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POBRES DEPOSITANTES , 

DE BOA-FE 
Sem um seguro-depósito abrangente, quem se dá mesmo mal numa 
intervenção é aquele que confiou no banco e na fiscalização 
• Por MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN 

& 
Por trás da comédia de erros que foram 

~ as idas e vindas do governo no episódio 
- da intervenção do Banco Econômico há 

:u um aspecto importante e até agora mui~o 
pouco comentado: sem um seguro-depo
sito abrangente, a decretação de inter-
venção ou liquidação extrajudicial em 

instituição financeira de grande porte, nos termos da Lei nu 
6024n4, é um absurdo contundente. Isso porque os maio
res prejudicados são os depositantes de boa-fé, que con
fiaram não só na instituição mas também na fiscalização 
do Banco Central. 

Em tese, a Lei nº 6024 é severa com os administradores 
das instituições financeiras submetidas a intervenção ou 
liquidação extrajudicial. Todos aqueles que tiverem exerci
do cargos de administração nos últimos doze meses ficam 
com seus bens indisponíveis, a ponto de não poder sequer 
movimentar suas contas bancárias ou ausentar-se do foro 
da intervenção ou da liquidação extrajudicial sem autoriza
ção expressa do Banco Central ou do juiz de falência. 
Apesar do rigor formal, os administradores das instituições 
financeiras faltosas têm suas válvulas de escape. O Banco 
Central só intervém ou liquida uma instituição financeira 
após longa agonia de idas e vindas ao redesconto, às nego
ciações e às ameaças. Nesse interregno, os administrado
res têm tempo para se preparar, por meios lícitos e ilícitos, 
contra a provável indisponibilidade de bens que lhes será 
imposta mais adiante. 

Madrasta, de fato, é a Lei nº 6024 com os depositantes 
de boa-fé, cujos recursos ficam bloqueados pela interven
ção ou pela liquidação extrajudicial, para ser pagos nas 
calendas e no que a massa concordatária ou falida conse
guir apurar. Sob esse aspecto, os autores da Lei nu 6024 se 
esqueceram de perguntar para que serve a fiscalização 
bancária. Parece que o legislador, contaminado pelo cor
porativismo burocrático, imaginou que tal objetivo fosse 
apenas dar emprego e prestígio aos fiscais. Um mínimo de 
bom senso nos obriga a conferir dignidade e também res
ponsabilidade à fiscalização bancária. Ela é indispensável 
para compensar o problema da informação assimétrica: o 
público nem tem meios para avaliar a qualidade dos ativos 
nem a veracidade dos balanços das instituições financei-
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ras, e por isso delega a auditoria ao Banco Central. Isso 
posto, a autoridade monetária não pode comportar-se 
como o médico cuja única responsabilidade é assinar ates
tados de óbito. Quando uma instituição financeira quebra. 
a culpa não é apenas de seus dirigentes, até porque os ban
cos não costumam morrer de morte súbita. Pelo menos por 
omissão, também é culpada a fiscalização bancária por 
não ter agido a tempo. No caso do Banco Econômico, cu
jos problemas se tomaram notórios há vários meses, a res
ponsabilidade por omissão do Banco Central é evidente. 
Na teoria da Lei nº 6024, o objetivo da intervenção é recu
perar os bancos mal geridos. Na prática, a intervenção 
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transformou-se em simples porta de entrada da liquidação 
extrajudicial , seja pela sua decretação tardia, seja pelo 
desinteresse ou incapacidade dos interventores em sanear 
as instituições sob a sua administração. 

Isso não quer dizer que as instituições financeiras mal 
geridas devam ser sustentadas com recursos do contribuin
te. Mas que o complemento indispensável à intervenção 
ou liquidação extrajudicial é o seguro-depósito. Vale lem
brar a primeira experiência de aplicação da Lei nº 6024, a 
intervenção no Banco Halles, em abril de 1974. O Halles 
era um banco de porte médio, muito inferior ao que era 
recentemente o Banco Econômico, mas a intervenção 
gerou enorme trauma no mercado, por uma razão: se o 
Banco Central jamais emitira qualquer sinal de advertên
cia quanto à situação do Banco Halles, que segurança se 
podia ter de que outros bancos não estivessem prestes a 
quebrar? Crises de confiança desse tipo minam qualquer 
economia, e foi assim que, em 1931, a recessão americana 
se transformou na Grande Depressão. A solução encontra
da pelo governo brasileiro foi promover a venda do Halles 
ao então Banco do Estado da Guanabara e, ao mesmo 
tempo, criar um seguro-depósito com recursos da reserva 
monetária, nos termos do Decreto-lei nº 1342/64. 

Pelo texto legal em questão, a reserva monetária, consti
tuída com recursos do imposto sobre operações financei-

ras, poderia ser usada para indenizar os depositantes e 
aplicadores de instituições sob intervenção ou liquidação 
extrajudicial, mediante autorização do Conselho Mone
tário Nacional. A lógica do Decreto-lei nº 1342 era cobrir 
o seguro-depósito com os recursos provenientes de um 
imposto cobrado dos próprios usuários do sistema finan
ceiro. Graças a isso, o governo Geisel pôde realizar sem 
traumas ampla limpeza no sistema financeiro, pois interes
ses dos depositantes de boa-fé estavam resguardados. 

Infelizmente, com o desregramento fiscal da década de 
80, a reserva monetária praticamente se esvaiu, o IOF 
sendo jogado na vala comum dos impostos destinados a 
financiar os crescentes gastos do governo. (Um imposto 
inadequado para cobrir despesas gerais, já que abre uma 
cunha fiscal na taxa de juro que desestimula tanto a pou
pança quanto o investimento.) Após algumas intervenções 
traumáticas, como as dos bancos Auxiliar e Comind, em 
1985, o governo Samey, diante da necessidade de intervir 
em vários bancos estaduais, promulgou o Decreto-lei nº 
2321, de 25 de fevereiro de 1987, que estabeleceu o regi
me de administração especial temporária em instituições 
privadas e públicas não federais. Esse regime é uma inter
venção branca, durante a qual a instituição financeira con
tinua funcionando normalmente e honrando suas obriga
ções. Na ausência de seguro-depósito (que está previsto 

' ' A intervenção 
no Banco 

Halles, em 197 4, 
gerou um trauma. 

A solução 
do governo 

foi um 
seguro-depósito,, 

no inciso VI do artigo 192 
da Constituição de 1988, 
mas que nunca foi regula
mentado), o regime de ad
ministração especial tem
porária é a maneira de sa
near a instituição finan
ceira e afastar os maus 
gestores, sem causar pre
juízos aos depositantes e 
aplicadores. 

É o caso de perguntar, 
fazendo coro ao senador 
Antônio Carlos Maga
lhães, por que o Banco 
Central , que no final do 
ano passado decretou o 

regime de administração especial temporária no Banespa, 
no Banerj e em outros bancos estaduais, agora decreta a 
intervenção no Banco Econômico, bloqueando os recursos 
dos correntistas e aplicadores. Na última semana circula
ram quatro respostas oficiais ou oficiosas: a) o regime de 
administração especial temporária se aplica apenas aos 
bancos estaduais; b) é preciso responsabilizar os maus 
administradores que levaram o Banco Econômico à ruína; 
c) a intervenção era tecnicamente necessária para sustar os 
crescentes saques dos depositantes, alarmados com os 
boatos sobre as dificuldades do banco; d) é absurdo usar 
dinheiro público para salvar bancos privados. 

Nenhuma dessas respostas pode ser levada a sério. O 
artigo 1" do Decreto-lei n" 2321 prevê o regime de admi
nistração especial temporária tanto para as instituições 
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financeiras privadas quanto para as 
públicas não federais vitimadas por 
gestão temerária ou fraudulenta. Por 
certo, até agora, o Banco Central só 
aplicou o regime em questão a bancos 
estaduais, mas isso só se explica pelo 
viés estatizante da burocracia que con
trola e fiscaliza o nosso sistema finan
ceiro. Trata-se de uma discriminação 
inadmissível entre depositantes de 
bancos públicos e privados. Quanto às 
sanções aplicáveis aos ex-administra
dores, elas são as mesmas tanto no 
regime de administração especial tem
porária quanto na intervenção ou liqui
dação extrajudicial. A corrida dos de
positantes só ocorreu porque a indis
crição da burocracia permitiu o vaza
mento da notícia de que o Banco Eco
nômico estava prestes a sofrer inter
venção, e que por isso o dinheiro dos 
correntistas e aplicadores ficaria blo
queado. A decretação do regime de 
administração especial temporária, 
afastando esse risco de bloqueio, ces
saria a corrida ao banco. Por último, o 
regime de administração especial tem
porária não tenta salvar os acionistas, 
diretores ou conselheiros das institui
ções geridas temerariamente, mas ape
nas os seus depositantes. 

De resto, dizer que o Tesouro não 
colocará um centavo para salvar um 
banco privado mal gerido é pura de
magogia, pois o Banco Central já en
terrou no .Banco Econômico uma di
nheirama que dificilmente será recupe
rada na intervenção ou na eventual li
quidação extrajudicial. É possível que 
esse prejuízo não seja computado no 
déficit operacional do setor público, 
mas isso só prova que a contabilidade 
da União é tão pouco confiável quanto 
a do Banco Econômico. 

Essa dinheirama poderia ter sido 
economizada sem traumas para o 
mercado se, meses atrás, o Banco 
Central tivesse agido preventivamente, 
submetendo o Banco Econômico ao 
regime de administração especial tem
porária. E se cumprisse o disposto no 
artigo 18 do Decreto-lei n~ 2321, se
gundo o qual "o Banco Central pro
moverá a responsabilidade, com pena 
de demissão, do funcionário ou dire
tor que permitir o descumprimento 
das normas referentes à conta de Re-
servas Bancárias". ■ 
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