intervenção, que esse rol também é taxativo. TZIRULNIK, Luiz. Intervenção e 
Liquidação Extrajudicial das Instituições Financeiras, 2ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 38. 
120 Vide nota 118. 
121 SIMÃO FILHO, Adalberto. Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências. DE LUCCA, 
Newton e SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 437. 
122 “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. 
§ 2º Os honorários do liquidante, a serem pagos por conta da liquidanda, serão fixados pelo Banco Central do 
Brasil.” 
123  “Art. 20. Aplicam-se, ao processo da liquidação extrajudicial, as disposições relativas ao processo da 
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fundamentar sua decisão para prosseguir com a liquidação da instituição financeira ou, 

preenchidos os requisitos, decretar a sua falência124. 

 

O liquidante, portanto, toma o lugar dos antigos administradores, que são afastados de 

suas funções125 e, como visto no capítulo anterior, ficam com seus bens indisponíveis até a 

apuração final de suas responsabilidades126. Caso sejam apurados elementos que apontem a 

existência de crimes ou contravenções praticadas pelos administradores, cabe ao liquidante 

encaminhá-los ao Ministério Público para análise e eventual proposição de ação adequada127.  

 

A decretação da liquidação extrajudicial tem, ainda, outros efeitos imediatos, 

substancialmente arrolados no artigo 18 da Lei nº 6.024/74128, são eles: (i) a suspensão das ações 

e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da instituição financeira, 

não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; (ii) vencimento 

antecipado das obrigações da instituição financeira em liquidação; (iii) não atendimento das 

cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação 

                                                 
intervenção, constantes dos artigos 8º, 9º, 10 e 11, desta Lei.” 
124  “Art. 21. A vista do relatório ou da proposta previstos no artigo 11, apresentados pelo liquidante na 
conformidade do artigo anterior o Banco Central do Brasil poderá autorizá-lo a: 
        a) prosseguir na liquidação extrajudicial; 
        b) requerer a falência da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir pelo menos a metade do 
valor dos créditos quirografários, ou quando houver fundados indícios de crimes falimentares. 
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, em qualquer tempo, o Banco Central do Brasil poderá 
estudar pedidos de cessação da liquidação extrajudicial, formulados pelos interessados, concedendo ou recusando 
a medida pleiteada, segundo as garantias oferecidas e as conveniências de ordem geral.” 
125  “Art. 50. A intervenção determina a suspensão, e, a liquidação extrajudicial, a perda do mandato 
respectivamente, dos administradores e membros do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos criados pelo 
estatuto, competindo, exclusivamente, ao interventor e ao liquidante a convocação da assembléia geral nos casos 
em que julgarem conveniente.” 
126 Vide nota 104.  
127 “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.” 
128 “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.” 
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extrajudicial; (iv) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não 

integralmente pago o passivo; (v) interrupção da prescrição relativa a obrigações de 

responsabilidade da instituição; e a (vi) não reclamação de correção monetária de quaisquer 

divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. 

 

A atual legislação não prevê prazo para encerramento da liquidação extrajudicial, 

verificamos, contudo, que tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 265/2013129, de autoria 

do Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), que pretende limitar o procedimento a 2 (dois) anos, 

sob a justificativa de que as liquidações extrajudiciais no Brasil estariam sendo conduzidas de 

forma ineficiente e contrária ao interesse público em razão de mecanismos legais que 

incentivariam a má-gestão dos recursos da massa. Segundo o autor do projeto de lei, esses 

efeitos não desejados poderiam ser a ausência de previsão de prazo para encerramento da 

liquidação extrajudicial; a suspensão por tempo indeterminado das ações e execuções judiciais 

ajuizadas contra a entidade liquidanda e o pagamento de honorários aos liquidantes com 

recursos públicos130. 

 

Inobstante a inexistência de prazo para o encerramento da liquidação, o artigo 19 da Lei 

nº 6.024/74, recentemente alterado pela Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017 (“Lei nº 

13.506/17”), que consolidou as alterações da Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017, 

prevê que a liquidação extrajudicial cessa nas seguintes hipóteses:  

 

I - por decisão do Banco Central do Brasil, nas seguintes hipóteses:     
a) pagamento integral dos credores quirografários;   
b) mudança de objeto social da instituição para atividade econômica não 
integrante do Sistema Financeiro Nacional;    
c) transferência do controle societário da instituição;   
d) convolação em liquidação ordinária;     
e) exaustão do ativo da instituição, mediante a sua realização total e a 
distribuição do produto entre os credores, ainda que não ocorra o pagamento 
integral dos créditos; ou  
f) iliquidez ou difícil realização do ativo remanescente na instituição, 
reconhecidas pelo Banco Central do Brasil;     

                                                 
129 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113458 (consultado em 22.11.2017) 
130 Parece-nos pouco acuradas as justificativas do Projeto de Lei 265/2013, na medida em que: (i) o atual regime 
de falência regulado pela Lei nº 11.101/05 também não prevê prazo de encerramento do processo e (ii) já existe 
previsão expressa no §2º do artigo 16 da Lei nº 6.024/74 de que os honorários dos liquidantes devem ser arcados 
pela massa liquidanda.  
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II - pela decretação da falência da instituição.   
§ 1o  Encerrada a liquidação extrajudicial nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b”, “d”, “e” e “f” do inciso I do caput deste artigo, o Banco Central do 
Brasil comunicará o encerramento ao órgão competente do registro do 
comércio, que deverá:     
I - nas hipóteses das alíneas “b” e “d” do inciso I do caput deste artigo, 
promover as anotações pertinentes;    
II - nas hipóteses das alíneas “a”, “e” e “f” do inciso I do caput deste artigo, 
proceder à anotação do encerramento da liquidação extrajudicial no registro 
correspondente e substituir, na denominação da sociedade, a expressão “Em 
liquidação extrajudicial” por “Liquidação extrajudicial encerrada”.   
§ 2º  Encerrada a liquidação extrajudicial nas hipóteses previstas no inciso I 
do caput deste artigo, o prazo prescricional relativo às obrigações da 
instituição voltará a contar da data da publicação do ato de encerramento do 
regime.    
§ 3º  O encerramento da liquidação extrajudicial nas hipóteses previstas nas 
alíneas “b” e “d” do inciso I do caput deste artigo pode ser proposto ao Banco 
Central do Brasil, após a aprovação por maioria simples dos presentes à 
assembleia geral de credores, pelos:    
I - cooperados ou associados, autorizados pela assembleia geral; ou    
II - controladores.    
§ 4º  A assembleia geral de credores a que se refere o § 3o será presidida pelo 
liquidante e nela poderão votar os titulares de créditos inscritos no quadro geral 
de credores, computados os votos proporcionalmente ao valor dos créditos dos 
presentes.     
§ 5º  Encerrada a liquidação extrajudicial nas hipóteses previstas no inciso I 
do caput deste artigo, o acervo remanescente da instituição, se houver, será 
restituído:    
I - ao último sócio controlador ou a qualquer sócio participante do grupo de 
controle ou, na impossibilidade de identificá-lo ou localizá-lo, ao maior 
acionista ou cotista da sociedade; ou  
II - a qualquer cooperado, no caso de cooperativa de crédito.     
§ 6º  As pessoas referidas no § 5o deste artigo não poderão recusar o 
recebimento do acervo remanescente e serão consideradas depositárias dos 
bens recebidos.   
§ 7º  Na hipótese em que o lugar em que se encontrarem as pessoas referidas 
no § 5o deste artigo for ignorado, incerto ou inacessível, ou na hipótese de 
suspeita de ocultação, é o liquidante autorizado a depositar o acervo 
remanescente em favor delas, no juízo ao qual caberia decretar a falência.     

 

Em que pesem as diversas possibilidades de encerramento acima arroladas, dados 

fornecidos pelo BACEN demonstram que, atualmente, há 24 (vinte e quatro) processos de 

liquidação extrajudicial de instituições financeiras ainda ativos no Brasil, 13 (treze) deles 

iniciados na última década131. 

                                                 
131 http://www4.bcb.gov.br/Lid/Liquidacao/default.asp (Consultado em 4.1.2018) 
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3.3. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA (RAET) 
 

A última modalidade de intervenção introduzida em nosso ordenamento foi o Regime 

de Administração Especial Temporária ou RAET, previsto no Decreto-lei nº 2.321/87, 

posteriormente alterado pelo Decreto-lei nº 2.327/87, surgido no contexto da crise dos bancos 

públicos estaduais, que acometeu diversas unidades da federação, das mais ricas até as mais 

pobres132. 

 

Muito embora à época da promulgação do Decreto-lei nº 2.321/87 já existissem 

mecanismos para atuação do BACEN nas instituições financeiras públicas estaduais em situação 

de crise, como a intervenção, prevista na Lei nº 6.024/74, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa133 

destaca que teria havido certa animosidade política com a situação de intervenção de autarquia 

federal em uma instituição estadual. 

 

Não obstante, o artigo 9º do Decreto-lei nº 2.321/87 134  expressamente previu a 

possibilidade do BACEN fazer uso de recursos da Reserva Monetária, ou mesmo de recursos 

próprios, na tentativa de saneamento econômico-financeiro da instituição financeira. 

 

Embora o instituto tenha sido originalmente criado para sanar a crise das instituições 

financeiras públicas estaduais – e de fato o foi, muito embora sem previsão expressa, nos 

primeiros anos de vigência do Decreto-lei nº 2.321/87 – foi amplamente utilizado nas últimas 

décadas como mecanismo de intervenção estatal também nas instituições privadas. 

 

Os requisitos para declaração do RAET são os mesmos que ensejam a declaração da 

                                                 
132 Foram submetidos ao RAET os Bancos do Estado de São Paulo, Estado de Santa Catarina, Estado do Rio de 
Janeiro, Estado do Acre, Estado do Piauí e Estado de Rondônia, dentre outros. 
133  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras...Op. cit., p. 31 
134 “Art. 9º. Uma vez decretado o regime de que trata este decreto-lei, fica o Banco Central do Brasil autorizado a 
utilizar recursos da Reserva Monetária visando ao saneamento econômico-financeiro da instituição. 
        Parágrafo único. Não havendo recursos suficientes na conta da Reserva Monetária, o Banco Central do Brasil 
os adiantará, devendo o valor de tais adiantamentos constar obrigatoriamente da proposta da lei orçamentária do 
exercício subseqüente.” 
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intervenção, como dispõe a alínea e do artigo 1º do Decreto-lei nº 2.321/87. O legislador 

enumerou mais quatro possibilidades nas alíneas a a d que, contudo, como observa Ivo 

Waisberg135, poderiam ter sido resumidas somente a alínea e, haja vista que o artigo 2º da Lei 

6.024/74136, a qual o dispositivo faz remissão, já contempla essas quatro situações. 

 

Muito embora tenham as mesmas causas ensejadoras, o RAET e a intervenção têm 

relevantes diferenças que tornam o primeiro regime mais brando – e em certa medida mais 

adequado ao fim que se pretende137 – notadamente quando analisados os seus efeitos. 

 

O primeiro desses efeitos, e talvez o mais relevante, é que a decretação do RAET não 

interrompe as atividades normais da instituição financeira, que permanece operando 

regularmente seus negócios. Os administradores e membros de seu Conselho Fiscal, no entanto, 

imediatamente perdem seus respectivos mandatos138, ficando a administração da entidade a 

cargo de um conselho diretor nomeado pelo BACEN, com plenos poderes de gestão, para 

condução dos negócios da sociedade139. 

 

Esse conselho diretor deve, com base nos documentos societários, elaborar relatório 

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias – nos mesmos moldes do relatório que é elaborado pelo 

interventor, conforme artigo 9, 10 e 11 da Lei nº 6.024/74 – que, ao final, será encaminhado ao 

BACEN para definição do destino da sociedade. 

 

Com fundamento no relatório entregue pelo conselho diretor, o BACEN poderá, nos 

termos do artigo 11 do Decreto-lei nº 2.321/87, incluído pelo Decreto-lei nº 2.327/87: 

 

 a) autorizar a transformação, a incorporação, a fusão, a cisão ou a transferência 
                                                 
135 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais... Op. cit., p. 73. 
136 Vide nota 53. 
137 Como já mencionado, a decretação da intervenção suspende o cumprimento das obrigações da instituição 
financeira, o que quebra os laços de confiança mantidos com os seus clientes que, por sua vez, dificilmente lá 
voltarão a aplicar seus recursos, mesmo após eventual saneamento da situação que gerou a crise. 
138 “Art. 2° A decretação da administração especial temporária não afetará o curso regular dos negócios da entidade 
nem seu normal funcionamento e produzirá, de imediato, a perda do mandato dos administradores e membros do 
Conselho Fiscal da instituição.” 
139 “Art. 3° A administração especial temporária será executada por um conselho diretor, nomeado pelo Banco 
Central do Brasil, com plenos poderes de gestão, constituído de tantos membros quantos julgados necessários para 
a condução dos negócios sociais.” 
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do controle acionário da instituição, em face das condições de garantia 
apresentadas pelos interessados;  
b) propor a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou por 
interesse social, das ações do capital; e  
c) decretar a liquidação extrajudicial da instituição. 
 
 

 Diferentemente do que ocorre na intervenção, o RAET não tem um prazo definido em 

lei para encerramento. A duração do RAET deverá ser definida no ato da decretação do regime, 

podendo ser prorrogada, quando absolutamente necessário, por, no máximo, igual período140.  

 

Muito embora a criação do RAET e dos demais regimes especiais no âmbito do BACEN 

tivesse como objetivo oferecer maior expertise, celeridade e eficiência ao procedimento 

interventivo e executório, escapando do processo de falência regrado à época pelo antigo 

Decreto-lei nº 7.661/45, dados oficiais apontam que durante os anos 1990 mais da metade das 

liquidações se encerraram em falência, tendo esse percentual aumentado para mais de 70% ao 

longo dos anos 2000141, o que pode sugerir uma ineficiência desses regimes especiais. 

 

3.4. FALÊNCIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 

A par da previsão de regimes especiais, a Lei nº 6.024/74 previu expressamente a 

possibilidade de submissão das instituições financeiras ao regime jurídico-falimentar quando 

for constatado que o seu ativo é insuficiente para pagamento de pelo menos metade dos créditos 

quirografários, quando a liquidação extrajudicial se mostrar inconveniente, quando houver 

fundados indícios de crime falimentar, quando pela complexidade dos negócios da instituição 

                                                 
140 “Art. 1° O Banco Central do Brasil poderá decretar regime de administração especial temporária, na forma 
regulada por este decreto-lei, nas instituições financeiras privadas e públicas não federais, autorizadas a funcionar 
nos termos da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, quando nelas verificar: 
        a) prática reiterada de operações contrárias às diretrizes de política econômica ou financeira traçadas em lei 
federal; 
        b) existência de passivo a descoberto; 
        c) descumprimento das normas referentes à conta de Reservas Bancárias mantida no Banco Central do Brasil; 
        d) gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores; 
        e) ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 2º da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974. 
 Parágrafo único. A duração da administração especial fixada no ato que a decretar, podendo ser prorrogada, se 
absolutamente necessário, por período não superior ao primeiro.” 
141 http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Semin%E1rio%20de%20Resolu%E7%E3o%20de%20Fal%EAncia%
20de%20Institui%E7%F5es%20Financeiras%20271009.pdf 
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ou gravidade dos fatos apurados no curso do regime especial aconselharem tal medida, nos 

termos de seus artigos 12142 e 21143. 

 

A despeito do texto normativo, pondera Gian Maria Tosetti que submeter a instituição 

financeira ao regime falimentar não seria o mais adequado, consignando que: “a falência das 

instituições financeiras é mencionada em diversos artigos da Lei n. 6.024/74, mas a evolução 

das leis que a antecedeu e a própria Lei n. 6.024/74 comprova que a preocupação do Estado é 

evitá-la”144 . 

 

Luiz Tzirulnik, trabalhando melhor o tema, sustenta que “em nenhum momento a Lei nº 

6.024/74 permite que algum credor ou o próprio devedor, no caso a instituição financeira, 

requeira a falência, cuja legitimidade ativa é do Banco Central”145.  

 

No mesmo sentido já havia concluído Pontes de Miranda: “não pode ser decretada a 

abertura da falência de empresas a respeito das quais a legislação especial haja estabelecido o 

regime das liquidações coativas.”146 

 

                                                 
142 “Art . 12. À vista do relatório ou da proposta do interventor, o Banco Central do Brasil poderá: 
        a) determinar a cessação da intervenção, hipótese em que o interventor será autorizado a promover os atos 
que, nesse sentido, se tornarem necessários; 
        b) manter a instituição sob intervenção, até serem eliminadas as irregularidades que a motivaram, observado 
o disposto no artigo 4º; 
        c) decretar a liquidação extrajudicial da entidade; 
        d) autorizar o interventor a requerer a falência da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir 
sequer metade do valor dos créditos quirografários, ou quando julgada inconveniente a liquidação extrajudicial, ou 
quando a complexidade dos negócios da instituição ou, a gravidade dos fatos apurados aconselharem a medida.” 
143  “Art . 21. A vista do relatório ou da proposta previstos no artigo 11, apresentados pelo liquidante na 
conformidade do artigo anterior o Banco Central do Brasil poderá autorizá-lo a: 
        a) prosseguir na liquidação extrajudicial; 
        b) requerer a falência da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir pelo menos a metade do 
valor dos créditos quirografários, ou quando houver fundados indícios de crimes falimentares. 
        Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, em qualquer tempo, o Banco Central do Brasil poderá 
estudar pedidos de cessação da liquidação extrajudicial, formulados pelos interessados, concedendo ou recusando 
a medida pleiteada, segundo as garantias oferecidas e as conveniências de ordem geral.” 
144 TOSETTI, Gian Maria. Da intervenção nas instituições financeiras sob a égide da Lei n. 6.024/74. Revista de 
Direito Mercantil, São Paulo: RT, nº 41, Nova Série, p. 74-91, jan.-mar. 1981. 
145 TZIRULNIK, Luiz. Intervenção e Liquidação Extrajudicial das Instituições Financeiras, 2ª ed., São Paulo: 
RT, 2000, p. 70. 
146 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti Tratado de direito privado – Parte especial. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1961, t. XXX., p. 364. 
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De outro lado, Fábio Ulhoa Coelho entende que não há óbices para que a instituição 

financeira requeira a decretação de sua falência, não estando submetida aos regimes 

interventivos do BACEN: 

 

Se a instituição financeira não estiver sob liquidação extrajudicial ou sob 
intervenção decretada pelo Banco Central, ela poderá, nas mesmas condições 
previstas para os demais exercentes da atividade mercantil, ter a sua falência 
decretada judicialmente.147 
 
 

Com efeito, a Lei nº 6.024/74 não coloca com clareza qualquer impedimento ao 

requerimento de falência por parte da instituição financeira não submetida aos regimes especiais 

do BACEN, havendo hesitação na doutrina quanto à interpretação mais adequada. De outra 

forma, caso esteja a instituição financeira sob intervenção ou liquidação extrajudicial, a sua 

falência poderá ser decretada nas hipóteses previstas nos artigos 12 e 21 da Lei nº 6.024/74 

acima mencionados, com legitimidade do interventor/liquidante para sua proposição, mediante 

autorização do BACEN. 

  

  

                                                 
147 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 398. 
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4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 

4.1. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES 
EMPRESÁRIAS  
 

Os administradores, na expressão de Pontes de Miranda148, representam a companhia na 

assunção de direitos e obrigações perante terceiros. São, portanto, órgãos da pessoa jurídica, 

agindo em nome e por conta da sociedade. 

 

A partir do advento do Código Civil de 2002, as questões relativas à empresa passaram 

a ser disciplinadas por esta lei geral e também pelas demais leis esparsas em nosso ordenamento, 

desde que não estejam em conflito com o diploma civilista. Nesse sentido, a redistribuição do 

quadro de comando dentro da pessoa jurídica ocorrida em virtude do novo Código Civil causou 

certa hipertrofia da diretoria em prejuízo da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, o que 

implicou maiores deveres e responsabilidades para os administradores149. 

 

Assim, sob a égide da legislação em vigor, o cargo impõe aos administradores da 

companhia o dever geral de diligência para realizar o objeto social da empresa e o de adotar as 

providências necessárias em favor dela. Para atingir esse objetivo cabe aos administradores atuar 

com o cuidado e a diligência com que todo homem ativo e probo costuma empregar em seu 

negócio150. Trata-se de um padrão de conduta exposto no artigo 1.011 do Código Civil e 

aplicável a todos os administradores das sociedades reguladas pelo diploma151. 

 

Para além do dever de diligência, os administradores também têm outros deveres de 

conduta destacados na Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), como o dever de lealdade para com a sua 

companhia, conhecido no direito norte-americano por standard of loyalty, e descrito em seu 

                                                 
148 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954. t. 
III, p. 231 e ss. 
149  BULGARELLI, Waldírio. Apud STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e 
jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 560. 
150 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 251. 
151 “Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que 
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios” 



70 
 

artigo 155. A quebra desse dever de lealdade por parte do administrador fere não somente a 

companhia, mas também seus sócios, que confiaram a administração da empresa para aquele 

administrador, rompendo, portanto, o laço fiduciário152. 

 

Ainda, os administradores precisam se pautar pelo dever de sigilo, abstendo-se de revelar 

informações ainda não divulgadas publicamente. Em contrapartida, não pode haver a sonegação 

de informações quando esta for requerida pela própria companhia em assembleia-geral, em 

virtude de outro dever que têm os administradores, o dever de informar (artigo 157 da Lei das 

S.A.).  

 

O dever de informar se trata da obrigação que tem o administrador de comunicar 

situações e negócios que envolvem a companhia e que podem influir no mercado no que se 

refere aos valores mobiliários emitidos pela sociedade153. Esse dever do administrador também 

tem o objetivo de manter o acionista minoritário, que não tem acesso à administração da 

companhia, sempre informado das diretrizes traçadas pelo comando da empresa. Essa orientação 

visa também à proteção do público investidor e da estrutura do mercado de capitais como um 

todo154.  

 

No sistema vigente, portanto, são fixados deveres gerais dos administradores com 

relação à sociedade e aos seus sócios. Assim, em razão desses deveres gerais são traçadas e 

definidas as responsabilidades dos administradores das sociedades empresárias155. 

 

Nesse sentido, a Lei nº 6.404/76 traça a regra geral de que o administrador não é 

pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da companhia em atos 

regulares de gestão, contudo, pode responder civilmente pelos prejuízos que causar quando agir 

com culpa ou dolo, ou, ainda, quando violar lei ou estatuto (art. 158 da Lei das S.A). 

 

                                                 
152 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. vol. 
3, p. 248. 
153 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. vol. 2, p. 276. 
154 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas... Op. cit., p. 294. 
155 BITTAR, Carlos Alberto. Doutrinas essenciais de responsabilidade civil. São Paulo: RT, 2011, p. 153. 
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Consequentemente, o administrador pode ser despido de sua imunidade, respondendo 

civilmente quando ultrapassar os atos regulares de gestão delimitados pelos poderes que lhes 

foram conferidos pela companhia156. O administrador pode ser responsabilizado civilmente e 

ser obrigado a indenizar a companhia pelos prejuízos que causar em virtude de sua violação à 

lei ou ao estatuto ou, ainda, quando em função de seu cargo, agir com culpa ou dolo. Portanto, 

a previsão legal confere aos administradores de sociedades empresárias a responsabilidade 

subjetiva, ou seja, aquela em que é necessário ser verificada a culpa do agente157. 

 

A configuração de prejuízo, por sua vez, é pressuposto para a responsabilização do 

administrador, como determina o art. 158 da Lei das S.A. Tal prejuízo não precisa 

necessariamente ocorrer diretamente no patrimônio da sociedade, podendo, por exemplo, tratar-

se de dano à sua imagem no mercado, passível de causar perda de valor158. 

 

Os administradores de sociedade aberta estão sujeitos, ainda, a punições administrativas 

junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por seus desvios de conduta na administração 

da companhia incorrendo em descumprimento de seus deveres perante o mercado159. 

 

Descumpre seu dever para com o mercado o administrador que, por exemplo, quebrar o 

sigilo que lhe impõe o art. 155, §1º, da Lei das S.A., ou, ainda, que não prestar as informações, 

em assembleia-geral ordinária, requeridas pelos acionistas que representem 5% ou mais do 

capital social, conforme dispõe o art. 157, §1º, da Lei das S.A. 

 

Assim, verificada a infração do administrador aos seus deveres para com o mercado, 

cabe à CVM, enquanto autarquia responsável da fiscalização do mercado de capitais e das 

sociedades abertas, aplicar as penalidades cabíveis ao caso por meio de processo administrativo 

                                                 
156 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial... Op. cit., p. 282. 
157 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. Vol.2, 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 251. 
158 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. Vol. 3, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
468. 
159 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Manual das companhias ou sociedades anônimas. 3. ed. São Paulo: 
Ed. RT, 2011. p. 219. 
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específico160, em conformidade com o art. 11 da Lei 6.385/1976161. Ainda, conforme o artigo 

3º, IV, b, da Portaria 327, de 11.07.1977 (Regimento Interno da CVM), a CVM tem como 

finalidade proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra atos 

ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas162. 

 

As penalidades aplicadas pela CVM podem consistir em advertência, multa, suspensão 

do exercício do cargo ou inabilitação temporária para o exercício do cargo de administrador em 

sociedades de capital aberto sob o controle e fiscalização da CVM. 

 

O processo administrativo sancionador contra o administrador infrator poderá ser 

instaurado de ofício ou por qualquer interessado, com observação ao disposto na Lei 9.784/1999 

que trata dos processos administrativos no âmbito da administração pública federal, bem como 

ao disposto nas Instruções Normativas da CVM 251/1996 e 335/2000 e em suas Deliberações 

457/2002 e 470/2004163. 

 

Importante destacar, contudo, que o poder punitivo da administração pública, exercido 

no âmbito do processo administrativo sancionatório, só é plenamente legítimo se conceder ao 

administrador acusado todas as garantias existentes na esfera do direito penal. Essa orientação, 

unânime na doutrina, garante ao administrador acusado o postulado constitucional do devido 

processo legal e da ampla defesa164. 

 

Nesse sentido, o procedimento administrativo sancionador da CVM, conforme disposto 

                                                 
160 CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 495. 
161 Ver, ainda, a definição da própria CVM sobre suas atividades e objetivos: "A CVM foi criada pela Lei 6.385, 
de 07.12.1976, que lhe conferiu poderes para disciplinar e normatizar o mercado de capitais, tendo como principal 
objetivo o fortalecimento do mesmo. Ao criar esta Autarquia, o Governo Federal tinha em mente proteger o 
pequeno investidor de fraudes e de práticas irregulares na negociação de valores mobiliários". Disponível em: 
[http://cvm.gov.br/port/protinv/programa.asp] (Consultado em 19.11.2017).  
162 “Art. 3.o A CVM tem por finalidade:(…) 
IV – proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado conta: 
a) emissões irregulares de valores mobiliários; 
b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores de 
carteira de valores mobiliários; (…)." 
163 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Manual das companhias ou sociedades anônimas. 3. ed. São Paulo: 
Ed. RT, 2011. p. 220. 
164 EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das Sociedades Anônimas... Op. cit., p. 498. 
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na Deliberação 538/2008 da própria autarquia, divide o processo em duas fases obrigatórias. Na 

primeira fase, de apuração, é instaurado o inquérito administrativo que irá delinear a infração 

imputada ao acusado, de acordo com o artigo 3º da deliberação supramencionada165. 

 

O acusado ou investigado também tem a possibilidade de compor com a CVM um Termo 

de Compromisso, hipótese em que a autarquia deixa de aplicar a punição e o particular se 

compromete a indenizar eventuais danos proporcionados pela conduta irregular e a cessar a 

prática dos atos considerados ilícitos pela CVM, conforme dispõe o art. 11, §5º, da Lei 6.385/76. 

 

Para que seja celebrado o compromisso, a parte investigada deverá apresentar proposta 

para realização do Termo de Compromisso até o término do prazo de apresentação de sua defesa. 

 

Inicialmente a proposta deve ser encaminhada à Procuradoria Federal Especializada da 

CVM, que apreciará a legalidade da proposta. Posteriormente a proposta de Termo de 

Compromisso é submetida à apreciação do Comitê do Termo de Compromisso, que deverá 

apresentar parecer ao Colegiado indicando a conveniência de aceitação ou rejeição da 

proposta166. 

 

Verifica-se, pois, que o administrador que descumpre seus deveres com a companhia e 

com o mercado poderá ser compelido a ressarcir os prejuízos que causou à sociedade sob seu 

comando ou, ainda, responder processo administrativo sancionatório no âmbito da CVM. 

 

Os administradores de instituições financeiras – pela inequívoca importância destas na 

conjuntura econômica dos Estados, já demonstrada em capítulos anteriores –  são submetidos a 

                                                 
165 "Art. 3º Compete ao Superintendente Geral determinar a instauração de inquérito administrativo para apurar 
atos ilegais ou violadores da regulamentação e práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, na forma 
prevista no art. 9º, inciso V e §2º, da Lei 6.385/1976." 
166 Cf. art. 9º da Deliberação CVM 390/2001: "Art. 9.o A proposta de celebração de termo de compromisso será 
submetida à deliberação do Colegiado, que considerará, no seu exame, a oportunidade e a conveniência na 
celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos 
acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto. 
Parágrafo único. O Colegiado poderá suspender o andamento do processo, após a apresentação da proposta 
completa de termo de compromisso, ficando suspenso o processo pelo prazo necessário para a sua apreciação, não 
superior a 60 (sessenta) dias". 
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regime distinto do preceituado para os administradores de sociedade anônima em geral167, 

conforme passaremos a demonstrar melhor no próximo capítulo deste trabalho. 

 

4.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
 

4.2.1. O Posicionamento da doutrina brasileira 
 

A natureza da responsabilidade especial atribuída aos administradores das instituições 

financeiras é um dos pontos mais polêmicos da Lei nº 6.024/74, possivelmente o ponto mais 

debatido nesses mais de 40 anos de vigência do diploma e presente em praticamente todos os 

trabalhos que se debruçaram sobre o tema da crise das instituições financeiras. 

 

A discussão se assenta, fundamentalmente, na redação dada aos artigos 39 e 40 da Lei 

nº 6.024/74 que, em uma leitura simplória, pode induzir a conclusão de que os dois dispositivos 

seriam contraditórios. A aparente contradição que permeia a redação de ambos os artigos advém 

da determinação do artigo 39 de que os administradores de instituições financeiras responderão 

pelos atos ou omissões que tiverem praticado no exercício do cargo, insinuando uma 

responsabilidade de cunho subjetivo em relação aos prejuízos causados, pautada, portanto, pela 

causalidade: 

 

Art. 39. Os administradores e membros do Conselho Fiscal de instituições 
financeiras responderão, a qualquer tempo, salvo prescrição extintiva, pelos 
atos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido. 
 

 
Por outro lado, a redação conferida ao artigo 40 determina que os administradores 

respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelas instituições financeiras até que se 

cumpram, o que parecer sugerir uma responsabilidade de caráter objetivo, em que o 

administrador garantiria as obrigações assumidas pela instituição financeira como se fosse um 

fiador, sem necessidade de verificação de culpa ou dolo: 

                                                 
167  COELHO, Fábio Ulhoa. A responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Aspectos atuais do direito do mercado financeiro e de capitais. São 
Paulo: Dialética, 1999, p. 106. 
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Art. 40. Os administradores de instituições financeiras respondem 
solidariamente pelas obrigações por elas assumidas durante sua gestão, até que 
se cumpram. 
Parágrafo único. A responsabilidade solidária se circunscreverá ao montante 
e dos prejuízos causados. 
 

A questão torna-se ainda mais controversa quando analisamos a evolução legislativa da 

responsabilidade civil especial dos administradores de instituições financeiras que expusemos 

no Seção 2.3. deste trabalho, inserida em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto-lei nº 

9.328/46168. 

 

Com efeito – fazendo uma breve remissão do que já fora exposto anteriormente – o artigo 

1º do Decreto-lei nº 9.328/46 previa que os diretores dos bancos e casas bancárias respondiam 

solidariamente com seus bens pelas obrigações assumidas durante sua gestão, rompendo com o 

sistema da responsabilidade civil comum então vigente. Segundo Haroldo Malheiros Duclerc 

Verçosa 169 , o referido dispositivo legal teria instituído aos administradores de instituições 

financeiras a responsabilidade de caráter objetivo, fundamentada no risco da atividade, haja 

vista que dispensava a verificação de culpa ou dolo para efetivação do modelo. 

 

Anos mais tarde, o artigo 2º da Lei nº 1.808/53 introduziu um padrão de comportamento 

a todos os administradores de instituições financeiras, estabelecendo expressamente a 

necessidade de verificação de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar170. Por 

outro lado, ficou mantida a solidariedade entre os diretores pelas obrigações assumidas pelas 

instituições financeiras que, conforme esclarece Arnoldo Wald171, corroborando entendimento 

de Vicente Ráo172, limita-se àqueles administradores que atuaram com culpa ou dolo. 

 

                                                 
168 Vide nota 71. 
169 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade civil especial nas instituições financeiras... Op. 
cit., p.30. 
170 Vide nota 53. 
171 WALD, Arnoldo. A culpa e o risco como fundamento da responsabilidade pessoal do diretor do Banco. In RDM 
nº 24, p. 31. 
172 RÁO, Vicente. Liquidação extrajudicial – Responsabilidade solidária de diretores – Requisitos legais para 
o sequestro de seus bens – Hipótese em que não deve ser decretada. Parecer. RT, São Paulo: RT, ano 45, nº 
251, p. 48-56. set. 1956. 
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O artigo 40 da Lei nº 6.024/74 – vigente atualmente –  replicou a redação do artigo 2º da 

Lei nº 1.808/53, dada pelo artigo 42 da Lei nº 4.595/64, apenas trocando os termos “diretores” 

e “gerentes” por “administradores”, sem esclarecer de forma definitiva e clara a natureza da 

responsabilidade civil especial aplicada à espécie. 

 

Portanto, verifica-se que a aparente incongruência entre os artigos 39 e 40 da legislação 

atual, complementada pelo histórico legislativo pouco esclarecedor, tornou controversa a 

natureza da responsabilidade especial dos administradores de instituições financeiras, foco de 

debates doutrinários e jurisprudenciais até os dias de hoje. 

 

Para Arnoldo Wald173, a responsabilidade no sistema atual continuaria a ser subjetiva na 

medida em que o artigo 39 trataria dos atos e omissões do administrador e o artigo 40, 

consequentemente, estabeleceria a responsabilidade solidária do administrador nas obrigações 

assumidas pela instituição, partindo do pressuposto de que essas obrigações seriam decorrentes 

dos atos ou omissões do administrador, interpretando, pois, os dispositivos de forma conjunta: 

 

Na realidade, os arts. 39 e 40 se complementam e devem ser interpretados 
conjuntamente. O primeiro trata de responsabilidade pelos atos e omissões   
praticados pelo administrador. O segundo, ao estabelecer a responsabilidade 
solidária do diretor pelas obrigações assumidas pela instituição, durante a sua 
gestão, o faz partindo do pressuposto de terem sido tais obrigações 
decorrentes de atos ou omissões do administrador. Tanto assim é que o 
próprio artigo 40, no seu parágrafo único, estabelece um limite a essa 
responsabilidade, que é o montante de prejuízos causados. 
 
 

Reforça Arnoldo Wald que não se pode confundir a responsabilidade do banco (pessoa 

jurídica) e seus controladores, que via de regra é objetiva com relação aos seus clientes, com a 

responsabilidade de seus administradores (pessoa física) que geralmente são meros funcionários 

– embora de alto escalão – da instituição financeira. 

 

A solução razoável para o autor “parece ser a de considerar, no caso, a existência de 

                                                 
173 WALD, Arnoldo. A culpa e o risco como fundamento da responsabilidade pessoal do diretor do Banco. In 
RDM, nº 24, p. 36. 
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culpa presumida ‘juris tantum’.”174, depreendida da redação da lei e do espírito do sistema.  

 

José Luiz Bulhões Pedreira, um dos primeiros comercialistas a aprofundar-se no tema, 

compartilhando do mesmo raciocínio de Arnoldo Wald, reconhece que os artigos 39 e 40 da Lei 

nº 6.024/74 devem ser interpretados sistematicamente. Em trecho de texto originalmente 

publicado no Jornal do Comércio dos dias 29 e 30 de julho de 1979, citado por Newton De 

Lucca, concluiu pela responsabilidade subjetiva dos administradores de instituições financeiras: 

 

a) a responsabilidade coletiva e sem culpa, pelo fato do exercício do cargo de 
administração de uma sociedade anônima, é solução iníqua, incompatível com 
a ordem jurídica e com o sentimento de justiça de nossos juízes; b) a própria 
lei, no parágrafo único do art. 40, limita a responsabilidade ao montante dos 
prejuízos causados; a responsabilidade pressupõe, portanto, nexo de 
causalidade entre a ação do diretor e o prejuízo, isto é, dano que lhe seja 
imputável; c) a responsabilidade dos administradores de instituições 
financeiras não está regulada exclusivamente pelo art. 40 da Lei 6.024, mas, 
simultaneamente, pelo regime da lei de sociedades por ações e pelos preceitos 
gerais do Código Civil; e como o ordenamento jurídico é um sistema, e não 
um agregado de normas, a interpretação sistemática da legislação em vigor, 
sem a qual não há interpretação jurídica, conduz, necessariamente, à conclusão 
de que a responsabilidade de cada administrador é pessoal, e que ele só é 
solidário nas obrigações assumidas pela instituição financeira durante sua 
gestão até o montante dos prejuízos que tenha causado, por ato seu, próprio, 
praticado com culpa ou dolo. 175 
 
 

A lógica do comercialista se funda no fato de que a responsabilidade dos 

administradores não estaria prevista somente nos dois dispositivos da Lei nº 6.024/74, mas seria 

balizada, ainda, pela Lei nº 6.404/76 – com relação à responsabilidade dos diretores de 

sociedades por ações – e pelo Código Civil, razão pela qual seria necessária a análise sistêmica, 

e não apenas literal e individualizada de cada diploma. 

 

Nesse mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho firmou posicionamento de que a 

responsabilidade objetiva deve ser prevista de forma expressa, o que não teria ocorrido com a 

Lei nº 6.024/74, aplicando-se ao caso, portanto, a regra geral da responsabilidade subjetiva, 

                                                 
174 WALD, Arnoldo. A culpa e o risco como fundamento da responsabilidade pessoal ... Op. cit., p. 41. 
175 DE LUCCA, Newton. A responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: RT, nº 67, Nova série, jul.-set., p. 33 
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mediante verificação de culpa ou dolo: 

  

[...] não existindo nenhuma regra que expressamente excepcione o regime 
geral, este haverá de ser atendido. Como o legislador não atribuiu aos 
administradores de instituições financeiras responsabilidade como inversão do 
ônus de prova, ou independente – nenhum dispositivo legal o estabelece 
expressamente – a conclusão a se impor é a de que vige o regime de 
responsabilização subjetiva, do tipo clássico. 176 
 
 

Newton De Lucca177, após uma breve análise crítica dos argumentos daqueles que 

defendem a reponsabilidade objetiva dos administradores de instituições financeiras, nos coloca 

um exemplo extremista para reflexão. Narra o autor o caso de um administrador que é 

empossado e, na sequência, é decretada a liquidação extrajudicial da instituição em que exerce 

suas funções. Nessa hipótese, questiona: seria esse administrador responsável solidariamente 

pelos prejuízos apurados em sua gestão como se fosse um verdadeiro fiador da instituição 

financeira? Concordando com a conclusão de Newton De Lucca, entendemos que não, até 

porque os administradores são responsáveis por prejuízos verificados em sua gestão, conforme 

o artigo 40178. 

 

Concluiu o referido autor que o administrador da instituição financeira deve responder 

com seu patrimônio somente nos casos em que atos de sua autoria causem prejuízos, 

estabelecendo, portanto, um liame de causalidade entre o ato ou omissão do administrador e a 

verificação dos danos sofridos pela entidade. 

 

A esse propósito, ao analisar os procedimentos atinentes à intervenção estatal nas 

                                                 
176 COELHO, Fábio Ulhoa. A responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras... Op. cit., p. 
107. 
177 DE LUCCA, Newton. A Responsabilidade Civil dos Administradores das Instituições Financeiras, Revista de 
Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, São Paulo: RT, Vol. 67, Nova Série, p. 36-37, jul.-set. 
178 Em sua tese de doutorado, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa criticou o exemplo dado por Newton de Lucca 
para ilustrar a problemática. A respeito do exemplo colocado, diz ele que o administrador recém empossado não 
poderia ser responsabilizado se o prejuízo verificado na instituição tenha ocorrido em gestão anterior. Contudo, 
originando-se o prejuízo de obrigações assumidas na gestão desse administrador recém empossado, seria ele 
responsável solidário, limitadamente ao montante do dano apurado, independentemente de ter tomado ou não 
qualquer decisão de relevância à frente da instituição financeira por ele gerida. VERÇOSA, Haroldo Malheiros 
Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e controladores de instituições 
financeiras...Op. cit., p. 66. 
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instituições financeiras em crise, Rubens Requião179, na mesma linha dos autores supracitados, 

defendeu que a responsabilidade prevista no artigo 39 da Lei nº 6.024/74 depende da verificação 

de culpa ou dolo do respectivo administrador, devidamente apurada por meio do inquérito aberto 

pelo BACEN, previsto no artigo 41 do referido diploma: 

 

A responsabilidade dos administradores e dos conselheiros fiscais decorre, 
portanto, dos atos irregulares e ilícitos que por ventura houverem praticado ou 
das omissões, culposas ou dolosas, em que houverem incorrido. 
O Banco Central do Brasil, para efetivar essa responsabilidade, por 
determinação do art. 41, decretada a intervenção ou a liquidação extrajudicial, 
procederá a inquérito a fim de apurar as causas que levaram a sociedade a tal 
estado e a responsabilidade de seus administradores e membros do Conselho 
Fiscal. 
 
 

Desenvolvendo melhor o tema, Rubens Requião pondera que os administradores 

respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelas instituições financeiras durante sua 

gestão, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.024/74180. A afirmação do autor de que não haveria 

uma limitação da responsabilidade dos administradores, no entanto, não deve nos conduzir a 

uma conclusão imediata de que Rubens Requião estaria propondo uma responsabilidade de 

natureza objetiva para o artigo 40. A esse respeito, compartilhamos da interpretação dada por 

Ivo Waisberg, segundo a qual Rubens Requião estaria, na verdade, tratando do “fator 

quantitativo da responsabilidade, uma vez existente”181 , isto é, após a devida apuração da 

responsabilidade – com existência de culpa ou dolo e o indispensável nexo causal – a legislação 

estaria ampliando a afetação do patrimônio do administrador ao determinar a solidariedade com 

as obrigações da instituição financeira. 

 

Ivo Waisberg182, após fazer uma colação do pensamento dos principais doutrinadores da 

matéria que defendem posicionamentos distintos, rebatendo todos os pontos daqueles que se 

filiam à corrente objetivista, conclui, em uma análise teleológica, pela responsabilidade 

subjetiva dos administradores de instituições financeiras: 

 

                                                 
179 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar... Op. cit. p. 249. 
180 Ibid., p. 252. 
181 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais... Op. cit., p. 116. 
182 Ibid., p. 149. 
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A responsabilidade contemplada no texto é subjetiva, pois: i) a regra geral do 
art. 159 do CC não foi excepcionada expressamente, não tendo sido instituída 
a responsabilidade objetiva; ii) o administrado não aufere, em regra, o proveito 
do risco da atividade, não podendo nem mesmo em tese responder por ele; iii) 
a pressão econômica exercida por meio da responsabilidade objetiva nessa 
caso não é eficaz; iv) a responsabilidade subjetiva responde melhor ao objetivo 
da lei dentro do sistema de proteção ao estimular o zelo e a diligência na ação 
do administrador. 
 
 

Segundo a lógica construída pelo autor, a função primordial da responsabilidade civil 

dos administradores das instituições financeiras não tem caráter meramente ressarcitório, mas, 

ao contrário, tem como escopo “proteger o mercado bancário e evitar a ocorrência de uma crise 

sistêmica”183, tal como toda a legislação ligada a área bancária. Ademais, em seu entendimento, 

a adoção da culpa como elemento da responsabilidade civil dos administradores de instituições 

financeiras, estimularia a prudência e o zelo na condução dos negócios da sociedade, respaldado, 

nesse ponto, por Georges Ripert e Carlos Alberto da Mota Pinto. 

 

Ainda, são defensores dessa corrente subjetivista Saulo Ramos184, Waldírio Bulgarelli185 

e Werter Rotunno Faria186. 

 

Em contraposição à corrente subjetivista, notadamente capitaneada pelos autores 

supracitados, há relevante parcela da doutrina que defende a aplicação da responsabilidade 

objetiva ao administrador de instituição financeira – entendimento que predominou durante 

muito tempo na jurisprudência pátria. 

 

Em seu trabalho sobre o tema, Paulo Fernando Campos Salles de Toledo187 , mais 

alinhado com a vertente da responsabilidade objetiva dos administradores de instituições 

                                                 
183 Ibid., p. 147. 
184 RAMOS, Saulo. Inexistência de responsabilidade do Governador do Estado pela gestão de banco estadual. 
Interpretação da Lei nº 6.024/74”. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, Ed. RT, jan/abril de 
1998, ano 1, nº1, p. 9-40. 
185 BULGARELLI, Waldírio. Responsabilidade dos administradores das companhias. In: CAHALI, Yussef Said 
(Coord.). Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 407-448. 
186  FARIA, Werter Rotunno. Liquidação extrajudicial, intervenção e responsabilidade Civil dos 
administradores das instituições financeiras. Porto Alegre: Fabris, 1985, p. 61. 
187  TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras: alguns 
aspectos polêmicos. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: RT, nº 60, 
Nova Série, p. 34, out.-dez. 1995, p. 32. 
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financeiras, afirma que o atual sistema contempla duas espécies de responsabilidade, haja vista 

a existência de dois dispositivos legais – artigos 39 e 40 – a tratar sobre o tema. Não fosse assim, 

justifica o autor, uma das proposições seria inútil, o que se deve presumir que a lei não contenha. 

 

Em seu entendimento, assim, o artigo 39 trataria da responsabilidade relativa às ações e 

omissões do agente que tenha agido com culpa ou dolo, seguindo a regra geral do Código Civil 

e da Lei nº 6.404/76. Nessa perspectiva, exemplifica, estariam o controlador da instituição 

financeira e demais pessoas mencionadas no artigo 36, §2º da mesma Lei nº 6.024/74188: 

 

Assim, no art. 39 a Lei 6.024 trata de responsabilidade civil por ações (atos ou 
omissões ilícitos. Há, nesse caso, plena indagação do elemento subjetivo, 
exigindo-se, pois, que o agente se tenha conduzido com dolo ou culpa. [...] 
Cumpre notar que, com fundamento no art. 39 da Lei 6.024, podem ser 
civilmente responsabilizados os controladores de instituições financeiras, as 
pessoas mencionadas no art. 36, §2º, entre os quais destacam-se aqueles que 
concorreram para a intervenção ou a liquidação extrajudicial nos últimos 12 
meses, e, inclusive, os ex-administradores. 
 
 

Do ponto de vista de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, o artigo 40, por sua vez, 

estabeleceria a responsabilidade solidária – e subsidiária – relativa às obrigações assumidas na 

gestão do administrador, até 5 (cinco) anos189, tenha ele participado pessoalmente, ou não, do 

                                                 
188 “Art. 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em 
falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-
los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 
        § 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou a 
falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo 
ato. 
        § 2º Por proposta do Banco Central do Brasil, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a 
indisponibilidade prevista neste artigo poderá ser estendida: 
        a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e aos de todos aqueles que, até o limite da responsabilidade 
estimada de cada um, tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a decretação da intervenção ou da 
liquidação extrajudicial, 
        b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os tenham a qualquer título, adquirido de administradores 
da instituição, ou das pessoas referidas na alínea anterior desde que haja seguros elementos de convicção de que se 
trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei. 
        § 3º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela 
legislação em vigor. 
        § 4º Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de promessa 
de compra e venda, de cessão de direito, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente 
registro público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência.” 
189 Para o autor a limitação temporal estaria prevista no artigo 43 da Lei nº 6.024/74: “Art. 43. Transcorrido o prazo 
do artigo anterior, com ou sem a defesa, será o inquérito encerrado com um relatório, do qual constarão, em síntese, 
a situação da entidade examinada, as causas de queda, o nome, a quantificação e a relação dos bens particulares 
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ato que resultou no dano à instituição. A solidariedade, explica, se justificaria em razão da 

dificuldade de se demonstrar os atos ou omissões dos administradores: 

 

Já no art. 40, a Lei 6.024/74 estabelece a responsabilidade solidária dos 
administradores de instituições financeiras pelas obrigações assumidas durante 
suas gestões. (...) Além do mais, estabelece a lei uma limitação no tempo para 
a existência da responsabilidade solidária. Este limite encontra-se no art. 43 e 
é de cinco anos. 190 
 
 

Concluiu o autor que a distinção entre as disposições do artigo 39 e 40 estaria no 

conteúdo e na função dos dispositivos. Enquanto este se fundamenta no risco e tem como 

intenção atingir os administradores – nos últimos 5 (cinco) anos – pelas obrigações contraídas 

pela sociedade, aquele se baseia na culpa e alarga o rol de pessoas sujeitas a responsabilização: 

 

A distinção entre o disposto no art. 39 e o que estabelece o art. 40 está tanto no 
conteúdo como na função de ambas as normas. Assim é que a primeira é 
inspirada na teoria da culpa, enquanto a segunda é fundada na teoria do risco. 
Em consequência, indaga-se da culpa com que se houve o agente no primeiro 
caso, o que não ocorre na segunda hipótese. A função é também diversa: 
enquanto na segunda espécie tem-se em mira atingir os ex-administradores da 
empresa nos últimos cinco anos, na primeira alternativa o objetivo é mais 
amplo, alargando-se a legitimação passiva de modo a abranger todas as pessoas 
a que acima se fez menção.191 
 
 

 Portanto, a visão de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo acerca da 

responsabilidade dos administradores de instituições financeiras se sustenta em dois pontos 

principais: o primeiro, segundo o qual a simples existência de dois dispositivos (artigos 39 e 40) 

tratando de responsabilidade dos administradores levaria a imediata conclusão de que a Lei nº 

6.024/74 estabeleceu duas espécies de responsabilidade, caso contrário um deles seria 

considerado inútil; e  o segundo, do ponto de vista prático, de que a dificuldade de se obter 

robusto conteúdo probatório que demonstrasse a culpa ou dolo dos administradores justificaria 

a adoção da responsabilidade objetiva. 

                                                 
dos que, nos últimos cinco anos, geriram a sociedade, bem como o montante ou a estimativa dos prejuízos apurados 
em cada gestão.” 
190 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras... Op. cit., p. 
34. 
191 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras... Op. cit., p. 
34. 
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Observa o referido autor, no entanto, que a lógica de responsabilização objetiva do 

administrador de instituições financeiras não pode ser aplicada a seus controladores (não 

administradores), em vista da omissão da Lei nº 6.024/74 nesse tocante. A solução, em seu 

entendimento – considerando que a Lei nº 6.024/74 não faz menção à figura do acionista 

controlador – seria enquadrar o controlador na hipótese do artigo 36, §1º da Lei nº 6.024/74, 

entre aqueles que “tenham concorrido, nos últimos 12 meses, para a decretação da intervenção 

ou da liquidação extrajudicial”. 

 

Não obstante o artigo 36 da Lei nº 6.024/74 faça referência à indisponibilidade de bens, 

defende Paulo Fernando Campos Salles de Toledo que: 

 

Adotada a posição que ora se preconiza, poderá o controlador ser 
responsabilizado civilmente pelos atos que tiver praticado, e omissões em que 
houver incorrido (lei 6.024, art. 39), desde que haja um nexo de causalidade 
entre estes e a situação a que chegou a empresa. A referência ao nexo causal é 
de rigor, eis que o fundamento legal o exige, dispondo que as pessoas nele 
compreendidas tenham concorrido para a decretação da intervenção ou da 
liquidação extrajudicial (art. 36, §2º, ‘a’, da Lei 6.024).192 
 
 

Em trabalho mais antigo, Wilson do Egito Coelho193 defendeu que, após a revogação da 

Lei nº 1.808/53, a redação da Lei nº 6.024/74 teria transformado o administrador em garante das 

obrigações assumidas pela instituição financeira, como se seu fiador fosse – i.e. sem análise de 

ato doloso ou culposo – possibilitando ao credor exigir da sociedade ou de seus administradores 

o cumprimento da obrigação vencida e não cumprida. Independentemente desse 

posicionamento, admite o referido autor que a solução conferida pela legislação não é a ideal, 

na medida em que os administradores, em mais das vezes, são meros assalariados, respondendo 

aos controladores e que não possuem patrimônio suficiente para amenizar os danos sofridos pela 

instituição. 

 

                                                 
192 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras... Op. cit., p. 
28 
193 COELHO, Wilson do Egito. Da responsabilidade dos administradores das sociedades por ações em face da nova 
lei e da Lei 6.024/74. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: RT, nº 40, 
Nova Série, out-dez. 1980, p. 44. 
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Defendendo a vertente objetivista, na mesma linha interpretativa de Wilson do Egito 

Coelho, Francisco Siqueira sustenta que a supressão pela Lei nº 4.595/64 da expressão 

“procederem com dolo ou culpa”, anteriormente existente no artigo 2º da Lei nº 1.808/53, bem 

como a retirada do padrão de conduta outrora estabelecido no artigo 1º deste diploma, 

demonstraria a intenção do legislador de eliminar o elemento subjetivo das ações ou omissões 

dos administradores, adotando no sistema a teoria do risco: 

 

Ao abstrair o elemento subjetivo da ação ou omissão dos administradores, teve 
o legislador a manifesta intenção de eleger o critério do risco profissional, para 
lhes caracterizar a responsabilidade solidária pelas obrigações contraídas em 
nome da instituição financeira. Por conseguinte, o novo preceito legal impôs 
aos administradores a obrigação de reparar os prejuízos causados, 
independentemente da verificação de culpa ou dolo na gestão dos negócios da 
empresa, assim relegando o postulado da doutrina tradicional, que não admite 
a chamada responsabilidade objetiva. 194 
 
 

Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa 195 , possivelmente o autor do trabalho mais 

aprofundado sobre o tema, alinhou-se no rol dos que entendem que a responsabilidade especial 

dos administradores de instituições financeiras, delineada substancialmente nos artigos 39 e 40 

da Lei nº 6.024/74, tem caráter objetivo, fundada no risco-proveito e risco-criado assumidos por 

esses agentes que se prestam a lidar diretamente com vultosas somas de recursos alheios.  

 

Nesse raciocínio, segundo o autor, o artigo 39 estaria em consonância com o disposto 

nos artigos 158 e 165 da Lei nº 6.404/76, ou seja, imputaria aos administradores e membros do 

conselho fiscal uma responsabilidade baseada na culpa. O artigo 40, por sua vez, consolidaria a 

responsabilidade especial objetiva exclusiva dos administradores de instituições financeiras, 

solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas durante sua gestão, quando verificada 

a existência de passivo a descoberto: 

 

O art. 39 tem o mesmo sentido dos artigos 158 e 165 da Lei das Sociedades 
Anônimas, responsabilizando administradores e membros do conselho fiscal, 
com base na culpa, a ser necessariamente provada em ação própria. O art. 40 

                                                 
194 SIQUEIRA, Francisco. Da responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras. Revista de 
Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro. São Paulo: RT, nº 68, Nova Série, out-dez. 1987, p. 43. 
195  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras...Op. cit.,p.57. 
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é aquele que encerra, na verdade, a chamada responsabilidade especial dos 
administradores de instituições financeiras, exclusivamente estes, de cunho 
objetivo, ou seja, sem necessidade de perquirição da culpa, alcançando-os de 
forma solidária pelo prejuízo da sociedade. 
Evidentemente, a responsabilidade especial propriamente dita, fundada no art. 
40, somente surge quando da existência de prejuízo da instituição, ou seja, 
caracterização de passivo a descoberto.196 
 
 

Esse posicionamento se justificaria, na perspectiva do autor, na medida em que a prova 

de ato culposo ou doloso praticado pelos administradores seria muito difícil de ser produzida, 

notadamente em razão da complexa estrutura das instituições financeiras modernas, quantidade 

de pessoas envolvidas, falta de confiabilidade dos documentos apresentados pelas instituições 

ou mesmo sua inexistência, quantidade de documentos a serem analisados, lapso temporal entre 

os fatos e a decretação do regime especial, dentre outros empecilhos que, em sua visão, 

inviabilizam a responsabilização e onera o BACEN197.  

 

Adicionalmente à dificuldade de se demonstrar o subjetivismo dos atos praticados pelos 

administradores, complementa o autor, justificando a adoção da responsabilidade objetiva, que 

a Lei nº 4.595/64 teria suprimido a menção à culpa e ao dolo, anteriormente existente no artigo 

2º da Lei nº 1.808/53198 . 

 

O autor admite, no entanto, que o argumento do risco para fundamentar a 

responsabilidade objetiva dos administradores de instituições financeiras não é tão consistente, 

haja vista que o administrador, via de regra, é “apenas, um verdadeiro empregado do titular do 

controle societário”199 e, por melhor remunerado que seja, “não passa de uma engrenagem da 

empresa, entre muitas outras utilizadas na busca do lucro”200 para a empresa e, em particular, 

para seus controladores. 

 

Nesse tocante, destacou Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa que o Decreto-lei nº 

                                                 
196  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras...Op. cit., p. 53. 
197 Ibid., p. 109. 
198  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras...Op. cit., p. 27. 
199 Ibid., p. 91. 
200 Ibid., p. 91. 
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2.321/87 –  que, como visto nos capítulos acima, instituiu o RAET – também previu que, uma 

vez determinada a responsabilidade dos administradores, conforme dispõe o artigo 19 do 

referido diploma201, restaria caracterizada a responsabilização solidária dos controladores, nos 

termos de seu artigo 15202.  

 

Contudo, a responsabilidade solidária dos controladores teria ficado restrita apenas às 

hipóteses de decretação do RAET, vez que, no momento de promulgação do Decreto-lei nº 

2.321/87, não existia texto positivado que permitisse a aplicação de tal responsabilização no 

âmbito dos demais regimes especiais ou mesmo da falência203, como também havia pontuado à 

época Paulo Fernando Campos Salles de Toledo204. 

 

A questão foi solucionada dez anos mais tarde, com o advento da Lei nº 9.447/97, que 

estendeu a responsabilidade solidária aos controladores de instituições financeiras sob os 

regimes da intervenção e liquidação extrajudicial205. 

 

Na defesa da corrente objetivista encontram-se, ainda, nomes de peso como Liane Maia 

Simoni206, Modesto Carvalhosa207, Nelson Abrão208, Gian Maria Tosseti209 e Luiz Roldão de 

                                                 
201 “Art. 19. Aplicam-se à administração especial temporária regulada por este decreto-lei as disposições da Lei n° 
6.024, de 13 de março de 1974, que com ele não colidirem e, em especial, as medidas acautelatórias e promotoras 
da responsabilidade dos ex-administradores.” 
202 “Art. 15. Decretado o regime de administração especial temporária, respondem solidariamente com os ex-
administradores da instituição pelas obrigações por esta assumidas, as pessoas naturais ou jurídicas que com ela 
mantenham vínculo de controle, independentemente da apuração de dolo ou culpa.” 
203   VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial nas instituições financeiras 
insolventes. In. SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial no Sistema Financeiro 
Nacional – 25 anos da Lei 6.024/74, São Paulo: Textonovo, 1999, p. 155. 
204  TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras: alguns 
aspectos polêmicos... Op. cit., p. 25-38. 
205 “Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do 
Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação 
extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974.” 
206 SIMONI, Liane Maia. O regime jurídico da responsabilidade dos administradores de instituições financeiras. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: RT, nº 44, Nova Série, out.-dez. 
1981, p. 28-69 
207 CARVALHOSA, Modesto. Responsabilidade Civil dos Administradores das Companhias Abertas. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: RT, nº 49, Nova Série, jan.-mar. 1999, p. 14-
20. 
208 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário... Op. cit., p. 345. 
209 TOSETTI, Gian Maria. Intervenção nas instituições financeiras sob a égide da Lei 6.024/74... Op. cit., p. 74-91. 
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Freitas Gomes210.  

 

A análise das diferentes opiniões dos juristas que antes se debruçaram no estudo do tema, 

nos permite concluir – como já antecipado – que o posicionamento doutrinário se divide, 

basicamente, em dois grupos: aqueles que entendem que a Lei nº 6.024/74 instituiu a 

responsabilidade subjetiva dos administradores de instituições financeiras e aqueles que 

entendem que essa responsabilidade é objetiva, isto é, prescinde da verificação de culpa ou dolo. 

 

Mais que isso, entre as obras pesquisadas é possível verificar a existência de duas 

subdivisões em cada um desses grupos 211 . Assim, entre os subjetivistas, há aqueles que 

entendem que o autor da ação é que tem o ônus da prova da culpa, como preceitua o Código de 

Processo Civil – é o caso, por exemplo, de Fábio Ulhoa Coelho, Newton De Lucca e Rubens 

Requião – e aqueles que entendem existir uma presunção de culpa juris tantum face ao 

administrador, como defende Arnoldo Wald. 

 

Entre os objetivistas, há aqueles que sustentam que a Lei nº 6.024/74 teria colocado o 

administrador na posição de fiador das obrigações assumidas pela instituição financeira, 

independentemente da existência de um ato, como Wilson do Egito Coelho; e aqueles que 

defendem a necessidade da existência do ato ou omissão, nexo causal e respectivo dano, como, 

por exemplo, Paulo Fernando Campos Salles de Toledo e Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. 

 

Estudadas todas essas vertentes, nos afiliamos àqueles que entendem que a 

responsabilidade adotada pela Lei nº 6.024/74 aos administradores de instituições financeiras 

tem caráter subjetivo, assim como no sistema anterior, regrado pela Lei nº 1.808/53. 

 

Como bem resumiu Ivo Waisberg, os objetivistas fundamentam sua posição em cinco 

argumentos:  

                                                 
210  FREITAS GOMES, Luiz Roldão de. Da responsabilidade civil dos administradores de instituições 
financeiras privadas em regime de intervenção e liquidação extrajudicial no Brasil. RF, Rio de Janeiro: 
Forense, nº 228, 1984, p. 3.395-3.398. 
211  A semelhante conclusão chegou Ivo Waisberg ver WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos 
Administradores de Bancos Comerciais: regimes especiais... Op. cit., p. 136. 
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a) a retirada da menção à culpa ou ao dolo na Lei 4.595/64, depois ratificada 
na Lei 6.024/74; b) a revogação pela Lei 6.024/74 do art. 1º da Lei 1.808/53, 
que fornecia o padrão de conduta do diretor do banco; c) a existência de dois 
artigos na Lei 6.024/74 (39 e 40), o que sugeriria dois modelos de 
responsabilidade; d) a dificuldade da prova da culpa do administrador pela 
vítima; e e) a aplicação da teoria do risco.212 
 
 

Contudo, os argumentos apresentados pela corrente objetivista para sustentar seu 

posicionamento não nos parece, data maxima venia, os mais convincentes e adequados ao nosso 

ordenamento atual, o que é admitido, inclusive, por alguns dos estudiosos adeptos a esta 

vertente, como já demonstrado ao longo do capítulo. 

 

 Com efeito, nosso ordenamento adota a responsabilidade subjetiva como regra, como 

defendeu Fábio Ulhoa Coelho213, com base no artigo 927 do Código Civil e artigos 158 e 165 

da Lei nº 6.404/76. Portanto, não tendo a Lei nº 6.024/74 previsto de forma suficientemente 

clara a responsabilidade objetiva dos administradores de instituições financeiras, com vistas a 

afastar expressamente a regra geral adotada pelo ordenamento pátrio, nos parece que a defesa 

objetivista já principia enfraquecida. Todo o debate em torno da questão e o empenho dos 

defensores da corrente objetivista se fundam exatamente na omissão da Lei nº 6.024/74, isto é, 

na ausência de texto legal expresso que atribua a responsabilidade objetiva aos administradores 

de instituições financeiras. 

 

Sem prejuízo, a responsabilidade objetiva poder ser adotada “quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem”, aplicando-se a teoria do risco214 acolhida no artigo 927 do Código Civil (equivalente 

ao artigo 159 do Código Civil de 1916, vigente à época da promulgação da Lei nº 6.024/74). 

Ocorre que os administradores de instituições financeiras, via de regra, não são os responsáveis 

pela criação do risco, tampouco dele auferem proveito (como os controladores), razão pela qual 

não seria razoável aplicar, nestes casos, a teoria do risco. 

                                                 
212 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais... Op. cit., p. 139. 
213 COELHO, Fábio Ulhoa. A responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras... Op. cit., p. 
107. 
214 Ver nota 6. 
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Como visto alhures, costumeiramente os administradores das instituições financeiras não 

são também seus controladores, pelo contrário, a eles ficam subordinados, como bem ponderou 

Ivo Waisberg215: 

 

Os administradores são, no mais das vezes, prepostos. Aqueles que exercem o 
poder de fato são os controladores. Os administradores, quando não são os 
próprios controladores, são subordinados, estando sujeitos a ordens 
hierárquicas, quando não são verdadeiros ‘laranjas’. O agravamento da 
responsabilidade pessoal desses administradores não resolve o problema, nem 
mesmo do ponto de vista do ressarcimento, pois o patrimônio deles não se faz 
diante dos débitos da empresa.216 
 
 

Sobre o tema – como antevisto – Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, alinhado com a 

corrente objetivista, reconheceu que o argumento da teoria do risco para justificar a aplicação 

da responsabilidade objetiva aos administradores de instituições financeiras era “capenga”217, 

na medida em que se tratam, no mais das vezes, de meros empregados (embora muito bem 

remunerados). 

 

Ressaltou o referido autor, ademais, que a responsabilização dos “administradores-

empregados”, como denomina, não atinge de forma eficiente e justa os objetivos da legislação 

da responsabilidade civil especial de prevenir a quebra de instituições financeiras, pois 

frequentemente esses administradores operam uma área específica da instituição financeira, sem 

conhecimento ou acesso da visão global da condução dos negócios e seus respectivos 

patrimônios são insignificantes frente aos relevantes prejuízos costumeiramente apurados na 

insolvência de instituições financeiras218.  

                                                 
215 A esse respeito, também ponderou Ana Maria Goffi Flaquer Scartezzini: “[...]o diretor que, sob comando 
hierárquico superior, tão somente cumpre ordens emanadas do comando central da entidade financeira, não pode 
ser responsabilizado de maneira semelhante, tal como preconizado para o efetivo administrador, a quem, na 
realidade incumbe a gestão dos negócios. 
Seu dever funcional é o de obediência, portanto, não lhe cabe responsabilidade quando caracterizada a prática de 
atos lesivos a terceiros, desde que não tenha de nenhuma forma com eles contribuído; sua penalização implica em 
grave injustiça contra quem cumpriu exclusivamente o contrato de trabalho.”. SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi 
Flaquer. A responsabilidade na liquidação extrajudicial da lei 6.024/74... Op. cit., p. 50-55. 
216 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais... Op. cit., p. 144. 
217  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras...Op. cit., p. 91. 
218  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial nas instituições financeiras 
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O argumento da dificuldade de produção de prova da culpa do administrador para 

justificar a aplicação da responsabilidade objetiva utilizado, principalmente, por Haroldo 

Malheiros Duclerc Verçosa e Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, também não nos parece 

o mais adequado. Isso porque os entraves na investigação e apuração de responsabilidades pelo 

órgão competente não é substrato jurídico para objetivação da responsabilidade. Sobre o assunto 

melhor tratou Ivo Waisberg, que propôs a inversão do ônus da prova como uma das soluções 

para o problema: 

 

As dificuldades de ordem prática podem ser consequências do regime ditado 
pela lei, mas não sua causa. Assim, se o sistema implantado causa dificuldades, 
deve ser alterado, o que somente se dará pela via legislativa. A propósito, a 
objetivação da responsabilidade não é o único caminho possível para resolver 
esses problemas e, talvez, nem mesmo o mais eficiente. A inversão do ônus 
probatório é uma via que pode solucionar a questão. Portanto, as dificuldades 
apontadas servem como estímulo para alteração da lei, mas não como fonte 
interpretativa.219 
 
 

Do mesmo modo, não nos parece lograr êxito o argumento da corrente objetivista 

segundo o qual a retirada do artigo 1º e a supressão da expressão “por culpa ou dolo” do artigo 

2º, ambos da Lei 1.808/53, importariam em adoção da responsabilidade objetiva aos 

administradores de instituições financeiras. Como visto, nosso ordenamento acolheu a 

responsabilidade subjetiva como regra, motivo pelo qual, se quisesse o legislador atribuir ao 

administrador de instituições financeiras a responsabilidade objetiva, deveria tê-lo feito de 

forma expressa, o que não ocorreu.  

 

Além disso, a Lei nº 6.404/76, que regra a responsabilidade dos administradores de 

sociedades anônimas, já delineou seus respectivos deveres, obrigações e padrões de conduta, 

ratificando a regra geral da responsabilidade subjetiva determinada pelo Código Civil de 1916 

e mantida pelo Código Civil atual. Nesse sentido, as alterações dos artigos 1º e 2º da Lei nº 

1.808/53 não revogaram a responsabilidade subjetiva, como bem colocou Ivo Waisberg em seu 

                                                 
insolventes... Op. cit., p. 159. 
219 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais... Op. cit., p. 126-
127. 
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trabalho, com o qual nos alinhamos: 

 

A simples retirada do texto da expressão ‘por culpa ou dolo’ não tem esse 
condão, isto é, não se pode inferir que a falta de previsão legal para que a 
responsabilidade dependa de culpa ou dolo acarrete sua desnecessidade, pois 
a regra geral a prevê. A bem da verdade, sua inclusão na Lei 1.808/53 é que 
era desnecessária, pois assim já o seria de qualquer forma. [...] Mais importante 
ainda é ressaltar que a instituição financeira bancária é uma sociedade 
anônima. A lei que regula esse tipo de sociedade, como já apontou Fábio Ulhoa 
Coelho, especifica as obrigações dos administradores de S.A., como o dever 
de sigilo, de lealdade, de informação, além da obrigação de obedecer à lei e 
aos estatutos. É de concluir, então, que as obrigações dos administradores e 
sua conduta estão, de qualquer forma, previstas em lei.220 
 
 

Por fim, melhor sorte não nos parece assistir o argumento, mormente defendido por 

Paulo Fernando Campos de Salles Toledo, segundo o qual a existência de dois dispositivos 

(artigos 39 e 40) na Lei nº 6.024/74 tratando sobre a responsabilidade resultaria, 

necessariamente, na criação de duas responsabilidades distintas, caso contrário seria inútil, o 

que, em seu entendimento, não poderia ocorrer legalmente. 

 

No entanto, a regra de hermenêutica utilizada pelo autor de que a lei não contém 

inutilidades não é absoluta – um exemplo é o fato da Lei nº 1.808/53 ter estabelecido a 

responsabilidade subjetiva aos administradores de instituições financeiras enquanto essa já era 

a regra do Código Civil –, como já asseverava Carlos Maximiliano221. O referido argumento, 

portanto, não é suficientemente contundente para afastar a regra existente em nosso 

ordenamento – e amplamente reconhecida e aceita – de aplicação da responsabilidade subjetiva.  

 

Entendemos, pois, que o artigo 40 estabelece a solidariedade entre o administrador e a 

instituição financeira, complementando a ideia de causalidade já exposta no artigo 39 e na regra 

geral do Código Civil e Lei nº 6.404/76, conforme reconhecido pela Ministra Nancy Andrighi, 

do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), no julgamento do Recurso Especial nº 447.939222. 

 

                                                 
220 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais... Op. cit., p. 126-
127. 
221 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito.16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 250.. 
222 STJ, REsp nº 447.939, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2007. 
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Todavia, a responsabilidade dos controladores, administradores ou não, deve ser 

analisada de forma distinta, vez que são eles quem verdadeiramente lucram com a atividade de 

risco promovida pelas instituições financeiras. Não obstante a Lei nº 6.024/74 não seja clara 

nesse ponto, a esses indivíduos seria mais adequado aplicar a responsabilidade objetiva, com 

base na teoria do risco. 

 

Dessa forma, discutidos os pontos mais relevantes do debate doutrinário acerca da 

interpretação dos artigos 39 e 40 da Lei nº 6.024/74, concluímos que a responsabilidade dos 

administradores de instituições financeiras permanece tendo natureza subjetiva. Passamos, pois, 

a analisar o entendimento jurisprudencial acerca da matéria. 

 

4.2.2. O Posicionamento da jurisprudência  
 

As divergências das correntes doutrinárias não parecem ter atingido de imediato o 

entendimento dos tribunais brasileiros, que até o final da primeira década do século XXI 

reconheciam, predominantemente, a instituição da responsabilidade objetiva pela Lei nº 

6.024/74 aos administradores de instituições financeiras223. 

 

Ainda na década de 1980, no emblemático julgamento do agravo de instrumento nº 

73.734-1, de relatoria do Desembargador Ralpho Waldo, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo deixou claro que a responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras 

prescindia da verificação de culpa ou dolo, aplicando-se a eles a teoria do risco: 

 

Essa responsabilidade, ademais, e isto se depreende do art. 40 da Lei 6.024/74, 
é objetiva, razão pela qual à sua caracterização não se requer o efetivo 
exercício do cargo de administrador, vale dizer, a prática concretante 
constatada de atos ou omissões culposas. 
Não se perquire, realmente, sobre a culpa ou dolo de ex-administrador, nem 
sobre a relação de causa e efeito entre sua atuação e os efeitos do 
inadimplemento das obrigações assumidas pela instituição, dado que a 
solidariedade passiva contemplada no art. 40 da citada lei constitui proteção 
idealizada em favor dos terceiros que entregaram recursos financeiros à 

                                                 
223  CARVALHO, Estevão Prado de Oliveira. A responsabilidade dos administradores de instituições 
financeiras frente aos credores. 119f. Dissertação (mestrado em Direito Civil) sob a orientação do Prof. Dr. 
Alcides Tomasetti Jr. – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 18. 
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mesma, devendo realizar-se e subsistir, até que as obrigações e cumpram.224 
 
 

Com efeito, esse entendimento perdurou nas principais cortes do país, tendo o STJ 

reconhecido em mais de uma ocasião 225  a natureza objetiva da responsabilidade civil do 

administrador de instituição financeira, exposta no artigo 40 da Lei nº 6.024/74. 

 

O entendimento jurisprudencial, contudo, parece ter começado a mudar a partir de 2007, 

com o julgamento do Recurso Especial nº 447.939, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 

que, apoiada na doutrina de Ivo Waisberg, Newton De Lucca, Saulo Ramos, Arnoldo Wald, 

entre outros expoentes da corrente subjetivista, firmou posicionamento de que é subjetiva a 

responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras, sendo que os artigos 39 e 

40 da Lei nº 6.024/74 preveem situações de responsabilidade distintas: 

 

Direito civil e bancário. Liquidação extrajudicial de Consórcio, pelo Banco 
Central, com fundamento na Lei nº 6.024/74. Propositura de ação civil pública 
para a responsabilização dos administradores. Acolhimento, pelo Tribunal a 
quo, da tese de que seria objetiva sua responsabilidade, com fundamento no 
art. 40 da Lei nº 6.024/74. Reforma da decisão. 
- O Ministério Público é parte legítima para propor a ação de responsabilidade 
em face dos administradores de instituições financeiras ou consórcios, visando 
a responsabilização pelos prejuízos causados. Com a falência da sociedade, o 
parquet tem de ser substituído pelo síndico da sociedade. A demora nessa 
substituição, todavia, não implica nulidade do processo. Precedente. 
- A regra do art. 39 da Lei nº 6.024/74 regula uma hipótese de responsabilidade 
contratual; a do art. 40 da mesma lei, uma hipótese de responsabilidade 
extracontratual. Ambas as normas, porém, estabelecem a responsabilidade 
subjetiva do administrador de instituições financeiras ou consórcio. Para que 
se possa imputar responsabilidade objetiva, é necessário previsão expressa, 
que a Lei nº 6.024/74 não contém. O art. 40 meramente complementa o art. 39, 
estabelecendo solidariedade que ele não contempla. 
- A Lei nº 6.024/74, todavia, autoriza a inversão do ônus da prova, de modo 
que compete aos administradores da instituição demonstrar que atuaram com 
o devido zelo, impedindo sua responsabilização pelos prejuízos causados. 
- Não tendo sido conferido aos réus a oportunidade comprovar sua ausência de 
culpa, é necessária a anulação do processo para que o processo ingresse na fase 
de instrução, devolvendo-se os autos ao juízo de primeiro grau. Recurso 

                                                 
224 TJSP, Agravo de instrumento nº 73.734-1, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.1986. 
225  A respeito: REsp 592069/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.02.2007; REsp 
171.748/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 06.05.2004; REsp 172736/RO, 2ª Turma, Rel. 
Min. Francisco Peçanha Martins, j. 25.06.2013; REsp 21245/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 
04.10.1994 
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especial provido. (STJ, REsp 447939/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 04.10.2007) 
 
 

Justifica a Ministra Nancy Andrighi em seu voto que a responsabilidade do artigo 39 é 

de natureza extracontratual subjetiva, uma vez que tem: “origem nos atos ou omissões em que 

tiverem incorrido os administradores e os membros do Conselho Fiscal, restritos ao limite 

temporal de suas gestões, e após ampla cognição acerca da culpa de cada um na prática ou 

omissão dos referidos atos” 226 . No artigo 40, argumenta, a responsabilidade é contratual, 

também subjetiva, haja vista que: “deriva do inadimplemento quanto a obrigações contratuais 

assumidas pelos administradores”227. 

 

Em seu entendimento, portanto, o artigo 40 complementa o artigo 39, estabelecendo a 

possibilidade dos administradores – e somente eles, não os membros do Conselho Fiscal – 

responderem solidariamente pelas obrigações assumidas pela instituição financeira durante sua 

gestão, permanecendo a ideia de causalidade, regra de nosso ordenamento, e que não foi afastada 

expressamente pela Lei nº 6.024/74. 

 

Segundo o racional do acórdão, o parágrafo único do artigo 40 delimita a extensão da 

responsabilidade dos administradores aos “prejuízos causados”. Fosse essa responsabilidade 

objetiva – argumenta citando os ensinamentos de Arnoldo Wald – a expressão legal deveria ser 

substituída para “prejuízos sofridos”, em remissão às instituições financeiras. De igual forma, 

repisando os ensinamentos de Saulo Ramos, o julgado sustenta que a teoria do risco criado é 

incompatível com a menção do artigo 46 da Lei nº 6.024/74 de que “a responsabilidade dos ex-

administradores, definida nesta Lei, será apurada em ação própria”, sendo mais correto dizer, 

fosse a responsabilidade objetiva, que “os prejuízos serão exigidos”.   

 

No referido acórdão, a Terceira Turma do STJ consolidou, por fim, que a culpa dos 

administradores deve ser presumida, cabendo a produção de prova em sentido diverso, tal como 

proposto por Arnoldo Wald em sua obra: 

 

                                                 
226 STJ, Recurso Especial nº 447.939, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 4.10.2007. 
227 STJ, Recurso Especial nº 447.939, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 4.10.2007. 
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Em conclusão, sem querer solucionar a intensa controvérsia acerca da natureza 
objetiva ou não da responsabilidade prevista no art. 40 da Lei nº 6.0024/74, 
determina-se o dever de reparação, calcado no inadimplemento contratual, 
cujos prejuízos dele decorrentes são presumidos juntamente com a culpa dos 
administradores. A estes competirá demonstrar, no processo, que não agiram 
com culpa para afastar sua responsabilização.228 
  
 

Em linha com essa interpretação, acórdãos mais recentes do STJ – sobretudo da Terceira 

e Quarta Turmas – têm consolidado a tendência de reconhecer a responsabilidade subjetiva dos 

administradores de instituições financeiras, com inversão do ônus da prova: 

 

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE ARRESTO. 
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES  DO  INSTITUTO  
AERUS  DE  SEGURIDADE  SOCIAL  E DA PATROCINADORAS  
(VARIG, TRANSBRASIL E INTERBRASIL) PELA EXTINÇÃO 
DOSPLANOS   DE   BENEFÍCIO,   INTERVENÇÃO   E   EXTINÇÃO   DA  
ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA.    AÇÃO   PROPOSTA   CONTRA   159   
ADMINISTRADORES. DESMEMBRAMENTO PARA CINCO RÉUS POR 
DEMANDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DELES. 
PRESCRIÇÃO.  
1.   A   jurisprudência do STJ firmou-se  no  sentido  de  que  a responsabilidade  
dos administradores de instituições financeiras em liquidação é subjetiva, na 
esteira do que dispõem os artigos 39 e 40 da   Lei  nº  6.024/74,  assim  como  
o  é  a  responsabilidade  dos administradores das sociedades anônimas 
patrocinadoras.  
2.  Se a eventual responsabilização dos administradores está, de um modo ou  
de  outro,  vinculada  à  prática de determinadas ações ou omissões culposas, 
consoante dispõem os arts. 39 da Lei 6024 e 63 da LC  109/01, para  se  
reconhecer  justa  causa  na ação que visa ao arresto  de bens dos demandados 
para o resguardo de futura execução, cumpre  ao  demandante  demonstrá-las 
mediante um mínimo embasamento probatório.  
3.  A  gravidade dos efeitos da presente demanda exige a verificação concreta  
de  indícios  de  má  gestão  por parte dos demandados, do descumprimento  
dos  deveres legais e/ou contratuais, da deslealdade para  com  os  participantes  
do  plano, do privilégio de interesses outros   que  não  os  coletivos,  da  
realização  de  investimentos incompatíveis  ou  fora  dos  limites  estabelecidos  
legalmente, da ausência  deliberada  de  transparência  ou  tantos outros fatos 
que poderiam corroborar a existência de causa justa para que se prossiga no  
processamento  dos  demandados  ou que evidencie a fumaça do bom direito 
para a procedência do pedido. 
4. Caso concreto em que apenas um dos cinco demandados foi indiciado no   
inquérito   administrativo   instaurado   pela   Secretaria de Previdência 
Complementar, que fundamenta o pedido cautelar. Manutenção da decisão que 
extinguira o feito em face da ausência de justa causa/fumus boni iuris em face 
de 4 dos ex-administradores. 

                                                 
228 STJ, Recurso Especial nº 447.939, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 4.10.2007. 
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5.  Discussão acerca da contagem do prazo prescricional da pretensão 
reparatória em relação  àquele  administrador que viu os seus bens arrestados  
na  presente  demanda. Conclusão do acórdão que encontra respaldo em 
precedente desta Corte Superior. Prazo prescricional deflagrado com a 
realização do arresto. Prescrição inocorrente. 
6. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (STJ, REsp 1610938/RJ, 
Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 9.8.2016) 
 
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ADESIVO. 
DESERÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PRECEDENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. NATUREZA.  
1. É deserto o recurso adesivo sem o devido preparo, ainda que o recorrente 
principal demande sob a benesse da assistência judiciária, pois os recursos são 
independentes. A exegese do art. 500 do CPC refere-se ao recurso 
independente e não ao principal - Precedentes da 1ª Turma deste STJ  
2. O Ministério Público possui legitimidade para figurar no polo ativo de ação 
civil pública que visa à responsabilização dos administradores de instituição 
financeira em liquidação, mesmo após a cessação do regime de administração 
especial da Lei nº 9.447/97 - Precedentes.  
3. A responsabilidade dos administradores de instituição financeira em 
liquidação é subjetiva, conforme dispõem os artigos 39 e 40 da Lei nº 6.024/74 
- Precedentes da 3ª Turma do STJ.  
4. A não aferição de responsabilidade individual de cada réu, segundo as regras 
da Lei nº 6.024/74, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.  
5. Recurso adesivo não conhecido por ausência de preparo. Recursos especiais 
remanescentes parcialmente conhecidos e nessa extensão providos para cassar 
o acórdão recorrido e anular a sentença. (STJ, REsp 730.617/SP, Quarta 
Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (desembargador 
convocado do TJ/AP), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 
Turma, j. 28.6.2011)  
 
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO 
ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET). AÇÃO CIVIL DE 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEI N. 6.024/1974, ARTS. 39 E 40. 
DECRETO-LEI N. 2.321/1987, ART. 15. LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA EM TESE. INEXISTÊNCIA DE 
CREDORES INSATISFEITOS E DE PASSIVO A DESCOBERTO. FALTA 
DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. 1. O art. 39 da Lei 
n. 6.024/1974 trata de hipótese de responsabilidade subjetiva dos 
administradores e conselheiros fiscais de instituição financeira submetida aos 
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial, falência e administração 
temporária. Respondem eles somente pelos atos que tiverem praticado ou 
omissões em que houverem incorrido com culpa ou dolo.  
2. O art. 40 também cuida de responsabilidade subjetiva e apenas complementa 
o dispositivo anterior, estabelecendo a solidariedade entre os administradores 
culposos e a instituição financeira em relação às obrigações por esta assumidas 
durante a gestão daqueles, até que sejam cumpridas.  
3. A Lei n. 6.024/1974, todavia, autoriza a inversão do ônus da prova, de modo 
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que compete aos administradores da instituição demonstrar que atuaram com 
o devido zelo, a fim de não serem responsabilizados pelos prejuízos causados.  
4. O art. 15 do Decreto-Lei n. 2.321/1987 prevê, uma vez decretado o Regime 
de Administração Especial Temporária - RAET, a responsabilidade objetiva 
do controlador, que, solidariamente com os ex-administradores da instituição, 
responderá pelas obrigações por esta assumidas, até o montante do passivo a 
descoberto, apurado em balanço que terá por data-base o dia da decretação do 
RAET.  
5. Controlador é a pessoa natural ou jurídica que detém parcela do capital 
votante que lhe possibilite exercer a administração de fato da companhia, não 
se confundindo, no caso das empresas estatais, com os agentes políticos que 
representam a pessoa de direito público titular dessas ações.  
6. O Ministério Público é parte legítima para propor ação de responsabilidade 
contra administradores de instituições financeiras sujeitas ao regime de 
administração especial temporária. Poderá nela prosseguir, mesmo em caso de 
levantamento do regime especial, desde que remanesça interesse público a ser 
tutelado.  
7. Falta-lhe, no entanto, interesse processual para propor ou prosseguir em ação 
de responsabilidade objetiva se comprovada a inexistência de credores não 
satisfeitos e de passivo a descoberto da instituição, caso em que a discussão a 
respeito da legitimidade ativa torna-se inócua.  
8. O Ministério Público, em ação civil pública e suas subsidiárias, só pode ser 
condenado ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais 
em caso de comprovada má-fé.  
9. Recurso especial desprovido. Recurso especial adesivo não conhecido. (STJ, 
REsp 962.265/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 
14.6.2011)  
 
RECURSO ESPECIAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB REGIME DE 
ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) - ARRESTO DE 
BENS DE EX-ADMINISTRADORES - COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS DA 
2ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFIGURAÇÃO 
- ANÁLISE DE RECEPÇÃO DA LEI N. 6.024/74 PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1.988 - INVIABILIDADE - AFRONTA AO ART. 165 E 468 
DO CPC POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - 
OMISSÃO PELO ACÓRDÃO A QUO - INEXISTÊNCIA - 
LEGITIMIDADE DO PARQUET CARIOCA EM PROSSEGUIR EM AÇÃO 
QUE, EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, FOI 
REMETIDA PARA JUÍZO DO RIO DE JANEIRO - CARACTERIZAÇÃO - 
INCIDÊNCIA DO ARRESTO SOBRE BENS JÁ OBJETO DA 
INDISPONIBILIDADE DO ART. 36 DA LEI DE INTERVENÇÃO E 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - 
ADMISSIBILIDADE - ARRESTO DE BENS DE EX-
ADMINISTRADORES - FUMUS BONI IURIS APOIADO APENAS NA 
CONSTATAÇÃO DO INQUÉRITO DO BANCO CENTRAL ACERCA DA 
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS - POSSIBILIDADE, DADA A 
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE CULPA DOS EX-
ADMINISTRADORES - LEGITIMIDADE DO PARQUET OU DO BANCO 
CENTRAL PARA BUSCAR A RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-
ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOCORRIDA 
PELO PROGRAMA DE ESTÍMULO À REESTRUTURAÇÃO E AO 
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SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (PROER) - RAZÕES DO RECURSO 
ESPECIAL DIVORCIADAS DO ÂMBITO NORMATIVO DOS 
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - SÚMULA N. 284/STF - 
INCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO PARQUET AO PAGAMENTO DOS 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DE EX-
ADMINISTRADORES - IMPOSSIBILIDADE, SALVO MÁ-FÉ - 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA 
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.  
1. Compete aos órgãos da 2ª Seção do STJ o processamento e julgamento de 
feitos relativos a providência cautelar de arresto preparatória de uma posterior 
ação civil de responsabilidade de ex-administradores de instituição financeira 
sob RAET.  
2. A via do recurso especial não comporta o exame de suposta não recepção 
da Lei n. 6.024/74 pela Constituição Federal de 1.988.  
3. Não carece de fundamentação a decisão que expõe, satisfatoriamente, os 
motivos da convicção do julgador.  
4. Inexiste qualquer omissão no seio de acórdão que aprecie todas as questões 
fundamentais ao deslinde da controvérsia.  
5. A remessa de demanda ajuizada pelo Ministério Público local para Juízo de 
outro Estado da Federação por força de declaração de incompetência não 
impede que o Parquet desse outro Estado prossiga no patrocínio do feito.  
6. A indisponibilidade de bens prevista no art. 36 da Lei n. 6.024/74 não obsta 
o Ministério de Público de, até o limite dos prejuízos apurados no inquérito 
instaurado pelo Banco Central, promover a ação cautelar de arresto sobre todo 
o acervo patrimonial dos ex-administradores, com inclusão dos bens 
indisponíveis.  
7. A responsabilidade do art. 40 da Lei n. 6.024/74 é subjetiva, fundada na 
presunção iuris tantum de culpa do ex-administrador pelos prejuízos causados 
à instituição financeira.  
8. O fumus boni iuris necessário para o arresto do art. 45 da Lei n. 6.024/74 
nada mais é do que uma análise perfunctória da efetiva viabilidade jurídica da 
responsabilização civil dos ex-administradores.  
9. Em razão de a responsabilidade dos ex-administradores ser subjetiva com 
base na presunção iuris tantum de culpa, o fumus boni iuris do arresto se 
contentará com a mera indicação pelo inquérito do BACEN acerca da 
existência de obrigações inadimplidas, assegurado, porém, ao ex-
administrador erguer provas suficientes para derruir a referida culpa 
presumida.  
10. O direito de produzir provas em contrário deve ocorrer no foro 
expressamente eleito para tanto: a ação de responsabilidade, por força do 
disposto no art. 46 da Lei n. 6.024/74. Obviamente, nada impedirá que o 
magistrado, antes mesmo da propositura da ação de responsabilidade, afaste a 
presunção legal de culpa quando os elementos probatórios forem suficientes 
para tanto.  
11. Na espécie, o recorrente logrou infirmar a presunção de culpa pelos 
prejuízos causados à antigo Banco Nacional S/A, pelo que o arresto deve ser 
censurado.  
12. Não há como forcejar o exame de questões alheias ao comando normativo 
dos dispositivos apontados como violados, de maneira que é inafastável o 
óbice da Súmula n. 284/STF quando as razões do recurso especial estiverem 
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dissociadas dos preceitos tidos como afrontados.  
13. É inviável a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios em decorrência de sucumbência em medida cautelar 
preparatória de ação civil pública de responsabilidade de ex-administradores 
de instituições financeiras, salvo comprovada má-fé.  
14. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesse ponto, parcialmente 
provido. (STJ, REsp 819.217/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 
Turma, j. 17.9.2009)  
 
 

Em demonstração da adoção de novo posicionamento jurisprudencial em torno do 

reconhecimento da responsabilidade dos administradores instituições financeiras, no 

julgamento do Recurso Especial nº 730.617, j. 28.06.2011, de relatoria da Ministra Maria Isabel 

Gallotti, restou decidido, majoritariamente, que a responsabilidade prevista no artigo 40 da Lei 

nº 6.024/74 tem natureza subjetiva, seguindo o entendimento anteriormente exposto no Recurso 

Especial nº 447.939. Neste julgamento, contudo, ficaram vencidos os Ministros Aldir 

Passarinho Jr. e Luis Felipe Salomão, que sustentou em seu voto que: “os administradores 

respondem objetivamente e de forma solidária pelas obrigações assumidas durante o seu período 

de gestão, delas somente se desobrigando depois de cumpridas, em conformidade com o art. 40 

da Lei 6.024/1974.” 

 

A mudança de posicionamento da jurisprudência com relação à natureza da 

responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras pode ser constatada 

também em recentes julgados de tribunais estaduais, que estão acolhendo o entendimento atual 

do STJ:  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRADORES. SANTOS 
SEGURADORA S.A. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. Assiste razão 
ao réu ao afirmar que os arts. 39 e 40, da Lei nº 6.024/74, que cuidam da 
responsabilidade dos Administradores por atos que levaram à liquidação ou à 
falência da instituição financeira, tratam de responsabilidade subjetiva. E o 
padrão objetivo que se exigia do réu foi claramente consignado na petição 
inicial, que, embora tenha apresentado fundamentação relacionada à 
responsabilidade objetiva, trouxe elementos de culpa do apelante, com a 
pertinente contextualização do standard de conduta que era imposto a ele. O 
administrador deve adotar um padrão de comportamento, pro societatis, e, 
evidentemente, assim não agiu o réu. Conquanto o réu afirme que não teria 
dado causa ao investimento fraudulento, que foi efetivado quando ele ainda 
não ocupava o cargo de Diretor de contabilidade da companhia, certo é que se 
tornou responsável pelo acompanhamento das contas do investimento a partir 
do momento em que passou a ocupar o cargo de Diretor financeiro. O réu, com 
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o fim de alegar que teria agido de acordo com os padrões exigidos do cargo no 
qual atuava – Diretor financeiro e contábil, afirmou que recebia relatórios das 
empresas independentes de auditoria contratadas, de modo que não poderia 
suspeitar da falta de lastro do investimento. O réu tinha conhecimento e 
poderes suficientes para conhecimento, com exatidão, das contas da 
companhia, em cumprimento das funções do cargo por ele ocupado. Assim, 
não pode atribuir a empresa de auditoria, externa, a responsabilidade pela 
verificação que a ele incumbia. Sentença de procedência do pedido mantida. 
Recurso não provido. (TJSP, Apelação nº 0133119-10.2007.8.26.0100, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 
11.12.2017)  
 
 

Assim, muito embora a jurisprudência pátria tenha reconhecido, no passado, a natureza 

objetiva da responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras, essa 

orientação vem se alterando nos últimos 10 anos, podendo influenciar nas propostas de alteração 

legislativa há tempos em debate no âmbito do BACEN.    

 

4.3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PROCEDIMENTO PARA 
RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONTROLADORES DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E A DISCUSSÃO SOBRE A INDISPONIBILIDADE 
DE BENS 
 

A decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência da instituição 

financeira enseja, nos termos do artigo 41 da Lei nº 6.024/74229, a instauração de inquérito pelo 

                                                 
229 “Art. 41. Decretada a intervenção, da liquidação extrajudicial ou a falência de instituição financeira, o Banco 
Central do Brasil procederá a inquérito, a fim de apurar as causas que levaram a sociedade àquela situação e a 
responsabilidade de seu administradores e membros do Conselho Fiscal 
        § 1º Para os efeitos deste artigo, decretada a falência, o escrivão do feito a comunicará, dentro em vinte e 
quatro horas, ao Banco Central do Brasil. 
        § 2º O inquérito será aberto imediatamente à decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial, ou ao 
recebimento da comunicação da falência, e concluído dentro em cento e vinte dias, prorrogáveis, se absolutamente 
necessário, por igual prazo. 
        § 3º No inquérito, o Banco Central do Brasil poderá: 
        a) examinar, quando e quantas vezes julgar necessário, a contabilidade, os arquivos, os documentos, os valores 
e mais elementos das instituições; 
        b) tomar depoimentos solicitando para isso, se necessário, o auxílio da polícia; 
        c) solicitar informações a qualquer autoridade ou repartição pública, ao juiz da falência, ao órgão do Ministério 
Público, ao síndico, ao liquidante ou ao interventor; 
        d) examinar, por pessoa que designar, os autos da falência e obter, mediante solicitação escrita, cópias ou 
certidões de peças desses autos; 
        e) examinar a contabilidade e os arquivos de terceiros com os quais a instituição financeira tiver negociado e 
no que entender com esses negocios, bem como a contabilidade e os arquivos dos ex-administradores, se 
comerciantes ou industriais sob firma individual, e as respectivas contas junto a outras instituições financeiras. 
        § 4º os ex-administradores poderão acompanhar o inquérito, oferecer documentos e indicar diligências.” 
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BACEN a fim de apurar a responsabilidade dos administradores e membros do Conselho Fiscal 

e as causas que levaram a sociedade à situação de crise230. O ato de decretação do regime 

interventivo implica, ainda, a imediata indisponibilidade dos bens dos administradores da 

respectiva instituição financeira que tenham estado no exercício de suas funções nos 12 (doze) 

meses anteriores, nos termos do disposto nos artigos 36 a 38 da Lei nº 6.024/74231, enquanto 

medida preventiva para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de eventual 

responsabilização a ser definida em ação própria, instruída com o relatório conclusivo do 

inquérito232. 

  

A indisponibilidade de que trata o artigo 36 e seguintes da Lei nº 6.024/74 acima 

referidos estende-se também aos controladores da instituição financeira por força do disposto 

                                                 
230 TZIRULNIK, Luiz. Intervenção e Liquidação Extrajudicial das Instituições Financeiras... Op. cit., p.76. 
231 “Art . 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em 
falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-
los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 
        § 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou a 
falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo 
ato. 
        § 2º Por proposta do Banco Central do Brasil, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a 
indisponibilidade prevista neste artigo poderá ser estendida: 
        a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e aos de todos aqueles que, até o limite da responsabilidade 
estimada de cada um, tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a decretação da intervenção ou da 
liquidação extrajudicial, 
        b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os tenham a qualquer título, adquirido de administradores 
da instituição, ou das pessoas referidas na alínea anterior desde que haja seguros elementos de convicção de que se 
trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei. 
        § 3º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela 
legislação em vigor. 
        § 4º Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de promessa 
de compra e venda, de cessão de direito, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente 
registro público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência. 
Art . 37. Os abrangidos pela indisponibilidade de bens de que trata o artigo anterior, não poderão ausentar-se do 
foro, da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência, sem prévia e expressa autorização do Banco Central 
do Brasil ou no juiz da falência. 
 Art . 38. Decretada a intervenção, a liquidação extrajudicial ou a falência, o interventor, o liquidante o escrivão da 
falência comunicará ao registro público competente e às BoIsas de Valores a indisponibilidade de bens imposta no 
artigo 36. 
        Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade competente ficará relativamente a esses bens impedida 
de: 
        a) fazer transcrições, inscrições, ou averbações de documentos públicos ou particulares; 
        b) arquivar atos ou contratos que importem em transferência de cotas sociais, ações ou partes beneficiarias; 
        c) realizar ou registrar operações e títulos de qualquer natureza; 
        d) processar a transferência de propriedade de veículos automotores.” 
232  TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras: alguns 
aspectos polêmicos... Op. cit., p. 27. 
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no artigo 2º Lei nº 9.447/97233 e pode ser estendida, ainda, aos gerentes, conselheiros fiscais e a 

todos que tenham concorrido nos últimos 12 (doze) meses anteriores para a decretação do 

regime interventivo, no limite da responsabilidade de cada um (artigo 36, §2º, “a” da Lei nº 

6.024/74). 

 

A medida constritiva foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do 

Decreto-lei nº  685, de 17 de julho de 1969 (“Decreto-lei nº 685/69”), que determinou a 

indisponibilidade para alienação dos bens dos administradores, gerentes e conselheiros-fiscais 

das sociedades sob os regimes de liquidação extrajudicial e falência. Anteriormente, apenas era 

contemplada a responsabilidade dos administradores de instituições financeiras, sem que 

houvesse qualquer medida para preservação patrimonial com vistas ao ressarcimento de 

prejuízos absorvidos pelos credores234. 

 

Assim, a intenção da inclusão da indisponibilidade dos bens em nossa legislação foi 

impedir o esvaziamento do patrimônio daqueles que poderiam ser culpados pela crise da 

instituição financeira, frustrando os interesses dos credores235. 

 

Com seus bens ainda indisponíveis, após a finalização da apuração procedida pelo 

BACEN, os administradores são intimados a apresentar dentro do – exíguo236 – prazo de 5 

(cinco) dias, suas explicações e considerações acerca das conclusões do inquérito, conforme 

disposto no artigo 42 da Lei nº 6.024/74237.  

 

No entanto, muito embora os administradores tenham acesso aos autos do processo 

administrativo movido pelo BACEN e a eles seja dada a oportunidade de apresentar 

                                                 
233  “Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-lei nº 2.321, de 1987, no que se refere à 
indisponibilidade de bens, aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham o controle, 
direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração 
especial temporária.” 
234 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, vol. III, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 681. 
235  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras...Op. cit.,p. 29. 
236 O prazo é demasiado curto para que a parte possa analisar todo o inquérito conduzido pelo Banco Central, com 
diversos documentos que descrevem operações de alta complexidade e, consequentemente, elaborar de forma 
adequada às suas considerações.  
237 “Art . 42. Concluída a apuração, os ex-administradores serão convidados por carta, a apresentar, por escrito, 
suas alegações e explicações dentro de cinco dias comuns para todos.” 
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considerações acerca do quanto constatado (artigo 42), critica Arnoldo Wald que não há uma 

efetiva análise de mérito dessa manifestação apresentada pelos administradores, o que, em sua 

perspectiva, fere o devido processo legal e o contraditório238:  

 

A verdade é que não há contraditório nem ampla defesa no inquérito 
administrativo do Banco Central porque, embora formalmente se abra vista ao 
interessado, a autoridade não examina o mérito de sua defesa, sob a alegação 
de que ‘cabe à Justiça ir ao fundo da questão’. 
Ora, não apreciar a defesa significa ausência de defesa, porque o ato 
administrativo é praticado sem considerar o contraditório. A defesa 
apresentada pelos interessados, nos inquéritos administrativos da Lei nº 
6.024/74, constitui mero jogo de cena, havendo grave violação ao devido 
processo legal.239 
 
 

Transcorrido o prazo do artigo 42 mencionado acima, com ou sem manifestação dos 

administradores, o inquérito é encerrado com um relatório, do qual deve constar, conforme 

determina o artigo 43 da Lei nº 6.024/74: “a situação da entidade examinada, as causas de queda, 

o nome, a quantificação e a relação dos bens particulares dos que, nos últimos cinco anos, 

geriram a sociedade, bem como o montante ou a estimativa dos prejuízos apurados em cada 

gestão.”240 

 

Na hipótese do BACEN concluir pela inexistência de prejuízos, o inquérito é arquivado 

(artigo 44 da Lei nº 6.024/74241) ou, no caso de falência, remetido ao Juízo falimentar. Por outro 

lado, concluindo pela existência de prejuízos, o BACEN deve remeter o relatório ao Juízo da 

falência ou, se for o caso, para o Juízo competente para decretá-la, com vistas ao Ministério 

                                                 
238 A esse respeito ver também: SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. A responsabilidade na liquidação 
extrajudicial da lei 6.024/74... Op. cit., p. 50-55. 
239 WALD, Arnoldo; WALD, Alexandre. O descabimento da indisponibilidade dos bens dos ex-administradores 
de instituição financeira em liquidação extrajudicial, quando o inquérito realizado pelo Banco Central não apura 
nexo causal entre a conduta e o prejuízo. In. SADDI, Jairo (org.). Intervenção e Liquidação Extrajudicial 
no Sistema Financeiro Nacional – 25 anos da Lei 6.024/74, São Paulo: Textonovo, 1999, p. 184. 
240 “Art . 43. Transcorrido o prazo do artigo anterior, com ou sem a defesa, será o inquérito encerrado com um 
relatório, do qual constarão, em síntese, a situação da entidade examinada, as causas de queda, o nome, a 
quantificação e a relação dos bens particulares dos que, nos últimos cinco anos, geriram a sociedade, bem como o 
montante ou a estimativa dos prejuízos apurados em cada gestão.” 
241 “Art . 44. Se o inquérito concluir pela inexistência de prejuízo, será, no caso de intervenção e de liquidação 
extrajudicial, arquivado no próprio Banco Central do Brasil, ou, no caso de falência, será remetido ao competente 
juiz, que o mandará apensar aos respectivos autos. 
        Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o Banco Central do Brasil, nos casos de intervenção e de 
liquidação extrajudicial ou o juiz, no caso de falência, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, 
determinará o levantamento da indisponibilidade de trata o artigo 36.” 
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Público, que deve requerer o arresto dos bens dos administradores não atingidos pela 

indisponibilidade dentro do prazo de 8 (oito) dias (artigo 45 da Lei nº 6.024/74242). 

 

Nos casos de intervenção e liquidação extrajudicial, o Ministério Público deve propor 

ação de responsabilidade contra os administradores no prazo de 30 dias contados da data de 

efetivação do arresto. Findo esse prazo, nos 15 (quinze) dias subsequentes, qualquer credor 

poderá propor a ação de responsabilidade. Transitada em julgado a sentença que declarar a 

responsabilidade dos administradores, o arresto e a indisponibilidade de bens serão convertidos 

em penhora e liquidados a fim de saldar os débitos da massa243. 

 

Ocorre que, como destaca Arnoldo Wald, uma vez determinada a indisponibilidade dos 

bens dos administradores, por ocasião da decretação do ato que institui o regime especial da 

instituição financeira, ela pode se perdurar por anos até que se julgue em caráter definitivo a 

ação de responsabilidade civil eventualmente movida pelo Ministério Público, privando os 

administradores de seus bens sem o devido processo legal: 

 

Realizado o arresto e promovida a ação principal de responsabilidade civil dos 
ex-administradores da instituição financeira, é que surge o direito de defesa, 
propiciada pela contestação, já depois de indisponíveis e arrestados os bens do 
interessado. 
Entretanto, a ação de responsabilidade civil leva anos para ser julgada em todas 
as instâncias e, ao final, decidida eventualmente a ausência de 
responsabilidade, já se privou o interessado da disposição de seus bens durante 
vários anos, em alguns casos, mais de dez. O prejuízo moral é irreparável. 244 
 

Nessa perspectiva, portanto, Arnoldo Wald sustenta que a Lei nº 6.024/74 estaria em 

desacordo com a Constituição de 1988, uma vez que não poderia existir responsabilidade sem 

                                                 
242 “Art . 45. Concluindo o inquérito pela existência de prejuízos será ele, com o respectivo relatório, remetido pelo 
Banco Central do Brasil ao Juiz da falência, ou ao que for competente para decretá-la, o qual o fará com vista ao 
órgão do Ministério Público, que, em oito dias, sob pena de responsabilidade, requererá o seqüestro dos bens dos 
ex-administradores, que não tinham sido atingidos pela indisponibilidade prevista no artigo 36, quantos bastem 
para a efetivação da responsabilidade. 
        § 1º Em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial, a distribuição do inquérito ao Juízo competente na 
forma deste artigo, previne a jurisdição do mesmo Juízo, na hipótese de vir a ser decretada a falência. 
        § 2º Feito o arresto, os bens serão depositados em mãos do interventor, do liquidante ou do síndico, conforme 
a hipótese, cumprindo ao depositário administrá-los, receber os respectivos rendimentos e prestar contas a final.” 
243 TZIRULNIK, Luiz. Intervenção e Liquidação Extrajudicial das Instituições Financeiras... Op. cit., p. 80. 
244 WALD, Arnoldo; WALD, Alexandre. O descabimento da indisponibilidade dos bens dos ex-
administradores de instituição financeira ... Op. cit., p. 184. 
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causa e a privação de patrimônio sem antes o devido processo legal, violando, por conseguinte, 

o artigo 5º, XXII, LIV e LV da Carta Magna: 

 

Entretanto, como se procurará aqui demonstrar, não há responsabilidade sem 
causa no direito brasileiro, não se pode privar o cidadão de seus bens sem o 
devido processo legal e não há cogitar direito de defesa se esta, embora aceita 
no procedimento, não é examinada nem julgada pela autoridade competente. 
E, por essas razões, concluir-se-á inconstitucional a manutenção da 
indisponibilidade dos bens do ex-administrador de instituição financeira em 
liquidação extrajudicial, se o relatório da Comissão de Inquérito do Banco 
Central não apura a sua responsabilidade, não indicando, ao menos, o nexo 
causal entre a conduta e o prejuízo, até porque não compete ao Poder Judiciário 
qualquer função inquisitorial, no direito constitucional vigente.245 
 
 

Nelson Candido Motta, a respeito das determinações da Lei nº 6.024/74 acerca da 

indisponibilidade de bens, critica que: 

 

 [...] nos termos imperativos e categóricos em que foi instituída é de tal modo 
injusta e injurídica, tão irracionalmente rígida e inflexível, que subverte as 
regras universais do direito privado e chega a afrontar, algumas vezes, tutelas 
e garantias constitucionais.246 
 
 

Com efeito, é de se destacar que a rigidez da Lei nº 6.024/74 no tocante à 

indisponibilidade de bens dos administradores e controladores de instituições financeiras 

também é alvo de críticas por parte da jurisprudência, que tem apontado a necessidade de breve 

alteração legislativa, como se observa pelo julgamento dos Embargos de Divergência em 

Recurso Especial nº 1121719, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi: 

  

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL. 
SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. 
IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS 
DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA 
DESPROPORCIONAL. 
1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1º da 
LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, 

                                                 
245 Ibid., p. 173. 
246 MOTTA, Nelson Cândido. Da responsabilidade patrimonial dos administradores de instituições financeiras: a 
indisponibilidade de bens. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro. Nova Série, nº 27, 
São Paulo: RT, 1978, p. 40. 
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nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, 
está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social.  
2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das 
contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14,III, da LC 
109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência 
privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a 
natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo 
existente. 
3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de 
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, 
de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do 
saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará 
a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 
4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante 
esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo 
capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, 
de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo 
existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp 1121719 / 
SP, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.2.2014) 
 
 

Conquanto reconheçamos o objetivo de ordem pública da medida que determina a 

indisponibilidade de bens dos administradores e controladores de instituições financeiras, é 

certo que o seu prolongamento por tempo indeterminado – sem a devida apuração da culpa, com 

direito à ampla defesa – viola preceitos constitucionais e provoca um efeito perverso e 

desmedido na esfera patrimonial privada de cada um dos indivíduos atingidos, que podem ficar 

por diversos anos com seus bens indisponíveis enquanto aguardam o julgamento definitivo de 

mérito da ação de responsabilidade proposta pelo Ministério Público ou pelos credores da 

massa. 

 

Em vista disso, a nova legislação que vier a substituir o sistema vigente deve focar 

atenção especial na atual rigidez da indisponibilidade de bens dos administradores e 

controladores, envidando esforços para diminuição do tempo de julgamento da ação de 

responsabilidade e na impressão de eficiência do procedimento a fim de se resguardar direitos 

dos credores e administradores.  
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5. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CRISE NO DIREITO NORTE-
AMERICANO: UMA ANÁLISE DE DIREITO ESTRANGEIRO 
 

O presente estudo se volta, precipuamente, a uma análise da responsabilidade civil dos 

administradores de instituições financeiras em liquidação extrajudicial no direito brasileiro, 

buscando visão tanto ampla quanto profunda do panorama legal que rege os deveres daqueles 

que ocupam posição de tamanha responsabilidade em setor indispensável para a economia 

moderna, especialmente em um cenário de crise. No entanto, lançar mão de uma análise 

comparativa – colocando lado a lado a legislação pátria e as regras de sistemas legais de outros 

países sobre o tema – acrescenta ao debate, promovendo uma troca de experiências que motiva 

a reflexão e está na base da evolução de todos os institutos jurídicos.  

 

 A escolha pela análise comparativa com o direito norte-americano, entre todos os 

sistemas legais do mundo, tem íntima relação com o tema escolhido. Isso porque, observa-se 

como tendência no direito norte-americano, uma postura reativa a crises – em lugar de uma 

postura preventiva que, em geral, se observa no Brasil. Por questões atinentes à tradição liberal 

do país, avessa à estrita regulação prévia das atividades comerciais, e de caraterísticas próprias 

do sistema de Common Law, as poucas leis editadas com essa finalidade costumam surgir 

justamente após cenários de crise.  

 

Particularmente no tema da responsabilidade dos administradores de instituições 

financeiras, as duas leis que regulam a questão a nível federal entraram em vigor em 1989 

(Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act, doravante referida como 

FIRREA) e em 2010 (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, doravante 

referida como Dodd-Frank), ambas após séria crise que levou à quebra de diversas instituições 

financeiras e, consequentemente, o influxo de demandas de investidores por ressarcimento 

perante o órgão garantidor de crédito americano (Federal Deposit Insured Corporation 

doravante referido como FDIC247). 

                                                 
247 O FDIC é uma agência independente criada pelo Congresso Americano para manter a estabilidade e a confiança 
do público no sistema financeiro nacional por meio de seguro dos depósitos (cada depositário está segurado até o 
limite de US$ 250,000 por banco inscrito no FDIC) e da fiscalização das instituições financeiras seguradas com o 
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As duas crises supracitadas nasceram, fundamentalmente de escolhas institucionais dos 

agentes de mercado – entre eles bancos, fundos de investimento e agências de rating – e do risco 

sistêmico gerado por essas escolhas. Por isso, a legislação que se seguiu às crises teve como 

objetivo principal criar regras mais rígidas para a atuação de tais instituições e seus agentes, 

recrudescendo, inclusive, as regras de responsabilização de seus diretores e administradores.  

 

Por esse motivo, neste capítulo pretende-se explorar o panorama legal norte-americano 

sobre a responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras, tendo em mente 

que, em um cenário de reação a crises a abordagem legislativa e jurisprudencial ocorre de uma 

forma mais concreta, buscando a solução de problemas que já se manifestaram no mundo dos 

fatos – e não pretendendo regular todas as possíveis situações abstratas, como ocorre nos casos 

de regulamentação preventiva.  

 

Essa parte do estudo explorará as diversas fontes das quais emanam as regras de 

responsabilidade do administrador de instituições financeiras em crise no direito norte-

americano – legislação positivada e precedentes jurisprudenciais vinculantes –, a quem 

respondem esses administradores e quais os parâmetros para aferição dessa responsabilidade, 

buscando traçar um paralelo e construtivo com o panorama legal brasileiro.  

 

5.1. FONTES DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR: LEIS FEDERAIS 
E PRECENDENTES VINCULANTES 
 

 O panorama legal de qualquer instituto, no direito norte-americano, é formado pela 

legislação positivada a nível estadual e federal, além das regras estabelecidas pelos tribunais em 

julgados que se tornam precedentes vinculantes às decisões posteriores. Sob a égide de um 

sistema federativo que presa por uma divisão acentuada do poder político, jurídico e econômico 

entre os estados 248 , de modo que cada um dos 51 estados norte-americanos tem uma 

                                                 
objetivo de garantir a segurança de seu funcionamento e a proteção aos consumidores. Guardadas as devidas 
proporções, funciona com o Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”) no Brasil. Ver 
https://www.fdic.gov/about/strategic/strategic/mission.html , consultado em 26.06.2016. 
248 Aponta-se como uma das causas da preservação dos poderes de cada estado e da divisão mais marcada entre os 
poderes estaduais e federais nos Estados Unidos a origem da federação norte-americana, que partiu da agregação 



 109 

regulamentação específica positivada sobre o tema. Por esse motivo, e para que não se fuja do 

objeto central desse trabalho, serão abordadas apenas as leis norte-americanas de abrangência 

federal – ou seja, aquelas aplicáveis a todos os estados. Incidentalmente, alguma lei estadual 

pode ser comentada, caso apresenta alguma peculiaridade muito interessante para o tratamento 

da questão.  

 

 A responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras decorre, em 

geral, da lei. Entretanto, quando a conduta desses profissionais se demonstrar fraudulenta, eles 

serão responsabilizados independentemente da regulamentação legal específica da conduta249 – 

seara em que o papel da jurisprudência é essencial, vez que a fraude deve ser aferida sempre no 

caso concreto. 

 

 Valendo-se de uma abordagem cronológica, a primeira lei federal editada sobre o tema 

foi o FIRREA, de agosto de 1989. Conforme narrado na introdução desse capítulo, a referida lei 

foi editada após uma série de pedidos de falência de instituições financeiras por todo o país, que 

fez com que o governo federal Americano, por meio do FDIC, gastasse milhões de dólares para 

cobrir as perdas dos investidores e consumidores prejudicados. A redução de vários bancos ao 

estado de insolvência, nesse época, teve como um dos principais motivadores a atuação 

fraudulenta ou negligente dos diretores e administradores desses bancos, de modo que essa lei 

teve como uma de suas principais metas “reforçar as sanções civis e criminais de pessoas físicas 

que defraudam ou, por outro meio, causam danos à instituições financeiras e seus investidores” 

e “reforçar o poder dos órgãos reguladores ligados ao governo Federal para buscar ressarcimento 

dos danos causados nessas circunstâncias”250. 

 

 Para atingir essa finalidade, o Congresso norte-americano legislou, pela primeira vez, 

                                                 
de vários estados independentes e com centro de poder bem estabelecido (13 colônias) – ao contrário do que ocorreu 
no Brasil, com a segmentação política e econômica de um território único. Sobre o tema, ver KATZ, 
Elliz. American federalismo and the challenges of the modern world. In: CAGGIANO, Monica Herman Salem et 
RANIERI, Nina (Org). As fronteiras do federalismo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008. 
p. 27-39. 
249 BOLLES, Albert S. The duty and liability of banking directors. Yale Law Journal, Vol. 12, nº 5 (Mar., 1903), 
p. 287-305. 
250 Trechos de julgados aplicando a legislação em questão, ver FDIC v. Burrell, 779 F. Supp. 998, 1003 (S.D. Iowa 
1991) e FSLIC v. Shelton, 789 F. Supp. 1360, 1364 & n.21 (M.D. La. 1992). 



110 
 

sobre os parâmetros de conduta dos administradores e diretores de instituições financeiras e as 

penalidades para aqueles que atuarem em desacordo com esses parâmetros. O FIRREA, 

incorporado ao United States Code (U.S.C)251 em sua seção 12 § 1821(k), estabelece que os 

administradores serão responsabilizados pessoalmente por culpa grave (gross negligence) e 

condutas dessa natureza, aptas a demonstrar severa desconsideração dos deveres de cuidado. 

Estabeleceu, ainda, a competência do FDIC para ajuizar ações contra os diretores e 

administradores de instituições financeiras insolventes visando sua responsabilização pessoal e 

o ressarcimento dos cofres públicos dos valores pagos a título de indenização securitária aos 

poupadores e investidores prejudicados252. 

 

 O grande debate travado após a edição dessa lei se deu no sentido de que, conquanto 

fosse a primeira vez que o Congresso se ocupou de legislar sobre o tema – em resposta a uma 

crise que atingiu o país todo – muitos estados já tinham estabelecido seus parâmetros de 

responsabilização dos administradores e diretores de instituições financeiras em casos de fraude 

ou conduta negligente, por meio de leis estaduais ou da jurisprudência consolidada em suas 

cortes. E, particularmente interessante, em muitos casos a legislação estadual era mais dura com 

os administradores e diretores, considerando-os pessoalmente responsáveis inclusive em casos 

de culpa simples.  

 

A discussão nos tribunais norte-americanos girou em torno de pontos diversos: (i) a lei 

Federal derroga a lei Estadual e os administradores só poderiam ser responsabilizado em caso 

de culpa grave?; (ii) nos estados em que o parâmetro era o da culpa simples, o FDIC poderia 

pedir a condenação dos administradores nessas bases?; (iii) a lei Federal superveniente 

derrogaria os precedentes vinculantes sobre o tema tanto nos estados quanto a nível nacional?   

 

Ainda que as cortes norte-americanas não tenham, até hoje, chegado a um consenso 

sobre essas perguntas, é certo que o FIRREA foi muito usado durante as décadas de 90 e no 

                                                 
251 O United States Code (U.S.C.), traduzido livremente como Código de Leis Americano, é a compilação oficial 
e codificação de todas as leis federais dos Estados Unidos da América. Assim, uma lei editada de forma 
independente pelo congresso americano é incorporada ao U.S.C. como uma de suas seções para referência integrada 
à toda legislação aplicável uniformemente a todos os estados da federação.  
252 BATTIN, Michael P. Banking director liability under FIRREA, Fordham Law Review, V. 63, issue 5, 1995, 
p. 2349. 
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início dos anos 2000, como instrumento do poder público para se ressarcir de prejuízos em caso 

de falência de instituições financeiras, mediante a responsabilização dos administradores que 

tenham agido com culpa grave. Foi bastante usado, inclusive, para lidar com as primeiras 

consequências da crise de 2008 relativa à explosão da bolha imobiliária Americana e a 

securitização e negociação de papéis lastreados em hipotecas (subprime). 

 

Até que, em julho de 2010, com o objetivo de criar um arcabouço legal mais sólido para 

a regulação das atividades de instituições financeiras, foi editado o Dodd–Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act, que além de legislar sobre novos parâmetros de 

responsabilidade para os administradores e diretores de instituições financeiras, criou novas 

agências com poderes para fiscalizar a atuação das instituições financeiras e seus agentes – 

como, por exemplo, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)253.  

 

No âmbito do Dodd-Frank foi ampliada a possibilidade de alcançar a responsabilização 

pessoal dos administradores e diretores de instituições financeira partindo de uma interpretação 

sistêmica da lei. A seção 1031 do Dodd-Frank, incorporada à seção 12 § 5531 do U.S.C., dispõe 

que serão responsáveis pessoalmente por atos desleais, enganosos ou abusivos254 contrários ao 

espírito da lei. Em uma leitura isolada do dispositivo, estabelece-se que serão responsáveis por 

esses atos aquele que oferecer os serviços financeiros ao consumidor, referidas como “covered 

persons” – as próprias instituições financeiras seguradas pelo FDIC. Para chegar a conclusão 

sobre a responsabilidade pessoal dos administradores e diretores de instituições financeiras, é 

preciso fazer uma remissão ao conceito de pessoa relacionada, ou “related person”, nos termos 

da lei.  

 

Os agentes definidos como “covered person” são aqueles que oferecem ou fornecem ao 

consumidor um produto ou serviço financeiro, em geral a própria instituição financeira. Já os 

                                                 
253 O CFPB (que pode ser traduzido livremente como Agência de Proteção ao Consumidor no Mercado Financeiro) 
é uma agência independente do governo dos Estados Unidos da América, responsável pela proteção do consumidor 
no setor financeiro. Sua competência inclui a fiscalização e a atuação judicial contra bancos, cooperativas de 
crédito, instituições especializadas em empréstimo consignado, operadores de hipoteca, empresas de recuperação 
de crédito, entre outras. Ver http://www.consumerfinance.gov/about-us/the-bureau/ . 
254  Esses atos ficaram popularmente conhecidos no mercado financeiro como UDAAP (Unfair, deceptive, or 
abusive acts and practices), referindo-se a comportamentos enganosos ou nocivos por parte daqueles que oferecem 
produtos ou serviços financeiros para os consumidores. 
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agentes definidos como “related persons”, descritos na seção 1002(25) (c) do Dodd-Frank 

(seção 12 § 5841(25)(C) do U.S.C.), incluem diretores, administradores ou empregados a quem 

se atribua responsabilidade de gestão e que respondam aos acionistas controladores ou às 

próprias instituições financeiras (“covered persons”).  

 

Nesse trecho, a lei em questão não prevê a responsabilidade das pessoas relacionadas. 

Entretanto, considera que elas deverão ser consideradas tal qual as “covered persons” para 

todos os fins relativos à legislação Federal de proteção ao consumidos no mercado financeiro255. 

Como as “covered persons” só podem ser responsáveis em razão da violação direta dos deveres 

de não engajar práticas desleais, enganosas ou abusivas, parece seguro dizer que também os 

seus agentes – as pessoas relacionadas – também responderão nesses casos. É importante traçar 

uma distinção, no entanto. Se a instituição financeira praticar tais violações, o CFPB não poderá 

processar os diretores e administradores imputando-lhes responsabilidade pessoal – a menos 

que seja possível provar que tais violações foram praticadas por essas pessoas, caso em que 

entende-se haver responsabilidade pessoal.  

 

Observando os parâmetros de atribuição de responsabilidade e a utilização nas leis de 

conceitos como culpa grave, culpa simples, atuação fraudulenta e desleal, é possível entrever a 

importância da jurisprudência para, na análise das provas no caso concreto, preencher tais 

conceitos de significado. Especialmente em um país da família de Common Law, em que os 

precedentes vinculam a atuação das cortes e são fontes primárias do direito. É a análise de alguns 

desses precedentes que se passa nesse momento. 

 

5.2. OS PRECENDENTES SOBRE PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS  

 

A jurisprudência americana adota o sistema de precedentes vinculantes, obedecendo a 

ordem hierárquica e a divisão entre as cortes federais e estaduais – sendo certo que os 

precedentes da Suprema Corte se aplicam em todas as cortes, em todo território nacional. A 

                                                 
255 12 U.S.C. § 5481(25)(B) (Dodd-Frank Act sec. 1002(25)(B)). 
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parte vinculante do precedente é o julgamento (“holding”) em que a Corte lança as básicas 

teóricas para aplicação daquela regra a outros casos. Bem por isso, no que tange à delimitação 

da responsabilidade civil dos administradores e diretores de instituições financeiras, é possível 

observar a tendência das cortes ao tentar criar um parâmetro para aplicação em outros casos 

análogos.  

 

Pode-se apontar dois métodos principais utilizados pelos tribunais norte-americanos para 

tentar regulamentar o padrão de conduta esperado dos administradores e diretores de instituições 

financeiras, capaz de evitar a responsabilização pessoal. O primeiro deles é a fixação de uma 

regra abstrata com o comportamento desejável desses profissionais. A outra é comparar a 

atuação de determinados administradores e diretores no caso concreto, com outros cujos casos 

tenham sido julgados anteriormente256.  

 

Quanto à adoção de uma regra abstrata uniforme, por um longo tempo dois parâmetros 

competiram na jurisprudência norte-americana. O primeiro deles foi fixado no primeiro caso 

discutindo má administração bancária nos Estados Unidos, nos idos de 1829, em que restou 

definido que: 

 

A única forma correta de aferir se houve culpa por parte do diretor é inquirindo 
se ele negligenciou o exercício da diligência e do cuidado necessário para 
afastar a responsabilidade imposta a ele. Essa diligência e esse cuidado 
também dependem do tipo de dever assumido. Há muitas coisas sob seu 
cuidado que demandam grande diligência e a mais escrupulosa atenção, casos 
em que o agente deve ser responsabilizado pela mais sutil negligência. Há 
outras situações em que os deveres impostos a ele, presumivelmente, estão 
submetidos a um grau ordinário de cuidado e atenção, e em que o exercício 
desse grau de cuidado será suficiente. Os diretores de bancos se encontram 
nessa última categoria, enquanto se ocupam de suas tarefas rotineiras.257 
 

A outra regra abstrata aplicada pelas cortes norte-americanas, preconiza que os diretores 

                                                 
256 BOLLES, Albert S. Id. supra, pp. 288. 
257 Percy v. Millaudon, 8 Martin (N.S.) 68,73. “The only correct mode of ascertaining whethet there was fault in 
the director is by inquiring whether he neglected the exercise of that diligence and care which was necessary to a 
successful dis- charge of the duty imposed on him. That diligence and care must again depend on the nature of the 
undertaking. There are many things which, in their management, require the utmost diligence, and most scrupulous 
attention, and where the agent who undertakes their direction renders himself responsible for the slightest neglect. 
There are others, where the duties imposed are presumed to call for nothing more than ordinary care and attention, 
and where the exercise of that degree of care suffices. The directors of banks from the nature of their undertaking 
fall within the class last men- tioned, while in the discharge of their ordinary duties”. 
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e administradores de bancos devem agir com o mesmo grau de cuidado, nos negócios por ele 

conduzidos dentro da instituição, do homem prudente na administração de seus próprios 

negócios258. 

 

As duas regras observam a questão da responsabilidade civil pessoal dos administradores 

por dois prismas diversos. O primeiro deles, filiado à linha da responsabilidade mínima, analisa 

a matéria pelo ângulo do administrador ou diretor – em que estes seriam responsáveis por 

supervisionar a gestão do banco e cumprir determinados requisitos legais, mas não mais do que 

isso. Nesse cenário, não é esperado que os diretores e administradores conheçam profundamente 

cada uma das atividades do banco e acompanhem os livros contábeis e a situação econômica da 

instituição de maneira detalhada, até porque, em muitos casos, eles sequer têm conhecimento 

suficiente para tanto259.  

 

O segundo prisma, refletido na segunda regra abstrata adotada pelos tribunais, adota um 

viés publicista, considerando o interesse do público geral – dos consumidores e da sociedade – 

na atuação diligente e proba dos administradores e diretores de instituições financeiras. No caso 

Hum v. Carry, o voto condutor da decisão fez uma interessante exposição sobre o parâmetro de 

conduta do administrador: 

 

Parece-me que tomaria proporções monstruosas a decisão dessa corte de que 
os administradores, a quem foi confiada a gestão da propriedade, interesses e 
negócios de outras pessoas, que abdicam dessa administração e confiam neles, 
estão submetidas apenas a um leve dever de conduta no cumprimento de seus 
deveres, sendo responsabilizados apenas em casos de grave desatenção e 
negligência; e eu não encontrei nenhuma autoridade sustentando essa posição. 
É certo que já se reconheceu que os administradores só poderiam ser 
responsabilizados por crassa negligentia, que literalmente quer dizer 
negligência grave; mas a frase tem sido usada para definir a ausência de um 
dever de cuidado e diligencia adequados para cada caso. [...] Como um 
mandatário, a quem os administradores já foram equiparados, está obrigado a 
exercitar não apenas diligencia e cuidado ordinários, mas também habilidades 
e julgamentos. [...] Os réus nesse caso voluntariamente se colocaram como 
administradores do banco. Eles convidaram os depositários a lhes confiar suas 
economias, e confiar em suas habilidades de gestão e em sua prudência. Eles 
assumiram não apenas que eles estariam livres de responsabilidade se 
exercitassem dever ordinário de cuidado, mas que empregariam suas 

                                                 
258 Bartch, Ch. J., Warren v. Robinson, 19 Utah, 289, 303. 
259 BOLLES, Albert S. Id. supra, pp. 289-290. 
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habilidades e seu melhor julgamento para se desincumbir dessa delicada 
administração.260 
 

O segundo método aplicado pela jurisprudência para aferir a responsabilidade dos 

administradores é o comparativo. No caso Swentzel v. Aiken Co. Loan & Sav. Bank, o voto 

condutor manifestou o posicionamento de que o padrão de cuidado deve ser aquele adotado 

pelos diretores de banco da mesma cidade: 

 

Não o cuidado ordinário que o homem comum adota em seus próprios 
negócios, mas o cuidado ordinário que um diretor de um banco deve ter na 
condução dos negócios do banco. Negligência deve ser apurada de acordo com 
as circunstâncias, e as circunstâncias são tudo o que define o caso. [...]Se o 
diretor (em julgamento) cumpriu seus deveres da mesma forma que outros 
diretores de banco na mesma cidade, não se poderia dizer que ele é incorreu 
em culpa grave.261 
 

Esse parâmetro comparativo pode ser considerado falho, uma vez que a atuação de cada 

diretor ou administrador (ou conjunto de diretores e administradores) pode variar 

dramaticamente em termos de interesses, método e eficiência, ainda que em uma mesma cidade 

– especialmente em se tratando de uma cidade grande. Assim, tal como expressa no julgado 

supra, essa regra comparativa é tão indefinida que torna-se difícil de ser aplicada262. 

 

5.3. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES E DIRETORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 

                                                 
260 Hun v. Carry, 82, N.Y. 65, 72,73. “It seems to me that it would be a monstrous proposition to hold that trustees, 
entrusted with the management of the property, interests and business of other people, who divest themselves of 
the management and confide in them, are bound to give only slight care to the duties of their trust, and are liable 
only in case of gross inattention and negligence; and I have found no authority fully upholding such a proposition. 
It is true that authorities are found which hold that trustees are liable only for crassa negligentia, which literally 
means gross negligence; but that phrase has been defined to mean the absence of ordinary care and diligence 
adequate to the particular case. [...]Like a mandatary, to whom he has been likened, he is bound not only to exercise 
proper care and diligence, but ordinary skill and judgment[...].These defendants voluntarily took the position of 
trustees of the bank. They invited depositors to confide to them their savings, and to intrust the safe-keeping and 
management of them to their skill and prudence. They undertook not only that they would discharge their duties 
with proper care, but that they would exercise the ordinary skill and judgment requisite for the discharge of their 
delicate trust.”  
261 Swentzel v. Penn Bank, 147 Pa. i40.  "Not the ordinary care which a man takes of his own business, but the 
ordinary care of a bank director in the business of a bank. Negligence is the want of care according to the 
circumstances, and the circumstances are everything considering the question. [...]If the director [on trial] 
performed his duties as such in the same manner as they were performed by all other directors of all other banks 
in the same city, it could not be fairly said that he was guilty of gross negligence”. 
262 BOLLES, Albert S. Id. supra, pp. 290-291. 
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 Os tribunais norte-americanos geralmente exploram o tema da atuação dos 

administradores e diretores de instituições financeiras sob prisma da dicotomia principal-agente 

– os diretores e administradores devem agir no interesse da instituição financeira, buscando 

atingir suas finalidades institucionais, sem agir contra os interesses dos investidores e 

consumidores e, tudo isso, considerando que eles próprios têm interesses individuais (maximizar 

seus ganhos via pagamento de bônus, com o aumento do faturamento de curto prazo da 

instituição financeira263. É nesse singular e frágil equilíbrio que se insere a discussão sobre a 

legitimidade para pleitear o a responsabilização dos diretores e administradores. 

 

 Considerando esse panorama, em que a instituição financeira é o principal e o 

administrador é o agente, a regra geral estabelecida pelos tribunais acerca da legitimidade para 

reclamar a responsabilização dos administradores e diretores aponta os bancos como titulares 

do interesse processual. Conquanto os investidores sejam também prejudicados por eventuais 

ações negligentes ou fraudulentas por parte dos administradores e diretores, a ausência de 

relação jurídica direta entre essas duas partes – que no Brasil seria colocado sob a égide da 

responsabilidade extracontratual – impede o acionamento direto dos diretores e administradores 

pelos consumidores prejudicados. A corrente majoritária nos tribunais americanos entende que 

o dever de diligência é devido à instituição, e não aos credores incidentalmente prejudicados 

pela negligência264.  

 

 No caso Zinn v. Mendel , a Suprema Corte de West Virgínia considerou que permitir o 

ajuizamento de ação pelos consumidores ou investidores contra os administradores de 

instituições financeiras seria prejudicial ao interesse público, uma vez que as instituições 

financeiras são indispensáveis para a economia e teriam grandes dificuldades de operar com 

eficiência se seus diretores e administradores pudessem ser processados diretamente pelos 

credores265.  

                                                 
263 HAUBRICH, Joseph G. Risk aversion, performance pay and the principal-agent problem, Journal of Political 
Economy, v.102, n.2, 1994, pp. 258-260. 
264 SKILES, John A. Individual Personal Liability of Banking Directors for Excessive Loans, Notre Dame Law 
Review, v.7, issue 2, p. 186. Ver Hun v. Carry, 82 N. Y. 65; Bloom v. National Sav. & Loan Co., 81 Hum 120; 
Meisse v. Loran, 6 Ohio N.P. Law 462. 
265 “Upon consideration, it seems to me that, if actions for the cause stated in plaintiff's declaration against 
directors of banks and other corporations were sustained by the courts of law, it would be highly detrimental to 
the public interest and not conducive to justice. Thoughtless impulse and passions might for a time justify it, but 
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 Aponta-se, também, a legitimidade para o ajuizamento de ações pelos acionistas da 

instituição financeira, caso o banco em si – legitimado primário – não persiga a 

responsabilização pessoal dos administradores ou diretores para que as perdas dos acionistas 

sejam ressarcidas reflexamente266. Ademais, também seriam legitimados os sucessores do banco 

falido, que tenham adquirido ativos e, portanto, tenham interesse na recomposição do 

patrimônio da instituição falida267.  

 

 Assim, via de regra, os investidores prejudicados pelos atos dos administradores e 

diretores. A legitimidade desses investidores é para acionar a instituição financeira, com que 

mantém contrato do qual defluem direitos e obrigações. Essa regra, no entanto, tem sido cada 

vez mais excepcionada – especialmente em casos nos quais nem o banco e nem os acionistas 

ajuízam a ação contra os diretores e administradores responsáveis pelos danos.  Em alguns casos 

em que foram prolatadas decisões que permitiram o ajuizamento de ações diretamente pelos 

investidores e consumidores contra os administradores e diretores de instituições financeiras, 

pedindo sua responsabilização pessoal, o tribunal sustentou que o administrador atua como 

curador e administrador do patrimônio do credor, respondendo pessoalmente em caso de culpa 

grave268.  

 

 Por fim, há que se falar na legitimidade do FDIC para propor ações pleiteando a 

responsabilidade pessoal dos diretores e administradores. A lógica dessa legitimação, positivada 

                                                 
sober, sound thought and reason must and will condemn it; if not at once, surely in a reasonable time. Banking 
institutions and other corporations are essential to the welfare and prosperity of the country and these institutions 
cannot generally be operated save through the agency of directors, and if the directors of such institutions were 
held liable at law to the creditors thereof in damages for every act and negligence in the management and 
disposition of the moneys and property of the corporation, of which the corporation might lawfully complain, 
responsible men could not be found who would take upon themselves the perils and dangers of the position.” Zinn 
v. Mendel, 9 W. Va. 580 (1876). 
266 “The liability of the director of corporations for violations of their duty or breach of the trust committed to them, 
and the jurisdiction of courts of equity to afford redress to the corporation, and in proper cases to its shareholders, 
for such wrongs, exist independently of any statute. This jurisdiction has been continually exercised in England 
and in this Country and is not of statutory origin” Rapallo, J. Brinckerhoff v. Bostwick, 988 N.Y. 52, 58, 59. Ver 
BOLLES, Albert S. Id. supra pp. 303. 
267 Thompson v. Greeley, 107 Mo. 577; Union Nat. Bank v. Hill, 148 Mo. 380,393.  
268“For the ordinary negligence of directors, they are responsible alone to their principal, but, for such gross 
negligence or incompetency as shows a reckless disregard of their duty to care for and protect the funds committed 
to their charge, we think they are directly responsible to the depositor.” Delano v. Case, 7 IM. App. 531 (1885).  
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pelo FIRREA, decorre do fato de que os investidores prejudicados pelos atos de má gestão (em 

razão de negligência ou fraude) podem se socorrer de um seguro que cobre perdas individuais 

até o limite de US$ 250.000,00 em caso de falência da instituição financeira que seja segurada 

pelo FDIC269. Em razão dessa particularidade, as ações propostas pelo FDIC, em geral, discutem 

o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária após a falência da 

instituição financeira – tais ações não tutelam o direito dos investidores, mas visam recompor 

os cofres da agência governamental. 

 

 Por ser um terceiro desvinculado da instituição financeira, dotada de aparato técnico, 

jurídico e econômico de agência ligada ao governo federal norte-americano, o FDIC tem sido 

um protagonista importante nos tribunais americanos quando se fala em responsabilização 

pessoal dos administradores e diretores de instituições financeiras insolventes. Por isso, importa 

estudar mais a fundo as particularidades da atuação dessa agência governamental. É o que se 

passa a fazer. 

 

5.4. REGRAS INTERNAS DO FDIC PARA AFERIR A RESPONSABILIDADE DOS 
ADMINISTRADORES E DIRETORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E 
AJUIZAR AÇÕES COM TAL CAUSA DE PEDIR 

 

 Por um outro ângulo de análise, interessante verificar os critérios utilizados pelo FDIC 

para se valer da legitimidade que lhe conferiu o FIRREA e ajuizar processos pleiteando a 

responsabilização pessoal dos administradores e diretores de instituições falidas. Obviamente, 

para que a ação tenha sucesso nas cortes americanas, deverá veicular pedido de 

responsabilização alinhado aos parâmetros estabelecidos pela legislação positivada e pela 

jurisprudência. No entanto, a leitura de regras usadas pela agência governamental em questão 

na tomada da decisão de acessar ou não a justiça para perseguir indenização, é bastante 

reveladora. 

 

 Tais diretivas se encontram no regulamento interno do FDIC, particularmente no 

Statement Concerning the Responsibilities of Bank Directors and Officers – 5000 State of Policy 

                                                 
269 BATTIN, Michael P. Id. supra, p.2349. 
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(em uma tradução livre Manifestação Relativa à Responsabilidade dos Diretores e 

Administradores de Bancos – Política 5000)270.  

 

 Segundo esse regulamento interno, o FDIC considera a atividade dos diretores e 

administradores de extrema importância para o sucesso da instituição financeira, para a 

satisfação dos consumidores e para a economia como um todo. Especialmente em tempos de 

crise, menciona que as instituições financeiras têm que poder contar com o aconselhamento e a 

direção de profissionais competentes e experientes. Assim, por colocar esses profissionais em 

posição de tamanho destaque e proeminência, entende que eles têm deveres e responsabilidades 

especiais, que devem ser observados sob pena de responsabilização pessoal. Esses deveres 

incluem os deveres de lealdade e o dever de cuidado.  

 

 O dever de lealdade requer que: “os diretores ou administradores conduzam os negócios 

do banco com lisura, honestidade e integridade. Eles estão proibidos de priorizar seus interesses 

pessoais, ou de terceiros, em detrimento dos interesses do banco”. O dever de cuidado, por sua 

vez, requer que: “os diretores ou administradores ajam com prudência e diligência exigida dos 

homens de negócios na condução dos interesses do banco”.  

 

 Isso é o mesmo que dizer que os diretores são responsáveis por selecionar, monitorar e 

avaliar a competência dos gerentes, estabelecer políticas e estratégias de negócio, aferir se essas 

políticas e estratégias estão sendo realizadas de acordo com a lei, a regulação e os princípios 

gerais de segurança, tomando decisões totalmente informadas sobre os assuntos administrativos 

e negociais do banco. Devem, ainda, intermediar a comunicação entre as áreas operacionais do 

banco e o conselho de acionistas, alinhando interesses. Os administradores, por outro lado, são 

responsáveis pela realização das tarefas do dia a dia, em consonância com a lei e a regulação 

aplicável – responsabilidade esta que inclui a implementação das políticas apropriadas e dos 

planos de negócio do banco.  

 

 É possível entrever, portanto, que o FDIC considera os cargos de diretor e administrador 

                                                 
270 Disponível em http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/5000-3300.html#fdic5000statementct , (Consultado 
1.7.2016). 
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de instituições financeiras seguradas pela agência de extrema importância – inclusive para a 

proteção dos seus interesses. Quanto melhor for a administração dos bancos segurados, menor 

a chance dos investidores se socorrerem do seguro provido pela agência. 

  

 Desta forma, após dar ciência dos parâmetros de comportamento esperados dos 

diretores e administradores, a instrução do FDIC se volta para as hipóteses em que ingressará 

com ação judicial para reclamar o ressarcimento diretamente contra essas pessoas. Em primeiro 

plano, pontua que tais ações judiciais se baseiam em detalhadas investigações conduzidas pela 

própria agência. Destaca-se, ainda, que geralmente a ação judicial é precedida de uma 

comunicação direta com aquele que será o réu na ação, oportunizando que este forneça suas 

explicações de modo informal e, eventualmente, negocie um acordo – até porque, os processos 

nos Estados Unidos são extremamente custosos e mesmo as agências governamentais devem 

fazer uma análise de custo benefício antes de ajuizar qualquer demanda. A propositura da ação, 

então, deve ser autorizada pelo conselho administrativo do FDIC.  

 

 Por fim, estabelece quais são as principais causas de pedir que embasam as ações 

promovidas pelo FDIC contra seus diretores e administradores. Elas podem ser resumidas em 

(i) casos em que o diretor ou administrador praticou condutas desonestas, aprovou ou tolerou 

transações abusivas; (ii) casos em que tais profissionais foram responsáveis pelo não 

cumprimento, por parte da instituição financeira, das leis e regulamentos aplicáveis; (iii) casos 

em que diretores e administradores agiram fora de suas atribuições por  não terem tomado 

conhecimento dos limites de suas ações (ex. aprovação de empréstimos sem lastro, mesmo tendo 

conhecimento dessa situação). 

 

Outro fator considerado importante pelo FDIC na persecução da responsabilização 

pessoal dos diretores e administradores é a posição de tais agentes como diretores e 

administradores que fazem parte da instituição (“inside director”) e diretores e administradores 

contratados (“outside directors”). Como os primeiros fazem parte da estrutura e, pelo menos 

em princípio, tem melhor acesso à informação, costumam ser tratados com maior rigor pela 

agência governamental.  
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5.5. ALGUNS DADOS SOBRE A ATUAÇÃO DO FDIC NA RESPONSABILIZAÇÃO 
DE DIRETORES E ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NOS 
ÚLTIMOS ANOS 

 

 Analisadas as regras gerais adotadas internamente pelo FDIC para o ajuizamento de 

demandas contra diretores e administradores de instituições financeiras reduzidas à insolvência, 

é relevante observar a atuação desse órgão na prática, com o intuito de verificar se o ajuizamento 

dessas demandas tem sido proveitoso para o ressarcimento dos valores pagos pela agência 

responsável pelo seguro dos investidores. É preciso ter em mente, ainda, que a cultura judicial 

norte-americana é muito voltada para a realização de acordos – muito em razão do alto custo de 

se acessar o judiciário naquele país. Por esse motivo, os dados sobre os valores recuperados em 

ação judicial representam apenas uma parcela do que, presumivelmente, foi pago pelos diretores 

e administradores de bancos à título de indenização ao FDIC.  

 

 O risco de um diretor ou administrador ser processado pelo FDIC – mesmo após o 

desligamento do cargo – é considerado alto. De 2009 a 2016, o FDIC autorizou a propositura 

de 1213 ações, entre elas 109 ações que listavam o nome e pediam a responsabilização de 826 

diretores e administradores (95 ações dessas 109 terminaram em acordo e uma delas com um 

veredito favorável por júri popular). Considerando que desde o início de 2007 até meados de 

2013, mais de 467 instituições financeiras foi à falência – e que o FDIC pode ter, no mínimo, 

de 3 a 6 anos para ajuizar a ação pertinente271 – muitos diretores e administradores ainda podem 

se ver confrontados pela agência governamental em um processo pleiteando sua 

responsabilização pessoal272.  

 

 Em termo de recuperação de valores, até 2014 o FDIC recuperou US$ 8.62 bilhões em 

ações veiculando pedidos relativos à reponsabilidade pessoal no exercício da profissão, tendo 

gasto US$ 2.14 bilhões para financiar a propositura de tais ações e a realização das investigações 

                                                 
271 O FDIC tem 3 anos, a contar da data de encerramento das atividades do banco, para ajuizar ações pleiteando o 
ressarcimento de danos. Tem 6 anos para ajuizar ações cuja causa de pedir seja quebra de contrato. E se a legislação 
do estado em que se encontrar a instituição financeira falida tiver previsão de prazos maiores, este se aplica também 
ao FDIC (apesar deste ser entidade Federal).  
272 Sobre o tema, ver Cornstone Research, Characteristics of FDIC Lawsuit Against Directors and Officers of 
Failed Financial Institutions, disponível em https://www.cornerstone.com/GetAttachment/a6315fce-2429-43fd-
a0bb-aedd86f72e71/Characteristics-of-FDIC-Lawsuits-Sep-2013.pdf , (Consultado em 1.7.2016) 
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prévias273. O saldo, ao menos em termos financeiros, tem se mostrado positivo.  

 

 À guisa de conclusão sobre a sistemática norte-americana no que concerne ao tema ora 

explorado, é possível entrever que a legislação Federal daquele país estabeleceu como regra a 

responsabilidade subjetiva do diretor e administrador de instituição financeiras, no sentido de 

que sempre deverá ser demonstrada a negligência – culpa grave ou culpa simples, a depender 

da interação entre legislação Federal e Estadual –, a fraude ou o ato de desleal (dolo) para com 

a instituição financeira e os investidores. Não há hipótese de aplicação da teoria da 

responsabilidade objetiva, como reconhece a doutrina e a jurisprudência brasileira. 

  

 Nos Estados Unidos, portanto, necessariamente deverá ser demonstrado, no caso 

concreto, a culpa ou o dolo do administrador ou diretor, tendo a Suprema Corte Americana 

entendido ser impossível a criação de um parâmetro universal para essa aferição. Por esse 

motivo, a matéria continua em constante evolução, dado que os tribunais são os responsáveis 

pela fixação dos parâmetros de conduta dos administradores e diretores e, naquele país, a 

jurisprudência é fonte primária do direito. 

  

                                                 
273 Ver https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/pls/ , (Consultado em 1.7.2016) 
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6. CRÍTICAS À LEI Nº 6.024/74 E PERSPECTIVAS DE ALTERAÇÕES 
LEGISLATIVAS  
 

 A Lei nº 6.024/74 está há mais de 40 anos em vigor e, não obstante seja alvo de críticas 

por parte da doutrina e jurisprudência, desde então sofreu pouca – ou quase nenhuma – alteração 

substancial com vistas a acolher as sugestões propostas pelos estudiosos do tema a fim de 

adequar o texto normativo. 

 

 Possivelmente o ponto mais debatido ao longo das últimas décadas com relação à Lei 

nº 6.024/74 – ainda controverso na doutrina – se encerra na natureza da responsabilidade civil 

especial dos administradores das instituições financeiras insolventes. Conforme amplamente 

demonstrado ao longo deste trabalho, a polêmica que envolve a discussão se resume à redação 

deficitária e pouco clara dos artigos 39 e 40 do referido diploma, que pode dar margem a 

interpretações conflitantes274.  

 

 Sobre esse ponto, Jairo Saddi destaca que a legislação é demasiado vaga, o que a torna 

confusa: 

 

Um dos grandes defeitos da Lei 6.024 é sua amplitude, especialmente em 
matéria de responsabilidade. No art. 39 daquele diploma legal, há expressa 
referência a ‘atos que tiverem praticado ou omissões em que houverem 
incorrido’; no art. 36, parágrafo 2º, a gerentes que ‘tenham concorrido nos 
últimos 12 (doze) meses para a decretação (...)’. É fácil aquilatar a vagueza e 
a abrangência de tais tipos legais. Quais são esses atos? O que são gerentes? 
Como comprovar que tenham concorrido com atos para a liquidação? O 
mesmo ocorre com o Art. 40 que instituiu a ‘responsabilidade objetiva’ dos 
gestores [...].275  
 

 
 Nessa esteira, a imprecisão do texto normativo fomentou a defesa de duas correntes 

principais na doutrina pautadas, respectivamente, pela natureza subjetiva e objetiva da 

                                                 
274 “Em razão da redação confusa dos arts. 39 e 40 da Lei n 6.024/74, estabeleceu-se uma discussão doutrinária 
sobre o fundamento da responsabilidade civil dos administradores prevista nesses dispositivos, se baseada na culpa 
ou no risco.” WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais: regimes 
especiais... Op. Cit. p.150. 
275 SADDI, Jairo. Rede de proteção e saneamento do sistema bancário. In. SADDI, Jairo (org.). Intervenção e 
Liquidação Extrajudicial... Op. Cit. p. 309. 
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responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras. Em meio ao debate, a 

jurisprudência, até recentemente, pendia majoritariamente para a adoção da corrente objetivista. 

No entanto, conforme explorado na Seção 4.2.2 deste trabalho, o entendimento jurisprudencial 

tem gradativamente se alterado nos últimos anos a fim de reconhecer a natureza subjetiva da 

responsabilidade prevista no artigo 40 da Lei nº 6.024/74 aos administradores de instituições 

financeiras. 

 

 Independente da corrente a que se afilie, é fato que a pluralidade de interpretações 

possíveis – especialmente em uma legislação com mais de quatro décadas – gera insegurança 

jurídica, situação que não é recomendável que permaneça dentro de nosso ordenamento. Diante 

disso, a próxima legislação que vier a substituir a Lei nº 6.024/74 deve inserir expressamente, 

em redação clara, a natureza da responsabilidade dos administradores de instituições financeiras 

que, em nosso entendimento, deve manter-se subjetiva. Ou talvez, como colocou Jairo Saddi: 

 

[...] uma nova lei nem precisasse estabelecer critérios para responsabilização 
especial: já existe uma disposição genérica no art. 159 do Código Civil que 
alcança todo aquele que venha lesar patrimônio por culpa ou dolo, também 
expressa no art. 158 da lei das sociedades anônimas.276 
 

 
 A natureza subjetiva da responsabilidade civil especial do administrador de instituição 

financeira, no entanto, não impede a alteração da regra processual em torno do ônus da prova 

com a finalidade de equilibrar a relação jurídica entre credores e administradores, como pondera 

Ivo Waisberg: 

 

[...] a lei deve prever a inversão do ônus da prova, resolvendo o problema da 
dificuldade da vítima nesse ponto, sem retirar o efeito de estímulo ao zelo que 
a culpa propicia.277 
 
 

 Entendemos, contudo, que a responsabilidade deve se manter subjetiva somente com 

relação aos administradores e demais membros dos órgãos societários da instituição financeira, 

                                                 
276 SADDI, Jairo. Rede de proteção e saneamento do sistema bancário. In. SADDI, Jairo (org.). Intervenção e 
Liquidação Extrajudicial... Op. Cit., p. 309. 
277 WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos Comerciais... Op. Cit., p. 149. 
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cabendo a adoção da responsabilidade objetiva aos seus controladores, quem verdadeiramente 

extraem proveito direto do risco da atividade financeira. Nessa perspectiva, a fim de dar mais 

segurança jurídica ao sistema, seria recomendável que a nova legislação previsse expressamente 

a responsabilidade objetiva dos controladores. 

 

 No que se refere à indisponibilidade de bens, o texto da Lei nº 6.024/74 contém 

imprecisões de ordem técnica que merecem acertos na futura reformulação. O principal 

equívoco assenta-se na menção ao “sequestro de bens” no caput do artigo 45 e, posteriormente, 

a utilização do termo “arresto” no §2º do artigo 45, parágrafo único do artigo 46, artigos 47, 48 

e 49. Sequestro e arresto são dois institutos distintos e que não se confundem. O primeiro remete 

ao ato de apreensão e depósito judicial de bem específico objeto de determinado litígio; o 

segundo, por sua vez, refere-se ao ato de apreensão e depósito judicial de bens indeterminados 

para garantia de futura execução278. 

 

 Para além da impropriedade técnica levantada, a indisponibilidade de bens merece ser 

revista em sua extensão, sujeitos atingidos pela medida e tempo de constrição. Conforme 

demonstramos na Seção 4.3 deste trabalho, o atual sistema vigente permite que os bens dos 

administradores possam permanecer indisponíveis desde o momento da decretação do regime 

especial da instituição financeira até a apuração final das responsabilidades, o que facilmente 

pode demorar mais de uma década, como comprova a experiência. 

 

 Além desses pontos, cabe relembrar que entre as razões que originalmente justificaram 

a criação dos regimes especiais interventivos decretados pelo BACEN – notadamente a 

liquidação extrajudicial – estava a celeridade do processo, baseada na suposta maior agilidade, 

eficiência e expertise do BACEN em comparação com o Poder Judiciário. Ocorre que os 

processos de liquidação extrajudicial atuais, em especial, são caracterizados pela lentidão, 

onerosidade, pouca transparência, reduzida participação dos credores e pela baixa eficiência de 

venda dos ativos da massa279.  

                                                 
278 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras... Op. Cit., p. 
29. 
279 http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Semin%E1rio%20de%20Resolu%E7%E3o%20de%20Fal%EAncia%
20de%20Institui%E7%F5es%20Financeiras%20271009.pdf 
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 Com o propósito de abrir espaço para discussões e coletar sugestões de solução para os 

problemas atualmente enfrentados no sistema de resolução de instituições financeiras, há alguns 

anos o BACEN abriu a Consulta Pública nº 34/2009 com propostas de modificações da atual 

Lei nº 6.024/74280. O texto do anteprojeto disponibilizado, no entanto, não trouxe grandes 

novidades redacionais no tocante à responsabilidade civil especial dos administradores e à 

indisponibilidade de bens281. 

 

 Com efeito, os artigos 30 e 31 do referido anteprojeto praticamente reproduziram a 

redação dos atuais artigos 39 e 40 da Lei nº 6.024/74, incluindo-se a expressão “e demais 

membros dos órgãos societários da instituição”, além do administrador, como sujeitos da 

responsabilidade especial. Na sequência, o artigo 32 – em reforço ao previsto no artigo 1º da 

Lei nº 9.447/97 – prevê expressamente a responsabilidade dos controladores sem verificação de 

dolo ou culpa. 

 

 Redação semelhante a já existente foi proposta também no artigo 39 do anteprojeto, 

correspondente ao atual artigo 36 da Lei nº 6.024/74, que incluiu a expressão: “e demais 

membros dos órgãos societários da instituição, bem assim as pessoas naturais e jurídicas que 

mantenham vínculo de controle direto ou indireto com a instituição”, estendendo o rol de 

pessoas sujeitas a indisponibilidade de bens. 

 

 Após o encerramento da Consulta Pública nº 34/2009, ao longo dos últimos anos o 

BACEN continuou promovendo debates acerca da alteração da legislação atual que regra a 

resolução de instituições financeiras, tendo organizado, em parceria com entidades privadas e 

órgãos governamentais, seminários internacionais com a finalidade de absorver a experiência 

de outros países para solução de problemas nacionais282 . Nesses painéis foram discutidos 

diversos temas relacionados à crise das instituições financeiras que devem colaborar para o 

                                                 
280 https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?4 (Consultado em 4.1.2018). 
281 Sobre o tema ver: CARVALHO, Estevão Prado de Oliveira. A responsabilidade dos administradores de 
instituições financeiras frente aos credores. 119f. Dissertação (mestrado em Direito Civil) sob a orientação do 
Prof. Dr. Alcides Tomasetti Jr. – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 106. 
282 http://www.bcb.gov.br/htms/deres/eventos/liqeventos.asp?idpai=LIQEXT  (Consultado em 4.1.2018) 
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aperfeiçoamento do anteprojeto, ainda não concluído283.  

 

 As ideias aqui expostas evidentemente não esgotam todos os pontos da Lei nº 6.024/74 

criticados pela doutrina e discutidos nos eventos promovidos pelo BACEN, como por exemplo, 

mas não se limitando, às necessidades de adequação e modernização dos procedimentos de 

condução dos regimes interventivos decretados pelo BACEN, com vistas a imprimir maior 

celeridade e eficiência na liquidação dos ativos da massa. O aprofundamento da questão, 

contudo, foge ao foco deste trabalho e merece ser alvo de estudo específico. 

 

 

 

 

  

  

                                                 
283 A esse respeito, cabe destacar que o Banco Central não tornou pública em seu site a versão atual do anteprojeto, 
razão pela qual o seu texto mais recente deixou de ser contemplado e analisado neste trabalho. 
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7. CONCLUSÃO 

 
 A atividade bancária é alvo de regulamentação especial em decorrência da sua 

importância estratégica para a econômica do Estado, lidando com a moeda por meio da captação 

de recursos da poupança popular e oferecimento de crédito para o fomento da atividade 

econômica nacional. É, portanto, atividade de interesse público, na medida em que uma crise 

nesse setor é capaz de provocar um efeito nefasto em toda a sociedade. 

 

 Nesse contexto, insere-se a reponsabilidade civil dos administradores de instituições 

financeiras, que, em nosso entendimento, deve necessariamente ser interpretada sob o ponto de 

vista do interesse público. 

 

 Sob essa perspectiva, ao longo deste trabalho buscamos trazer à discussão as diferentes 

interpretações – doutrinárias e jurisprudenciais – das disposições da Lei nº 6.024/74 atinentes à 

responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras sob os regimes 

interventivos do BACEN. 

 

 Em uma análise sistêmica, conflitando as diversas visões, afiliamo-nos àqueles que 

entendem que o atual sistema vigente no país, circunscrito na Lei nº 6.024/74, incorpora a regra 

geral da responsabilidade subjetiva aos administradores de instituições financeiras em crise (não 

controladores). 

 

 Assim, o artigo 39 enceta a noção de causalidade no âmbito da responsabilidade civil 

especial dos administradores de instituições financeiras, reproduzindo a regra geral da 

responsabilidade subjetiva presente no ordenamento brasileiro. O artigo 40, consequentemente, 

estabelece a solidariedade entre o administrador e a instituição financeira pelas obrigações 

assumidas durante a sua gestão, sem prejuízo, para tanto, da verificação da existência de culpa 

ou dolo. O artigo 40 trata, pois, de um passo adiante da constatação da ação ou omissão do 

administrador. 
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 No que tange a responsabilidade civil do controlador da instituição financeira 

(administradores ou não), no entanto, compartilhamos o entendimento de que deve-se adotar a 

teoria do risco, na medida em que são esses os sujeitos que verdadeiramente lucram com o risco 

criado pela atividade financeira.  

 

 Independentemente do ponto de vista que se analise a questão, seja sob o enfoque da 

corrente subjetivista ou objetivista, fato é que, não obstante os mais de 40 anos de vigência da 

atual legislação, perduram as críticas à sua redação, clareza e método, especialmente com 

relação à natureza da responsabilidade civil dos administradores de instituições financeiras e à 

indisponibilidade de bens dos administradores, prevista no artigo 36 da Lei nº 6.024/74. 

 

  É inegável que a matéria aqui discutida está atrelada a um dos setores mais relevantes 

da economia – e um dos mais lucrativos de nosso país – o que torna sensível e merecedora de 

atenção qualquer proposta de alteração legislativa, que pode levar, direta ou indiretamente à 

oscilação da taxa de juros, encarecimento do crédito, entre outros. Mas a mudança do atual 

sistema regrado pela Lei nº 6.024/74, não obstante sua sensibilidade, precisa ser enfrentado pelo 

legislador. 

 

 A esse respeito, é de conhecimento do setor financeiro e de estudiosos do tema que há 

alguns anos o BACEN vem discutindo uma proposta para alteração da legislação atual que 

regula todo o sistema atinente à crise das instituições financeiras – tendo inclusive debatido a 

questão no âmbito de seminários internacionais promovidos pelo próprio BACEN em parceria 

com outras entidades. Contudo, até o momento, essas propostas não saíram do plano do debate. 

 

 O texto a que se teve acesso parece ainda não ter logrado êxito em aparar todas as arestas 

necessárias para atender às críticas dos especialistas no assunto e tornar a legislação mais clara 

e equilibrada, sendo certo, no entanto, que a conjuntura político-econômica do Brasil nos 

últimos anos não tem colaborado para a evolução da discussão acerca da responsabilidade civil 

dos administradores de instituições financeiras em crise. 

 

 O presente estudo pretendeu lançar luzes sobre essa discussão, trazendo, inclusive, a 
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visão da doutrina e da jurisprudência norte-americanas que, ao se debruçar sobre o tema – no 

auge da crise do subprime – manteve a orientação pela responsabilidade subjetiva dos 

administradores, mesmo em situação catastrófica. Entendemos que o legislador pátrio, não 

obstante as dificuldades supracitadas, deverá enfrentar a questão e, com clareza, definir a 

corrente a que a legislação brasileira se filiará.  
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