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Liquidação Extrajudicial do Banco Rural 

 

Perguntas e Respostas II 

  

 

1. Qual o risco de novas contingências do Banco Rural? Elas podem afetar o 

Condomínio? E os condôminos? 

 

O ri sco de contingências desconhecidas do Banco Rural aparecerem no futuro é muito 

baixo.  

 

Is so porque a l iquidação foi decretada em agosto de 2013, de forma que o Banco está  

sem atividade deste então, não gerando novas obrigações  ou dívidas . Di fici lmente 

haverá, portanto, contingências  desconhecidas . 

 

Tomemos como exemplos os dois casos que costumam ser mais  preocupantes : as  

contingências  trabalhis tas  e fi sca is .  

 

No caso das contingências trabalhistas, o va lor de todas as ações em andamento já  foi  

computado no balanço elaborado pelo l iquidante  – inclus ive com uma provis ão 

excessiva, por não considerar os  percentua is  de chance de perda das  ações . Nos  

números mais recentes fornecidos pelo Sr. Liquidante, o passivo trabalhista atinge  R$ 

205 mi lhões, sendo que R$ 17,8 mi lhões são de créditos certos e R$ 187 mi lhões  são 

de provisões  do va lor cheio das  reclamações . 

 

Quanto à contingência tributário, é relevante também mencionar que o Banco Rura l  

aderiu ao Programa Especia l  de Regularização Tributário – PERT, restando com a  

Fazenda Nacional um débito de aproximadamente R$ 94 mi lhões, que dificilmente não 

será  adimpl ido diante das  disponibi l idades  financeiras  atuais  do Banco.  
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Ass im, em razão do grande período de inatividade, do conhecimento das contingencias 

trabalhis tas  e do parcelamento do débito fi sca l , o ri sco de contingências  não 

conhecidas  é muito baixo. 

 

No entanto, caso uma eventual contingência se verifique, está será imputada ao Banco 

Rura l , e não ao condomínio. Explica-se: a existência do condomínio não faz o Banco 

Rura l  desaparecer, sendo que ele permanece como centro de imputação de novas  

obrigações  e, a inda , como cotis ta  do condomínio. 

 

A cota  do Banco Rural corresponde, justamente, àqueles  eventuais  credores  que 

potencialmente não venham a integrar o condomínio, seja por eventual impedimento 

legal, seja por eventual decisão judicial, etc. Nesse caso, a  cota  é reca lculada caso 

apareça algum credor desconhecido nessas condições.  Esses  credores  derivados  de 

eventuais contingências não conhecidas estão, dessa forma, garantidos desde já  pela  

cota  do Banco Rura l  no condomínio.  

 

Dessa forma, é possível concluir que a chance de novas contingências é muito pequena 

e que elas, se existirem, não poderão atingir direta e inesperadamente o condomínio – 

muito menos os condôminos  – pois  integrarão uma cota  própria  do condomínio, 

conforme previs to no projeto. 

 

 

2. Há risco dos condôminos responderem pelos custos do condomínio? 

 

As  despesas do condomínio, a princípio, devem ser satis fei tas  parcia lmente com o 

provisionamento das disponibilidades imediatas do Banco, e parte com a  real ização 

dos  ativos .  

 

Es tá  previsto no orçamento uma despesa anual de R$ 10 mi lhões, atualizáveis , e que 

pode ser atendida com as disponibilidades financeiras e a realização gradual dos ativos 

do Banco. Apenas  para  fins  de comparação, o Sr. Liquidante l i s ta  sob a  rubrica  

“despesas  adminis trativas ” aproximadamente R$ 8 mi lhões  anuais .  
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Ativos  (móveis ou imóveis) deverão ser provisionados para cobrir eventuais despesas  

condominia is , para  a  hipótese de esgota mento de recursos  disponíveis . 

 

Em razão das disponibilidades atuais do Banco (R$ 370 mi lhões) e dos bens  móveis  e 

móveis não destinados a uso (R$ 174 mi lhões, sujeitos a reavaliação), sem contar as  

perspectivas de recuperação de créditos , muito di fici lmente as  despesas  com a  

administração e gestão do condomínio não será cobertas pela própria massa de ativos. 

 

A perspectiva do condomínio é realizar o ativo em 05 (cinco) anos, período pelo qual  

ele ficará indivisível. Se ativo for exaurido sem o pagamento de todos  os  credores  

(amortização de todas as cotas), não remanescerão obrigações  outras  o sa lda  dos  

créditos  dos  próprios  condôminos . 

 

Em um improvável limite, caso haja despesas  não suportadas  pelo condomínio, o 

Código Civil prevê a  possibilidade de sua dissolução, com a divisão dos ativos para que 

cada condômino fique com a  sua proporção. 

 

 

3. Quais as responsabilidades da administradora, da gestora e dos condôminos. 

 

O condomínio proporciona mecanismos de governança para viabilizar a  participação 

dos  credores, pelo Comitê de Crédito, na tomada de decisões, inclus ive no tocante à  

pol ítica  da  recuperação de ativos . 

 

À adminis trador e à  gestora  cumpre executar a  pol ítica  aprovada pelo Comitê. 

 

Como já  esclarecido, a administração e a gestão do condomínio deverão ser feitas  por 

agentes i ndependentes , a  serem elei tos  pelos  condôminos , em assembleia  de 

consti tuição de condomínio. 
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Poderão se candidatar para gestora e administradora do condomínio exclus ivamente 

pessoas jurídicas especializadas em administrar e gerir o patrimônio de terceiros , que 

estejam habilitadas perante a Comissão de Valores Mobiliários, órgão que fiscaliza tais  

empresas , suas  atividades  e seus  balanços . 

 

Essa é a garantia de que suas atividades serão feitas em escorreita conformidade com 

o regulamento do condomínio e que as  devidas  contas  serão prestadas  aos  

condôminos, sujeitando-se ao escrutínio do órgão regulador, com todos os seus canais 

de monitoramento, ouvidoria , reclamações , e responsabi l i zações . 

 

A Instrução CVM n. 558 regula a atividade dos administradores e gestores de carteiras, 

e dispõe sobre os diversos  pré-requis i tos  para  que possa  adminis trar ativos  de 

terceiros. No caso de pessoas jurídicas, a  Instrução a inda prevê a  necess idade de 

nomeação de diretores próprios para cada responsabilidade específica – de gestão, de 

ri sco, de compliance, de suitability. Isso permite que aquele que tem seus  recursos  

geridos por uma dessas entidades local i ze com clareza  quem foi  a  pessoa fa l tosa  

dentro da estrutura  de gestão/adminis tração. 

 

Ademais, são previstas todas as  informações  que devem ser prestadas  por estes  

agentes à  CVM e àqueles que possuem seus va lores por eles adminis trados  (art. 11). 

 

4.  Contato 

 

Quaisquer dúvidas  adicionais  devem ser encaminhadas  para  o e -mai l : 

trapezioholding@gmai l .com 
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