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O MECANISMO DE RESOLUÇÃO BANCÁRIA NA INSOLVÊNCIA - RESUMO  A presente dissertação versa sobre um dos temas mais atuais e controversos da atualidade:  O Mecanismo de Resolução Bancária. Eleito como objeto de estudo desta tese, essencialmente devido ao facto de poucos trabalhos existirem no seio da nossa doutrina quanto a este tema, sendo que a maior parte deles aborda apenas em teoria o Mecanismo, existindo escassa abordagem em relação à operacionalidade prática do mesmo.  Assim, trata-se de um assunto de extrema importância, porquanto vivemos num período marcado por uma das maiores crises do século XXI, em que ficou assente que as Autoridades Nacionais e Internacionais não dispunham de meios suficientes e com capacidade para superar a crise avassaladora que teve início no ano de 2007.  Partiremos da análise da crise imobiliária, cuja origem adveio dos EUA e se disseminou por toda a Europa, conduzindo-nos esta explanação até à insolvência bancária. Neste contexto, cumpre-nos questionar quais os meios que se encontram à nossa disposição para resolver uma situação desta magnitude.  Centrar-nos-emos na situação bancária de Portugal, mais concretamente nos meios utilizados para combater a insolvência de grandes instituições bancárias, que não resistiram e colapsaram, nomeadamente o maior império português à data, o Banco Espírito Santo. Em suma, e como reflexo da análise efetuada, não poderão deixar de ser tecidas algumas considerações em relação à operacionalidade do Mecanismo de Resolução Bancária.   
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THE BANK RESOLUTION MECHANISM - ABSTRACT  The present dissertation is about one of the most currents and controversial themes of actuality: The Bank Resolution Mechanism.  Elected as object of study of this thesis, mainly because there are few works in our doctrine about this theme, and the larger ones only deals in theory with the mechanism. There is little approach to the operation of the mechanism.  In this context, it is a subject of extreme importance, because we live in a period marked by one of the greatest crises of the 21st century, were it was recognized that the national and 
international authorities didn’t have sufficient means and capacity to overcome this overwhelming crisis that has begun in 2007.  We will start from the analysis of the real state crisis that originated in the United States of America, leading this explanation till bank insolvency. In this situation, we must ask ourselves what means are at our disposal to solve a situation of this magnitude.  We will focus on the bank situation in Portugal, more specialty in the means used to combat the insolvency of large banking institutions, that did not resist and collapsed, namely the largest Portuguese empire at the time, O Banco Espírito Santo. Finally, reflecting the analysis carried out, some considerations regarding the operability of Banking Resolution Mechanism cannot be disregarded.             
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INTRODUÇÃO  
“Somos nós que emprestamos dinheiro aos Bancos, é com dinheiro de todos que o negócio financeiro se sustenta e reproduz, o que também significa que, em última análise, a decisão como são geridos também passa por nós”1.  I. EXPLANAÇÃO DO TEMA   O Mecanismo de Resolução Bancária na Insolvência foi eleito como objeto de estudo na presente dissertação, atualíssimo e com especial atenção vocacionada para si nos últimos tempos, em virtude da crise financeira que despoletou nos EUA e que se propagou por todo o continente Europeu.  Apesar das falências bancárias sempre terem existido, a doutrina nacional nunca vocacionou muito a sua atenção e consequentemente este tema não foi debatido a fundo, porém, hoje, assume crescente importância porquanto se vivenciaram casos de insolvência de grandes instituições bancárias em Portugal, nomeadamente o caso Banco Espírito Santo (BES) e do Banco Internacional do Funchal (BANIF).  Neste contexto, é inevitável questionarmo-nos se a Europa, e quem diz a Europa diz Portugal, estavam dotados de meios que pudessem combater esta crise que dizimou várias instituições bancárias. A resposta a esta pergunta é negativa, pois se tal não fosse não estaríamos aqui a falar em insolvência bancária. A insolvência bancária não é algo de novo, porém, durante muitos anos esteve adormecida, tendo sido esta crise o catalisador para o seu reaparecimento.  Várias são as causas para justificar esta crise, desde a Crise dos Subprimes Americanos até à desregulamentação do sistema bancário, pesando pelas falhas de supervisão das autoridades. Todos estes fatores combinados implicaram o agravamento da situação financeira dos Bancos.  Em Portugal, no que diz respeito à legislação aplicável à insolvência bancária, a mesma encontra-se compartimentada, isto é, assume especial peculiaridade ao ser excluída do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (doravante designado por CIRE), sendo que este é apenas aplicado subsidiariamente. À data da crise, a legislação nacional era escassa, pouco eficaz                                            1 RUTE SOUSA VASCO, Banco Bom Banco Mau, 1º edição, Matéria-Prima, Lisboa, setembro de 2014, p. 13. 
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e obsoleta, além do CIRE, apenas existia o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), aprovado pelo DL n.º 298/92 de 31 de dezembro, este último começou a sofrer algumas alterações em 1999. O ano marcante de alterações à legislação bancária, tanto a nível nacional como europeu, foi o ano de 2014, com a entrada em vigor da diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014 (diretiva). Esta diretiva, além de alterar várias diretivas anteriores, estabelece um enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento, tendo o seu impulso advindo sobretudo 
da crise financeira que “demonstrou uma grande falta de instrumentos adequados ao nível da união para tratar com eficácia o problema das instituições de crédito (…)”2. Assim, em Portugal, através do DL n.º 114-A/2014 de 1 de agosto e do DL n.º 114-B/2014 de 4 de agosto, deu-se a transposição parcial da diretiva 2014/59/UE. Estes decretos-lei, permitiram adaptar a diretiva ao nosso quadro legislativo e entraram em vigor de modo a que as suas alterações pudessem ser aplicadas aos dois grandes bancos que colapsaram, o BANIF e o BES, uma entrada caracterizada por ser em cima do joelho.  Destarte, através do mecanismo de resolução bancária, bem como das medidas que este abarca, pretende-se evitar a insolvência de instituições de crédito, devendo este ser visto como um meio de prevenção à declaração de insolvência, por oposição à liquidação, que equivale à declaração de insolvência.  Irá ser abordada a operacionalidade prática deste instrumento nas duas vertentes aplicadas em Portugal, a alienação total ou parcial de uma instituição de crédito e a criação de uma instituição de transição. No que diz respeito ao caso BES, o mesmo será alvo de análise até à presente data, pois o seu processo de resolução ainda não findou. Além do mecanismo de resolução bancária, ênfase também será dado ao BDP, cujas competências foram nos últimos anos alargadas, nomeadamente o seu papel de regulador e supervisor do sistema financeiro português.  Desta forma, não é nossa intenção mergulhar em todas as modificações que este tema sofreu ao longo dos anos, mas iremos constatar as últimas alterações introduzidas no quadro legislativo português, bem como o mecanismo de resolução bancária e ainda abordar dois importantes órgãos do sistema financeiro, o BDP e a recente figura de financiamento no caso de insolvência bancária – o Fundo de Resolução.                                            2 Considerando (1) da diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014.  
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A partir daqui, podemos colocar legitimamente a questão, que orientará toda a dissertação, que é a de saber se, tendo em conta os casos de aplicabilidade no nosso sistema financeiro, este mecanismo de resolução bancária foi eficaz ou se outras formas como a liquidação e nacionalização teriam conseguido os mesmos fins sem causar tanto impacto no sistema financeiro.  II. ORDEM METODOLÓGICA DE EXPOSIÇÃO Nas primeiras páginas do I Capítulo pretendemos contextualizar no tempo e no espaço os acontecimentos que levaram à degradação do sistema financeiro, bem como explicitar algumas noções sobre conceitos básicos utilizados neste ramo de modo a tornar-se mais percetível esta temática. Mais iremos explicar, a origem, o gatilho que impulsionou esta crise financeira de 2007 a 2009 e como esta se disseminou por todo o sistema financeiro mundial.  Será alvo de estudo também o regime aplicável às instituições de crédito a nível interno, com destaque para a (in)aplicabilidade do CIRE. No segundo capítulo iremos centrar-nos no mecanismo de resolução bancária, abordar a sua origem e aclarar as duas medidas existentes no seu seio – medida de alienação total ou parcial da instituição bancária e a medida de criação de uma instituição de transição. Falaremos ainda das competências e a importância do BDP e do Fundo de Resolução, este último como um meio de financiamento do mecanismo de resolução bancária. Por último, no terceiro capítulo, será essencialmente vocacionado para dirigir a atenção para os dois casos mediáticos portugueses de aplicação de medidas resolução, o caso do BES e BANIF.  De forma a finalizar esta dissertação, serão tecidas conclusões alusivas sobre a tese no seu todo, bem como em relação à operacionalidade das medidas existentes no seio do mecanismo de resolução aplicadas em Portugal.  
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CAPÍTULO I ORIGEM DA CRISE FINANCEIRA DE 2007-2009 E SUAS CONSEQUÊNCIAS – INSOLVÊNCIA BANCÁRIA  Sumário: 1. Enquadramento da Insolvência Bancária na Europa. 1.1 O que é uma Crise? 1.2 Origem da Crise Financeira de 2007 a 2009. 1.2.1 Consequências 2. A Insolvência em Geral. 2.1 Breve referência ao Regime da Insolvência em Portugal. 2.2 (In)aplicabilidade do CIRE às Instituições de Crédito. 2.3 O Processo de Liquidação aplicável às Instituições de Crédito.  1. Enquadramento da Insolvência Bancária na Europa 1.1 . O que é uma Crise?  
“Este é um evento que ocorre uma vez em cada meio século, 

provavelmente uma vez em cada século. (…) Não há dúvida que ultrapassará tudo o que já vi, e ainda não está resolvido, e ainda 
tem muito que andar”3.  Atualmente, o mundo do setor financeiro é um mundo repleto de intervenientes e de complexidade, tal nem sempre foi assim, já que na Antiguidade era visto como algo bem mais simples, sendo basicamente a sua figura central o Banqueiro, personagem esta considerada como uma pessoa de confiança, que geria o dinheiro dos outros, isto é, os parcos recursos por estes submetidos. Hoje, o cenário já é distinto, o sistema bancário é algo muito mais intrincado, não estando tão em foco esta figura do Banqueiro, mas sim as instituições financeiras em geral e as bancárias em particular, tratando-se de entidades especializadas na tomada de riscos e que só podem sobreviver se fizerem uma adequada gestão dos mesmos. Os Bancos já não servem apenas para depósitos bancários nem para obter empréstimos, oferecem-nos uma vasta oferta de aplicações que por si só os tornam cada vez mais complexos, numa rede confusa.                                              3 ALAN GREENSPAN, economista norte-americano na entrevista do programa “This Week”, da ABC News, setembro de 2008, disponível em http://money.cnn.com/2008/09/14/news/economy/greenspan/index.htm, visitado em 04/05/2017 às 9.58h. 

http://money.cnn.com/2008/09/14/news/economy/greenspan/index.htm
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“Banks era unique because they create money balances repayable at par on demand, take deposits from the public and invest them in their own name, play a central role in countries”4.   Este Mundo financeiro, desde a crise de 19295, não tinha sofrido uma crise tão atroz como a que iremos abordar.  Fruto de um conjunto de fatores, este universo financeiro começou a colapsar no ano de 2009, sendo ouvida diariamente a palavra crise, sobretudo, através dos meios de comunicação social. A origem da palavra crise advém do grego e significava definição e/ou decisão. Maioritariamente das vezes era utilizada em termos médicos e inevitavelmente, tal como uma doença, conduzia a um dos fins: cura ou morte. Hoje é entendida como sinónimo de crash, instabilidade, fragilidade, perturbação e ainda pânico6. Apesar das diferenças temporais, as definições primordiais da palavra crise também se aplicam aos dias de hoje, pois esta é vista como uma enfermidade que se dissemina contagiosamente por todo o sistema financeiro e quando não é possível curá-la esta implicará a morte, neste caso, a falência do sistema financeiro.  Como o sistema financeiro se tornou mais complexo, o termo crise também se teve de adaptar a esta complexidade. Para o presente estudo interessa-nos não só a palavra crise em si, mas também a expressão crise financeira. Uma crise financeira pode ser entendida como um decréscimo repentino do nível da atividade económica, acompanhado por um aumento da taxa de desemprego e de falências7, pode ser ainda caracterizada como uma realidade multifacetada8, ou seja, algo que concentra em si diversas características e também pela sua sistematicidade,9 isto é, trata-se de uma crise que se propaga com facilidade no sistema financeiro, podendo implicar o colapso do mesmo.                                             4 FERGUS O RAGHALLAIGH/MARK KENNEDY, Banking Crises and Special Resolution Regimes, Mazars, February 2011, p.12. 5 Também designada como a Grande Depressão, período marcado pelas altas taxas de desemprego e pela queda drástica dos valores das ações da bolsa – “quinta-feira Negra”, foi o dia em que essas ações atingiram os valores mais baixos de sempre. Na verdade, esta crise de 1929, atingiu gigantescas proporções essencialmente devido à avaria da bolsa de Nova Iorque. 6 Cfr. JOSÉ MANUEL GONÇALVES SANTOS QUELHAS, Tese de doutoramento em Ciências Jurídico- Económicas, Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e a incerteza sistémica, Almedina, Coimbra, 2013, p.142. 7 Ibidem, p.245.  8Ibidem, p.13. 9 Tal como ALAN GREENSPAN afirmou,"I can't believe we could have a once-in-a-century type of financial crisis without a significant impact on the real economy globally, and I think that indeed is what is in the process of occurring,", op. cit.  
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Quando ocorre uma crise financeira10 é muito provável, como quase certo, que exista também uma crise bancária. Esta última pode ser entendida por uma contração do crédito, pelo aumento de incumprimentos, aumento de falências e mesmo por uma corrida aos bancos - “O consumo no presente dos rendimentos futuros só é sustentável quando estes se materializam. Quando isto não acontece, os contratos estabelecidos com os credores deixam de ser cumpridos, a confiança desvanece-se, os mercados financeiros deixam de funcionar e a atividade económica 
definha”11 - isto é, o funcionamento do mercado financeiro baseia-se na confiança recíproca, pois todas as transações abarcam uma promessa de pagamento, caso tal não aconteça, certamente que caminharemos para uma crise não só financeira como também bancária, dada a enorme dependência dos dois setores. Existindo uma crise, a instabilidade e incerteza reinam, dois fatores combinados que minam a confiança no sistema financeiro. Crepitando uma crise financeira, as explanações sobre a sua origem abundam, isto é, 
economistas, académicos, etc… bombardeiam-nos com inúmeras explicações sobre as suas possíveis causas, porém, todas as crises têm origens e naturezas distintas, daí os impactos e perdas devastadores e inesperadas - “As crises que pontuam a história financeira têm todas como característica comum, o facto de terem sido desencadeadas por hábeis mistificadores”12. Como é de conhecimento comum, o sistema financeiro é uma área de risco, imprevisível e complexa, logo crises existem e sempre existirão, o que é indispensável é dotar este sistema de mecanismos eficientes de modo a gerir as crises de forma hábil e célere. Como se trata de uma área interdependente, a queda de uma instituição bancária13 rapidamente contagiará a confiança14 nas restantes, criando assim o chamado efeito dominó. Um dos princípios que rege a operação das instituições de crédito, como já foi referido supra, é o da confiança, daí que uma simples ameaça ao funcionamento destas instituições, poderá criar pânico e afetar a economia15 à escala mundial.                                            10 Como sublinha e bem JOSÉ MANUEL GONÇALVES SANTOS QUELHAS, Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e a incerteza sistémica, op., cit., p.11, “A palavra crise financeira abarca a natureza bancária, monetária e ainda cambial”.  11 NUNO DA SILVA VIEIRA, O Credor Toca Sempre Duas Vezes, 1º edição, A Esfera dos Livros, fevereiro de 2013, p.15. 12 PATRICK BONAZZA, Os Banqueiros não pagam a crise, a atual crise financeira não será a ultima enquanto o sistema encorajar a fraude, 1º edição, Guerra e Paz, SA., Lisboa, fevereiro de 2009, p.12. 13 Por instituição de crédito entende-se ser uma empresa, cuja atividade consiste em receber do público depósitos ou outros fundos reembolsáveis e em conceder crédito por conta própria, conforme art.2º w) do RGICSF. 14 Como frisa PATRICK BONAZZA, op., cit., p.33 “O verdadeiro capital de um banco é a confiança”. Segundo esta afirmação, sem confiança é impossível existir uma relação sólida e contínua entre o cliente e o banco. 15 Cfr. SARA SANTOS GALRÃO, O Novo Regime Comunitário de Gestão de Crises Bancárias, uma Análise dos Mecanismos de Recuperação e Resolução das instituições Financeiras, no âmbito do Mestrado em Direito e Gestão, sob a orientação dos Professores Jorge Brito Pereira e José Filipe Abreu, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito (Escola de Lisboa), 31/03/2013, p.5. 
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1.2. Origem da Crise financeira de 2007 a 2009 1.2.1. Consequências  Segundo HYMAN MINSKY, economista, “(…) o capitalismo não é um sistema que tenda permanentemente para o equilíbrio, mas sim um processo de destruição criativa, por definição em 
desequilíbrio.”   Desde o crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929, que não se tinha verificado uma crise tão forte como a crise de 2007-2009. Trata-se de uma crise popularmente conhecida como a Grande Depressão ou Crise das Hipotecas Subprime16, tendo começado a espalhar o caos nos EUA.   
“Quebra de 40% do imobiliário: uma cifra astronómica de riqueza, que se desvaneceu em meses, atingindo cada família 
(…)”17.  Até há dez anos atrás, era fácil obter-se qualquer tipo de crédito, à habitação, ao consumo 

etc…as instituições bancárias concediam crédito fácil sem quase necessitarem de garantias por quem o peticionava. Tudo isto funcionou bem, até à altura em que as famílias começaram a entrar em incumprimento, sobretudo devido à subida dos juros dos empréstimos que tinham contraído. A situação do mercado da habitação foi apontada como uma das principais causas desta crise, bem como, as falhas na supervisão e ausência de regulamentação do sistema bancário, foram também fatores que contribuíram para a sua massificação. Alguns economistas18 já estavam a prever esta bolha no mercado da habitação, porém não lhes foi dada ou não covinha dar-lhes a devida atenção.                                            16 Os subprimes são considerados créditos hipotecários de alto risco, com requisitos de atribuição de crédito não muito rigorosos e como refere PATRICK BONAZZA, Os Banqueiros não pagam a crise…, op. cit., p.39, “Tudo corre bem enquanto o preço das casas sobe, mas se desce catrapum – cai tudo”.   Segundo ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO/Colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Direito Bancário, 5º edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, 2014, p.144, o esquema dos subprimes, é o seguinte: há candidatos a subprimes, estes são aliciados por corretores interessados, posteriormente o banqueiro ocupasse do cliente, concedendo-lhe o empréstimo e fica titular de um crédito hipotecário, sendo este titulado em Wall street e a partir dai em todo o mundo. 17 Ibidem, p.146.  18 Hyman Minsky, bem como Alan Greenspan, são exemplos de autores/economistas que anteviram este colapso. 
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“Os Bancos emprestam dinheiro a quem estava à chuva e sem que houvesse previsões de melhorias climatéricas”19.   De um modo muito simples, esta Crise das Hipotecas Subprime pode ser entendida da seguinte forma:  os preços do setor imobiliário (habitações) começaram a subir e os devedores de empréstimos, maioritariamente famílias, começaram a incumprir, não recarregando os seus créditos, deixando de estar em condições de reembolsar os bancos e estes, como consequência, começaram por penhorar os bens dos incumpridores. Assim, em 2006 as taxas de juro começaram a subir e os preços das habitações a descer, o pânico apodera-se do mercado e mais ninguém quer esses títulos (relacionados com o setor imobiliário)20. Assim sendo, as famílias deixam de ter crédito para continuar a pagar os seus empréstimos, os bancos iniciam as execuções e ficam com as suas habitações21, porém estas desvalorizaram de tal forma que não permitem o ressarcimento dos empréstimos prestados.  O crash imobiliário de 2007, que teve início nos EUA, pode ser considerado como o rastilho para o colapso do sistema financeiro, na medida em que a interconexão de mercados e de agentes, deu de modo imediato uma dimensão mundial à crise financeira, pois, como se costuma dizer - “Quando os EUA espirram, a Europa constipa-se”22. Em virtude da conjuntura económica, as instituições financeiras começam a dar sinais de degradação. Em 15 de setembro de 2008 é anunciada a falência do Lehman Brothers23, um dos bancos considerados too big too fail.                                              19 Esta afirmação descreve o pensamento dos dirigentes das instituições de crédito, antes desta crise despoletar, concediam crédito fácil, porém difícil de reembolsar. 20 JOSÉ MANUEL GONÇALVES SANTOS QUELHAS, Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e a incerteza sistémica, op., cit., pp.37 e 46. 21 Havia casos de famílias que davam as suas habitações de garantia a mais de duas instituições bancárias. 22 Os EUA são uma das maiores potências económicas a nível mundial e são vários os países que economicamente dependem de si, assim caso ocorra uma crise nos EUA, obviamente que estes países irão sentir repercussões. 23 Com a falência deste banco, o sistema financeiro ficou mais vulnerável ao risco sistémico - risco este, caracterizado pelo colapso do sistema financeiro no seu todo ou apenas parte dele, gerando implicações negativas na economia do país em causa.  O que despoletou mais a queda Lehman Brothers, foi o facto de o Banco de América ter investido no Merril Lynch em detrimento de si, isto num domingo. Na segunda-feira, o Lehman Brothers anuncia falência cfr. MARTIN HESSE, The Domino Defect: Five years after Crisis, Banks no Better Off, (traduzido do Alemão por Christopher Sultan), fonte Spiegel Online, http://www.spiegel.de/international/business/bank-reforms-needed-five-years-after-financial-crisis-a-919725.html, visitada em 23 de Novembro de 2016, às 10:51h. 

http://www.spiegel.de/international/business/bank-reforms-needed-five-years-after-financial-crisis-a-919725.html
http://www.spiegel.de/international/business/bank-reforms-needed-five-years-after-financial-crisis-a-919725.html
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Tal como MARTIN HESSE afirmou “It was clear that the shock waves from the Lehman Brothers collapse was about to drag his industry and the rest of the world to the brink of ruin on the next day”24.   Inicialmente direcionado para o mercado do algodão, o seu rumo altera-se em 1993, vocacionando-se para o negócio especulativo dos títulos hipotecários e tal foi meio caminho andado para chegar ao seu fim. Este gigante da banca protagonizou a maior falência dos EUA. O Lehman Brothers era o quarto maior Banco de Investimento dos EUA, fundado em 1850 e não resistiu à crise aos 158 anos de idade. Foi deixado cair, ninguém investiu na sua aquisição, e não se sabe bem o porquê de isto ter acontecido, dado que “(…) apenas dois dias depois, a AIG25 foi salva da 
bancarrota pelo FED”, o J.P Morgan foi obrigado pelo governo americano a adquirir o Bear Stearns26 e mais nenhuma Instituição de peso foi deixada cair27. Só num ano, o Lehman Brothers caiu 90 % em bolsa, tudo isto fruto da crise no mercado imobiliário, com a criação de produtos financeiros suportados em créditos de famílias norte-americanas que não tinham capacidade financeira para pagar as suas dívidas.  Após a queda deste gigante, não foi deixado ir à falência mais nenhum banco, sendo que depois da experiência com o Lehman Brothers, sabe-se que as repercussões com a queda de um banco, podem levar a um colapso financeiro com consequências mundiais desastrosas28. Hoje, os analistas consideram um erro básico ter deixado cair o Lehman Brothers, dado que a confiança dos investidores nunca mais foi a mesma e ninguém esperava o cataclismo que a sua falência causaria. Perante uma situação destas, os clientes das instituições bancárias não ficam indiferentes e adaptam o seu comportamento à situação, - “O primeiro a chegar, é o primeiro a ser servido”29 -                                             24 MARTIN HESSE, op., cit. 25 A American Internacional Group, trata-se da maior empresa seguradora dos EUA, em março de 2008 anunciou perdas de 5,3 biliões de dólares no 4º trimestre de 2007, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op. cit., p.136.  26 Em junho de 2007, anunciava 30% de quebra nos lucros no segundo semestre por causa dos subprimes.  27 Cfr. CATARINA CRAVEIRO, Jornal de Notícias, Queda do Lehman Brothers foi pedra de toque da crise, 15 de setembro de 2009, disponível em http://www.jn.pt/economia/interior/queda-do-lehman-brothers-foi-pedra-de-toque-da-crise-1362079.html, visitado em 25 de novembro às 10:45h. 28 A falência do Lehman Brothers deve-se também, em parte, à operacionalidade do Goldman Sachs Bank, um banco que opera no secretismo e que não lida com particulares, curiosamente não foi contaminado pela crise, pois este próprio a impulsionou e também contribuiu para a falência do seu principal concorrente, o Lehman Brothers, daí um dos motivos da AIG ter sido salva. 29 Provérbio popular português, neste contexto, alusivo à chamada corrida aos bancos. A simples notícia da mera declaração de insolvência de um banco, acarreta uma corrida aos depósitos e a consequente total degradação do sistema financeiro. Esta corrida aos depósitos, 

http://www.jn.pt/economia/interior/queda-do-lehman-brothers-foi-pedra-de-toque-da-crise-1362079.html
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apenas o pensamento de falência de uma instituição bancária já causa um certo temor, agora imaginemos a notícia desta, obviamente que o instinto dos clientes dessa instituição é correrem de modo a conseguirem levantar tudo o que lhes pertence. Um decréscimo do nível de confiança numa instituição bancária pode resultar numa abrupta corrida aos depósitos, instigando uma crise bancária, com efeitos alargados, pois os bancos não podem restituir em simultâneo todos os depósitos de que as pessoas são titulares. Esta corrida aos depósitos causa vários problemas, sobretudo a nível económico, pois precipitam a liquidação dos ativos ilíquidos de longo prazo, desencadeiam falências bancárias30 e ainda prejudicam o bem-estar social31, originando assim também uma crise social. Segundo JOSÉ QUELHAS, a corrida aos depósitos pode ser descrita como um “(…) comportamento individualmente racional, que precipitará uma corrida bancária, socialmente indeficiente”32.  Assim, o mundo financeiro estremeceu com a notícia de falência do gigante Lehman Brothers. Várias foram as instituições financeiras que tiveram de ser nacionalizadas33, sendo que, tais nacionalizações obrigaram os Estados a recorrerem a ajuda externa34 de modo a reequilibrarem as suas contas públicas. Na Europa, antes do verão de 2007, era pouco usual ouvir falar na insolvência bancária35 e as primeiras instituições financeiras a sentir os efeitos desta crise foram o Northen Rock36, o Royal Bank of Scotlad na Inglaterra37, em Espanha o Grupo Santander, em Portugal o BES e o BANIF… e ainda houve registo de algumas instituições de crédito que se encontravam em situação de                                            tem lugar por força da propagação do medo entre os depositantes, em não converterem os depósitos em moeda como refere JOSÉ MANUEL GONÇALVES SANTOS QUELHAS, Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e a incerteza sistémica, op., cit., p.466. 30 A falência de uma instituição bancária pode desencadear corridas aos depósitos sobre outros bancos, com os quais o banco falido não tem qualquer relação. Este é um puro exemplo da ocorrência do efeito contágio no sistema financeiro. 31 Neste sentido, JOSÉ MANUEL GONÇALVES SANTOS QUELHAS, Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e a incerteza sistémica, cit., p.467.  32 Ibidem, p. 467.  33 Num caso de derrapagem, os banqueiros, sabem que, forçosamente, os poderes públicos irão intervir, para evitar que a pirâmide do crédito vá abaixo conforme PATRICK BONAZZA, op., cit., p.13. 34 A maior parte dos bancos europeus foram resgatados através da criação de milhares de milhões de dívida pública.  35 Em Portugal, já nos tínhamos deparada com a falência da Caixa Económica Faialense, fundada em 1862, tendo sido alvo de um processo de liquidação em 1986, sendo que o mesmo finalizou apenas em dezembro de 2013. 36 Este banco teve de ser nacionalizado e neste caso concreto, verificou-se que os efeitos sistémicos da falência de um banco têm repercussões na confiança dos demais.  37 Em 14 de setembro de 2007 inicia-se a corrida aos depósitos deste banco, foram mais de 4 biliões de dólares em levantamentos, em virtude de ter saído uma notícia de que no mês anterior, o banco tinha pedido apoio ao banco de Inglaterra. De forma a acalmar o pânico dos clientes, o banco de Inglaterra injetou-lhe 40 mil milhões de euros, porém, apesar desta injeção, em fevereiro de 2008 o Royal Bank of Scotland foi nacionalizado.  
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solvência, porém, viram a sua situação complicar-se por terem emprestado dinheiro a outros bancos que declaram falência. Portugal não foi um país imune a esta crise, tendo-se verificado várias insolvências empresariais38, assim como também ao nível bancário, tema que será abordado de forma mais profunda infra.  Tendo em conta o quadro descrito e continuando a comparação da crise a uma doença, o poder público pode ser visto como uma ambulância ou um socorro, na medida em que, muitas das vezes, são os estados, mais precisamente os contribuintes, a suportarem os custos das falências e/ou recuperação das instituições de crédito. Mas, por vezes, o paciente morre da cura, neste caso da regulação39, uma vez que a mesma não tem sido a mais eficaz.    “A forma como a Europa lidou com uma crise financeira essencialmente privada40, resultou na disseminação da crise da divida soberana da União Europeia, sendo que a má divida soltou do setor privado para o setor público, tornou-se um problema dos 
contribuintes”41.  Basicamente, evoluiu-se de uma crise privada (setor bancário) para uma crise pública (desemprego, falência de empresas). Várias foram as instituições de crédito que não conseguiram manterem-se solváveis, pelo que, tiveram de se retirar do mercado e é do conhecimento comum que se uma instituição de                                            38 Com os tribunais a declararem mais de 50 insolvências por dia, o ano de 2012 bateu todos os recordes de fechos, liquidação de empresas e do património de particulares, como refere NUNO DA SILVA VIEIRA, op., cit., p.18. 39 A regulação do sistema financeiro nunca foi estável, existindo períodos em que a mesma era escassa. Tanto o Acordo de Basileia II como também o I acordo de Basileia de 1998, tinham como objetivo principal a manutenção da estabilidade económica, através da incrementação dos requisitos de solvência e os níveis de recursos próprios dos bancos. Com a nova reforma de 2004, o acordo de Basileia I foi substituído pelo acordo de Basileia II e como tal, foram definidas novas regras quanto aos rácios de capital que os bancos estão obrigados a cumprir, porém esta crise financeira veio demonstrar que esta reforma não se encontrava totalmente adequada e como tal não se encontrou isenta de críticas. Um dos problemas que continuava a subsistir dizia respeito às agências de rating, pois estas são contratadas e pagas pelos emitentes dos produtos financeiros e não pelos investidores in FERNANDO ALEXANDRE, IVES GANDRA MARTINS, JOÃO SOUSA ANDRADE, PAULO REBELLO DE CASTRO, PEDRO BAÇÃO, Crise Financeira Internacional, Estado da Arte, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, setembro de 2009, p.119. 40 No setor privado, a divida tóxica neste contida, incluí os empréstimos em incumprimento que enfraquecem os bancos, estes foram resgatados por fundos públicos, resultando num vasto aumento da divida soberana in TONY PHILIPS, A Europa à beira do abismo, A crise das dividas soberanas: Memorando da Periferia, 1º edição, Bertrand Editora, maio de 2014, p.291. 41 Neste sentido TONY PHILIPS, op., cit., p.26.  
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crédito vai à falência, não costuma cair sozinha, estas arrastam consigo outros estabelecimentos e empresas.  Obviamente que os efeitos da crise são nefastos, tendo consequências catastróficas em vários sectores da economia, nomeadamente: causam um congelamento dos mercados financeiros e concludentemente uma retração do mercado de crédito42, paralisam as empresas e aumentam o número das insolvências e do desemprego43.  Face a este cenário, vários foram os Estados que não aguentaram a pressão e decidiram requerer ajuda externa44. No contexto europeu, países como Portugal, Irlanda e Grécia não tinham condições para competirem economicamente com a Alemanha, França e Holanda e estas diferenças rebentaram com o efeito dominó da Grande Recessão Americana, que fez cair alguns dos maiores Bancos da Europa45. Esta interdependência financeira verificada nos países europeus, é muito profunda, sobretudo para aqueles que fazem parte da moeda única. Com a crise que assolou o Mundo, foi necessário criar medidas para a enfrentar. Nos EUA foi feita uma injeção reforçada de liquidez por parte da Reserva Federal e o apoio pontual a instituições de crédito em crise, na Alemanha deu-se a aprovação da lei de limitação de risco (RISIKOBEGRENZUNGSGESETZ) em 12 de agosto de 2008 com vista a tornar mais transparente a aquisição de créditos. Estes exemplos de medidas foram tomadas no rescaldo da crise e podem ser consideradas como medidas de emergência. A crise gerou um efeito dominó provocando sucessivas quedas46, tornando-se assim necessário alcançar uma melhor eficiência na gestão de crises bancárias.  Segundo JOSÉ RAPOSO, “(…) se os bancos estão em dificuldades, as finanças públicas sob maior tensão ficam em dificuldade e se, as finanças públicas colapsarem, as imparidades sofridas pelo                                            42 Claro que os depositantes dos países em risco, como Portugal, Espanha, Grécia, pegam no seu dinheiro e transferem-no para os países mais fortes, aprofundando a queda das economias mais afligidas. 43 Como frisa SARA SANTOS GALRÃO, op., cit. p.9. 44 Os governos dos vários países afetados pela crise, devido à falta de mecanismos eficazes, foram obrigados, muitos deles, a resgatar os bancos em dificuldades. 45 TONY PHILIPS, op., cit., p.25. 46 Como exemplos, no seio da União Europeia, temos o colapso dos bancos sub-regulados da Islândia que resultou em grandes perdas para os depositantes, pois a Islândia é membro da Zona de Comércio Livre Europeu e ainda as perdas nas obrigações gregas, que não só afetaram a Grécia como também contribuíram para a crise cipriota. Claramente que se demonstra a interconexão económica existente entre os vários países. 
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sistema financeiro serão muito relevantes, podendo conduzir a um colapso institucional e gerar novas crises sistémicas”47.  Em síntese, as crises financeiras sempre existirão, fazem parte do jogo, são os riscos que decorrem deste, mas com um direito de insolvência de qualidade, evita-se o desperdício de recursos e ainda se diminuem as perdas para os lesados48.  Finalizando ainda com a comparação já feita, da crise vista como uma doença contagiosa, tal como para uma doença existem meios e/ou cuidados para a prevenir e tratar, para uma crise existem também meios de prevenção e de tratamento, obviamente que estas soluções de prevenção podem ficar aquém da eficácia desejada, porém estão a ser reunidos esforços para inverter esta situação.  2.A Insolvência em Geral 2.1. Breve referência ao Regime de Insolvência em Portugal  
“As conceções dominantes em cada momento histórico, ditarão quais serão os interesses que prevalecerão”49.  Etimologicamente, insolvência significa o inverso de solvência50. O conceito de insolvência não é algo de novo, trata-se de uma noção, como tantas outras, fruto da evolução histórica. Obviamente que o conceito de insolvência de hoje51 é diferente daquele que era retratado, por exemplo na época dos Romanos52.                                             47 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, Regime Europeu de Recuperação e Resolução de Instituições Financeiras: Resposta efetiva 

ou “wishful thinking? – A solução do BES como “caso study”, Julgar Online, outubro de 2016, p.15. 48 Tal é importante sobretudo para países economicamente frágeis, como é o caso de Portugal. 49 ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, Um curso de Direito da Insolvência, 2º edição, revista e atualizada, Almedina, Coimbra, 2016, p.34. 50 A expressão solvência teve origem no verbo latino solvere, que significa desatar, livrar, cfr. LUÍS MENEZES DE LEITÃO, Direito da Insolvência, 5º edição, Almedina, Coimbra, 2013, p.53. 51 No Direito Romano, a insolvência era vista como uma execução pessoal e não patrimonial, esta mudança de pensamento, deu-se sobretudo com o desenvolvimento comercial de cidades italianas (Veneza, Florença), é nesta época que a falência adquire traços mais próximos dos atuais. 52 Por exemplo, bancarrota é uma palavra de origem italiana e que significa banca quebrada, associada a uma mesa de madeira em que os romanos expunham o dinheiro na praça para fazer negócio, quando o comerciante não honrava os seus compromissos, a banca era quebrada in NUNO DA SILVA VIEIRA, op., cit., pp.21 e 22. 
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Inicialmente, o termo mais utilizado para descrever as situações de incumprimento era o de falência. Este último era visto como um conceito que se baseava em dois sujeitos, os credores a quem se devia pagar, e o falido que se devia punir53. Mais tarde, tomou-se consciência que este processo não envolvia apenas estes sujeitos, mas outros interesses54 deviam ser tidos também em consideração.  Em Portugal, em termos de legislação, foram vários os anos em que o processo de falência esteve contido no Código de Processo Civil (CPC), sendo que caso se verificasse uma situação de falência, procedia-se à liquidação do património do falido. Já com o DL n.º 177/86 de 2 de julho de 1986 e DL n.º10/90 de 5 de janeiro de 1990, o processo de falência é mais canalizado para a recuperação de empresas. Com o Código de Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência (CPEREF), aprovado em 1993, podia-se optar por um de dois processos, o processo de falência, liquidando-se o património do falido ou o processo de recuperação de empresas, dando-se prioridade a este último. No seguimento desta linha temporal surge o CIRE, aprovado pelo DL n.º53/2004 de 18 de março de 2004. Hoje, o regime de insolvência encontra-se expressamente consagrado no CIRE, onde numa primeira fase se elimina o primado da recuperação, porém já com a sua sexta alteração55, este pensamento inverte-se, simplificando-se o procedimento de recuperação56 e é ainda criado o Processo Especial de Revitalização (PER)57. A legislação supra citada, aplica-se tanto a pessoas singulares como a pessoas coletivas, porém, como iremos ver, quanto às instituições de crédito existem certas especificidades em relação ao regime aplicável. Tendo em conta as definições de insolvência, verifica-se que este conceito é pacífico na nossa doutrina. Seguem-se algumas definições de ilustres académicos:  Segundo LUÍS MENEZES LEITÃO, a insolvência pode ser vista como a situação em que alguém está impossibilitado de cumprir as suas obrigações58, usualmente por ausência de liquidez ou porque                                            53 Basicamente, os fins do processo de falência eram a liquidação do património do falido in CATARINA SERRA, O Novo Regime Português da Insolvência: uma introdução, 2º edição, reimpressão Coimbra, Almedina, 2007, p.19. 54 Por exemplo, interesse público do crescimento económico. 55 Alteração realizada pela lei n.º 16/2012 de 20 de abril. 56 A liquidação universal do património do devedor é, hoje, uma opção supletiva, visando-se em primeira instância a recuperação da empresa, caso esta reúna condições para tal. O chamado plano de recuperação contempla períodos de carência, perdão de juros, dilação temporal para o pagamento de prestações.  57 CATARINA SERRA, O Novo Regime Português da Insolvência, cit., p.24.  58 Isto é, a impossibilidade de o devedor cumprir as suas obrigações vencidas, de acordo com o art.3º n. º1 do CIRE. 
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as suas responsabilidades são superiores aos bens que dispõe para as satisfazer59. É equiparável à insolvência, a situação de insolvência iminente60.  Para ARMINDO MATIAS a insolvência é vista como a incapacidade de alguém cumprir as suas obrigações de pagamento ou de insuficiência de balanço. Segundo este autor, numa situação de insolvência o caminho mais previsível é a declaração de insolvência ao contrário do que se verifica quando uma empresa se encontra numa situação económica difícil. Nesta ultima situação, é possível evitar a insolvência através de medidas terapêuticas adequadas.  Na ótica de CATARINA SERRA, “o problema da insolvência não é só um problema de insolvência, é algo que desemboca em algo muito maior que isso, é a crise das empresas, a crise das economias”61. Quando se distância para o futuro o cumprimento das obrigações, existe, claro, a possibilidade do incumprimento dessas mesmas obrigações.  Na ótica de JOÃO LABAREDA, a insolvência é entendida como a impossibilidade de o devedor dar cumprimento atempado às suas obrigações62. Face à atual conjuntura económica e financeira, torna-se necessário aperfeiçoar o direito da insolvência, de modo a não desperdiçar recursos, a minorar as perdas dos lesados63, criando-se barreiras de proteção64, com vista e evitar-se declarações de insolvência.  Assim, a crise financeira de 2007 obriga-nos ao mesmo tempo a rever paradigmas neste domínio de forma a aperfeiçoa-lo a eventuais situações futuras que surjam.   2.2. (IN)aplicabilidade do CIRE às Instituições de Crédito  
“Experience shows that insolvency proceedings are not adequate for the task of an expeditious, effective, and economic administration of insolvent banks or deployment of their assets”65.                                             59 LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito da Insolvência, 5º edição, Almedina, Coimbra, 2013, p.15. 60 Ibidem, p.38.  61 CATARINA SERRA, O Novo Regime Português da Insolvência, cit., p.38. 62LUÍS A. CARVALHO FERNANDES E JOÃO LABAREDA, Coletânea de Estudos sobre a Insolvência, Quid Iuris Sociedade Editora, Lisboa, 2009, p.112. 63 LUÍS MÁXIMO DOS SANTOS, A Insolvência das Instituições de Crédito, III Congresso de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2015, p.20.  64 Trata-se de medidas preventivas/terapêuticas com vista e evitar a insolvência. 65 FERGUS O RAGHALLAIGH/MARK KENNEDY, op., cit., p.13. 
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As instituições de crédito exercem funções essenciais na economia, revestindo uma enorme importância, dotadas de características especificas e como tal é-lhes aplicado também um regime especial, isto é, um enquadramento legal diferenciado. Como é sabido, o CIRE encontra-se vocacionado expressamente para as empresas, no seu art.2º n.º 2 b)66 verifica-se a exclusão para além das pessoas coletivas públicas e as entidades públicas empresariais, das instituições de crédito. Como a insolvência bancária é um fenómeno específico, é necessário um tratamento especial e apesar do regime previsto no CIRE ser considerado especial, este não se apresenta suficientemente adequado às peculiaridades das instituições bancárias67. São vários os motivos enumerados relativamente à inaplicabilidade do CIRE às instituições de crédito, nomeadamente: 
— a peculiaridade dos ativos e os passivos que integram o património das instituições68, trata-se de um património sujeito a detioração fácil;  
— a falta de rapidez de uma intervenção suficientemente capaz para sustentar a continuação da atividade de uma instituição de crédito; 
— a atividade exercida pelas instituições está sujeita a supervisão69, tal significa que o início da sua atividade está condicionado a uma autorização70; 
— os sujeitos envolvidos, temos de um lado os acionistas, do outro os clientes, tornando-se necessário um equilíbrio dos interesses de todos os intervenientes; 
— e por último a importância da instituição para o sistema bancário do país que integra, tornando-se imprescindível para o desenvolvimento económico e financeiro71.                                             66 Como é sublinhado no art.º 2º n.º2 b) do CIRE - “Excetuam-se do disposto do número anterior: as empresas de seguros, as instituições de Crédito, as sociedades financeiras, as empresas de investimento (…)”. 67 Desde a sua morosidade, levando vários anos, desde o levantamento dos credores à apuração da massa insolvente e ainda o facto da proteção dada os credores de risco (os depositantes) ser indevida, como refere SARA SANTOS GALRÃO, cit. p.7. 68 Tal como referiu ARMINDO SARAIVA MATIAS, Separata da Revista da Ordem dos Advogados, ano 61, I – Lisboa, janeiro 2001, p. 293, “trata-se de um património extremamente volátil”. 69 Estando as instituições de crédito sujeitas a supervisão, tal significa que se encontram sujeitas aos poderes específicos de intervenção dessa autoridade tal como frisam LUÍS A. CARVALHO FERNANDES E JOÃO LABAREDA, op., cit., p.105. 70 Isto significa que o exercício da sua atividade esta ainda sujeito a normas prudenciais. 71 “A confiança no setor bancário é chamariz de aforro e investimento”, porém, existindo desconfiança, o mais provável, é a fuga de capitais. Dai a atenção redobrada que as autoridades têm em relação às instituições de crédito in ARMINDO SARAIVA MATIAS, op., cit., p.293. 



 

32  

Existe ainda a ideia de que para as instituições de crédito é necessário um remédio adequado, a benefício não só dos credores, mas também da saúde da atividade do próprio sistema financeiro e ainda da saúde da economia no seu todo72.  Neste seguimento, o sistema financeiro encontra-se interligado, daí quando uma instituição de crédito está doente, está poderá contaminar todo o sistema, tornando-se imprescindível a existência de um regime de atuação eficaz e ágil. Assim, os processos gerais de insolvência poderão não ser os mais adequados a aplicar aos casos de insolvência bancária, face aos argumentos já supra enumerados e mais acentua esta ideia o art.153º-A do RGICSF que estabelece que “Não se aplica às instituições de crédito o regime 
geral relativo aos meios de recuperação de empresas e proteção de credores”. Destarte, no que diz respeito às instituições de crédito, a aplicabilidade do CIRE não se exclui na sua totalidade, mas aplica-se de uma forma condicionada73, ou seja, o CIRE é aplicável às instituições de crédito74 desde que inexista disposição especial incompatível com o seu regime. Logo, dada a especificidade destas instituições, não é compatível no seu todo a aplicação do CIRE. Como vamos ver, para as instituições de crédito existe um regime específico (RGICSF, determinações genéricas do BDP, códigos de conduta etc…), porém em certas matérias é necessário recorrer-se a outras legislações, nomeadamente ao CIRE, sempre com as devidas alterações. A título de exemplo, reclamações de créditos, reconhecimento e graduação dos mesmos, nomeação do liquidatário e da comissão liquidatária, arts. 128º e ss., são matérias em que se aplica subsidiariamente o CIRE às instituições de crédito.  2.3. O Processo de Liquidação aplicável às Instituições de Crédito   A liquidação é uma das formas que pode ser adotada quando uma instituição se encontre em dificuldades financeiras, porém existem outras vias menos drásticas que são o objeto de estudo da presente tese. Inicialmente, o processo de falência era realizado nos termos do CPC, só mais tarde, em 1940, é que surgiu o primeiro DL a tratar a matéria da insolvência das instituições de crédito, o DL                                            72 LUÍS A. CARVALHO FERNANDES E JOÃO LABAREDA, op., cit., p.105. 73 Ibidem, p.80. 74 Antigamente existia uma distinção entre estabelecimentos bancários e as restantes instituições, sendo que os estabelecimentos bancários podiam ser alvo de liquidação coativa administrativa, regulada no DL n.º 30689 de 27 de agosto de 1940. 
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n.º 30689 de 27 de agosto. Este diploma aprovou normas especiais destinadas à liquidação de instituições de crédito, retirando assim, as normas que até aí se encontravam contidas no processo de falência regulado no CPC de 1939.  Tendo vigorado até 2006, este diploma foi revogado pelo DL n.º199/2006, mantendo-se apenas em vigor as disposições relativas ao Sistema Integrado de Caixas de Crédito Agrícola conforme o seu art.41º.  Nesta altura, o processo de liquidação regia-se pelo DL n.º 199/200675, sendo ainda aplicável o CIRE e o Código das Sociedades Comerciais (CSC), conforme seja uma liquidação judicial ou extrajudicial e inexista outra alternativa à liquidação no nosso ordenamento jurídico. Em 1992, entrou em vigor o RGICSF, aprovado pelo DL n.º 298/92, segundo MENEZES CORDEIRO este diploma podia ser apelidado por “pequeno código de direito bancário institucional”76. Na sua versão inicial, estava compreendido um título relativo a providências que se destinavam à liquidação das instituições de crédito, tendo este mesmo título sido alvo de alteração em 2012, com o DL n.º 31-A/2012 de 10 de fevereiro, passando a epígrafe do título VIII a denominar-se de Intervenção Corretiva, Administração Provisória e Resolução. Assim, a liquidação deixou de estar presente neste código, passando o mesmo a estar vocacionado para a recuperação de Instituições de Crédito. Em 2012, também foi alterado o DL n.º 199/200677 de 25 de outubro pelo DL n.º 31-A/2012 de 10 de fevereiro, este último trouxe a novidade de prever a aplicação de um procedimento pré-judicial de liquidação e administradores pré-judiciais e ainda atribuiu um maior reforço do controlo sobre as instituições bancárias em virtude da crise financeira. Este DL, cuja autoria é da TROIKA78, fora elaborado no rescaldo da crise financeira e antecipou os mecanismos de intervenção que vieram a ser consagrados na diretiva 2014/59/UE. Convém também destacar a importância que reveste a diretiva 2014/59/UE, que foi publicada no Jornal Oficial da UE em 15 de maio de 2014, esta “estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento”79,                                            75 Este DL transpôs a diretiva 2001/24/CE de 4 de abril, trata-se de um conjunto de normas aplicáveis ao saneamento e liquidação de instituições de crédito que se encontrem estabelecidas em mais de um país do espaço comunitário. 76 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p. 1023. 77 O DL n.º 199/2006 de 25 de outubro, limita-se a remeter, no que toca ao saneamento das instituições financeiras, para o RGICSF e no que toca à liquidação, estabelece um regime mais atualizado. 78 Designação atribuída à equipa formada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. 79 Tal como consta na diretiva 2014/59/UE, considerando (1). 
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transposta, totalmente, para o nosso ordenamento jurídico pela lei n.º 23-A/2015 que também efetuou alterações no RGICSF, atribuindo competência ao BDP para aplicar medidas de resolução, procedendo ao alargamento do leque de medidas de resolução já existentes no nosso ordenamento jurídico, etc… Por fim, o regime aplicado às instituições de crédito deve ser adequado, colocando à disposição das autoridades um conjunto apropriado de instrumentos para uma intervenção rápida e eficaz em instituições que se encontrem numa situação precária ou de insolvência. Na ótica de NUNO LÍBANO DE MONTEIRO, é necessário proceder-se a uma harmonização dos mecanismos, salvaguardando assim a solidez financeira e ainda a proteção da confiança dos depositantes80. Chegados a este ponto, a questão que se coloca é a seguinte: Se é necessário proceder à liquidação de uma instituição de crédito, qual é o regime aplicável? Antes de mais, temos de salientar que a liquidação de uma instituição de crédito acontece em última instância, apenas quando já não for possível recuperá-la. Pode a mesma ser efetuada através de duas formas, pela via judicial, quando ocorre a revogação da autorização da instituição de crédito pelo BDP81. Esta forma de liquidação pode ser descrita como uma dissolução compulsória, ou pela via extrajudicial, sendo esta uma dissolução voluntária82, que resulta da deliberação dos sócios da Instituição, art.5º n.º1 do DL n.º199/2006 - “As instituições de crédito dissolvem-se apenas por força da revogação da respetiva autorização, nos termos do artigo 22.º do RGICSF, ou por deliberação dos sócios”. Assim, quando seja necessário liquidar uma instituição de crédito é necessário socorrer-nos do DL n.º 199/2006 de 25 de outubro, encontrando-se aqui os artigos83 concertantes desta matéria: quanto à liquidação judicial, aplica-se então os arts.8º a 15º-B do DL n.º 199/2006 remetendo este para o CIRE com as necessárias adaptações84. Em relação à liquidação extrajudicial, também é aplicado o DL n.º 199/2006, remetendo este para o Código das Sociedades Comerciais, mais precisamente para o capítulo XIIII do título 1, art.7º do CSC85.                                            80 Cfr. CATARINA SERRA, III Congresso de Direito da Insolvência, cit., p.62. 81 Automaticamente, com a revogação da autorização pelo Banco de Portugal a Instituição de Crédito tem de ser dissolvida. 82Cfr. art.35º-A do RGICSF. 83 Do art.4º ao art.15º. 84 Tal como consta do art.8º n.º1 do DL n.º 199/2006 - “A liquidação judicial das instituições de Crédito fundada na revogação de autorização pelo Banco de Portugal faz-se nos termos do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, com as especialidades constantes 
dos artigos seguintes “. 85De acordo com o art.7º n.º1 - “A liquidação judicial das instituições de Crédito fundada na revogação de autorização pelo Banco de Portugal faz-se nos termos do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, com as especialidades constantes dos artigos seguintes “. 
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Posto isto, conclui-se que existe um regime específico de liquidação para aplicar às instituições de crédito, o DL n.º199/2006 e que em certas situações ainda nos temos que socorrer do CIRE e do CSC, com as necessárias adaptações.  Depreende-se em virtude do exposto, questionarmo-nos em relação à adequabilidade da liquidação como meio a aplicar às instituições de crédito em situação de desequilíbrio. A resposta a esta questão é desde logo negativa, como melhor se explanará no próximo capítulo, através do estudo focado no mecanismo de resolução bancária.                      
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CAPÍTULO II  MECANISMOS UTILIZADOS EM PORTUGAL COM VISTA A RECUPERAR OU PREPARAR UMA LIQUIDAÇÃO ORDENADA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO  Sumário: 1. Mecanismo Único de Resolução Bancária. 2.Medidas de Recuperação da Instituições de Crédito previstas no nosso ordenamento jurídico. 2.1 Administração Provisória e Intervenção Corretiva. 3. Mecanismo de Resolução Bancária. 3.1 Mecanismo de Resolução Bancária vs Nacionalização. 3.2 Medidas de Resolução. 3.2.1 Alienação Total ou Parcial da Instituição Bancária. 3.2.2 Criação de uma Instituição de transição – criação de duas entidades distintas 
– Banco Bom e Banco Mau. 4. Banco de Portugal. 4.1 Competência para a aplicação de Medidas de Resolução. 5. Fundo de Resolução. 5.1 Financiamento das Medidas de Resolução.  Como já foi alvo de estudo no primeiro capítulo, sabe-se que, devido à conjuntura económica advinda da crise financeira de 2007-2009, as autoridades internacionais foram forçadas a proceder a certas mudanças no sistema financeiro, sendo que uma das principais se reporta a um maior aumento da regulação e supervisão das instituições financeiras. Desde a época de 80 que, com DONALD REGAN E MARGARET THATCHER, se assistiu a uma desregulamentação dos mercados financeiros. Era defendido o mínimo de regulação possível. Este tipo de pensamento era visível sobretudo nos EUA e na Inglaterra, porém rapidamente se difundiu a nível mundial, passando-se a assistir a um mercado mais desregulado, com maiores riscos e incertezas. Esta desregulação implica uma menor monitorização e uma escassa avaliação dos riscos por parte dos bancos, permitindo que as autoridades façam um exame menos intenso e consequentemente atribuem aos bancos uma maior discricionariedade no exercício da sua atividade, tudo isto foi fruto da eliminação de barreiras regulatórias.  Destarte, as principais mudanças neste campo, de modo a combater o impacto da crise, reportam-se, sobretudo, a um aumento da regulação86 do sistema financeiro, atribuindo-se maiores poderes às autoridades de supervisão, à implementação de limites às instituições bancárias e ainda                                            86 O aumento de regulação e de supervisão das instituições bancárias iniciou-se em 1974 com o Comité de Basileia, onde se fixaram regras de supervisão, sujeitando-se a estas os bancos estrangeiros. Em julho de 1988 é concluído o acordo entre os Presidentes dos Bancos Centrais dos Estados que faziam parte dos G-10, este acordo é conhecido como Basileia I. Mais tarde, em outubro de 2004 é celebrado o Basileia II assente em 3 planos para as instituições bancárias “exigências mínimas de capital próprio, supervisão do estado sobre essas salvaguardas, exigências de 
publicidade e transparência dos negócios”. Por fim, após a crise de 2007/2009 foram realizadas novas propostas de reforma da regulação bancária, tendo estas sido publicadas em 16 de dezembro de 2010, conhecido como Basileia III.   
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a criação de medidas que visem, caso seja possível, a recuperação destas instituições quando se encontrem ou estejam em vias de se encontrarem em situação de degradação económica.  Atualmente, o espírito do legislador comunitário e consequentemente do português, é o de dar primazia à recuperação das instituições bancárias e só se não for possível é que se procede à resolução e em último recurso à liquidação das mesmas.  Quando uma instituição se encontra com dificuldades financeiras, temo-nos de socorrer de meios que permitam inverter esta situação e no nosso ordenamento jurídico dispomos das seguintes medidas: caso ainda seja possível, a aplicação de medidas de recuperação, não tendo as mesmas sucesso, deve optar-se pelo mecanismo de resolução bancária. Todo o regime legal aplicável às instituições de crédito encontra-se plasmado no RGICSF, constituindo este regime a base de estudo para o presente capítulo. Assim, neste segundo capítulo, será dada conta das medidas de resolução existentes no nosso ordenamento jurídico, porém apenas abordaremos de forma aprofundada duas delas: a medida de alienação total ou parcial de uma instituição de crédito e a medida de criação de um banco de transição. similarmente, iremos abordar as competências do bdp como autoridade supervisora e também o fundo de resolução, como entidade que financia em parte a aplicação destas medidas.                
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1.Mecanismo Único de Resolução Bancária  
“Permite a resolução de instituições sem afetar a estabilidade sistémica e a situação financeira dos países onde estes 
operam”87.  Para falarmos sobre as medidas de resolução vigentes no nosso ordenamento jurídico, cumpre-nos abordar em primeiro lugar, o mecanismo único de resolução bancária, na medida em que este último impulsionou as medidas de resolução hoje existentes no nosso ordenamento jurídico. Como já foi referido supra, atenta a crise existente e a incapacidade de os estados, com os meios que se encontravam à sua disposição, de recuperar e evitar que as instituições financeiras incorressem em insolvência, as Autoridades Internacionais88 reuniram-se com vista a tentar ultrapassar estas dificuldades e foi neste contexto que o estado português assumiu o compromisso de reforçar os regimes de intervenção no caso de uma instituição se encontrar numa situação financeira de risco.  Em 2012, surge a ideia de criação de uma União Bancária Europeia89 e tal incentivou a criação de uma proposta, no seio da Comissão Europeia, destinada a adotar na UE normas em matéria de recuperação e resolução bancária, com o fim de ajudar a solucionar os efeitos provocados pela crise. Esta proposta tencionava que todos os estados membros adotassem mecanismos e ferramentas jurídicas, para que, de forma harmonizada, as autoridades competentes, estivessem em condições de prevenir e dar resposta a potenciais situações de crises bancárias90.                                             87 MARTA SERRALHEIRA, O Banco de Portugal e a supervisão bancária, Relatório Final, Universidade de Coimbra, 2014, p.41. 88 BCE, Comissão Europeia e FMI. 89 A existência de diversos fatores, como a vulnerabilidade do sistema bancário e o consequente aumento das crises da dívida soberana, contribuiu para a formação da ideia de união entre os estados membros em termos bancários. Portanto, com esta União Bancária Europeia visa-se melhorar a integração financeira, reforçar a robustez do sistema bancário europeu e restaurar a confiança dos investidores.  90 Cfr. FRANCISCO ÚRIA, El Nuevo Régimen Europeo de Resolución Bancaria, Revista de Derecho Bancario e Bursátil, Centro de Documentación Bancaria e Bursátil, abril-junio 2015, p.109.;  
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Tal ideia converteu-se em realidade e assim, no seio da UE foi elaborado um projeto assente em três pilares: Mecanismo Único de Supervisão, Mecanismo Único de Resolução e o Sistema Único de Garantia de Depósitos91.   Neste domínio, em julho de 2013, o mecanismo único de resolução foi proposto como segundo pilar da União Bancária, tendo entrado plenamente em vigor no nosso ordenamento jurídico em 01 de janeiro de 2016, através do Regulamento da UE n.º 806/2014 de 15 de julho.   “Esta nova lei europeia aumenta a proteção sobre os contribuintes no caso de um banco se encontrar numa situação grave, primeiro as perdas são imputadas aos acionistas, depois aos obrigacionistas e credores subordinados”92.  Este mecanismo único de resolução consiste num conjunto de regras que prevê instrumentos e poderes de resolução comuns para as autoridades nacionais, porém, existe uma certa discricionariedade conferida a estas autoridades quanto à aplicação destas medidas e a forma de financiamento das mesmas. Estão abrangidas por este mecanismo, todas as instituições bancárias que participam no mecanismo único de supervisão, mais aqueles estados que voluntariamente podem aderir, mediante acordos de recuperação forçada93. É ao Conselho Único de Resolução, desde 2016, que compete adotar medidas de resolução sobre as instituições de crédito nacionais que se encontram sob supervisão do Banco Central Europeu (BCE), apoiado por um Fundo Único de Resolução. Com este projeto, as instituições bancárias encontram-se sujeitas a uma supervisão94 exercida essencialmente pelo BCE, sendo possível este delegar tal competência em autoridades                                            91 Este sistema, visa proteger os depósitos em caso de falência de um banco, sendo efetuado o reembolso desses depósitos até um certo limite. 92 Trata-se de clientes com depósitos acima dos €100.000,00 mil euros, à contrario, clientes com contas abaixo dos €100.000,00 mil euros estão protegidos. Até um certo montante, os tais €100.000,00 mil euros, o nosso ordenamento jurídico praticamente exclui o risco de insolvência que poderia vir a recair sobre o depositante. Em caso de indisponibilidade dos depósitos, entra em cena, automaticamente, o Fundo de Garantia de Depósitos, que no prazo máximo de 7 dias, efetuará o reembolso de €10.00,000 a cada um dos depositantes, sendo que o restante é pago no prazo de 20 dias úteis.  Já no caso de um processo de liquidação de uma instituição bancária, os credores subordinados serão pagos em último lugar e correm um risco acrescido de não verem satisfeito o seu crédito. 93 Como sublinha FRANCISCO ÚRIA, op., cit., p.113. 94 Esta supervisão abrange bancos com ativos superiores a 30 mil milhões de euros e aqueles que apresentem ativos abaixo deste número ficam sujeitos à supervisão exercida pelas autoridades nacionais. 
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nacionais, no nosso caso no BDP, isto é, as autoridades nacionais apenas ficam com competência para atuar em relação aos bancos portugueses, nos casos em que o BCE não exerça diretamente a supervisão prudencial. Através deste mecanismo, consegue-se alcançar uma abordagem comum, unitária no tratamento de bancos em situação de insolvência.  O objetivo primordial do Mecanismo Único de Resolução é o de 
“reforçar a confiança no setor bancário, evitar a corrida aos bancos e o contágio, minimizar a relação negativa entre os bancos e os emitentes da divida soberana e eliminar a fragmentação do Mercado Interno de Serviços Financeiros”95.   Como quase todas as coisas que existem, este mecanismo não poderia ser exceção e como tal não se encontrou isento de críticas, a mais flagrante refere-se à sua complexidade, pois toda a sua tramitação envolve um elevado número de entidades, o que pode complicar o processo de encerramento de uma instituição bancária falida.  Apesar das críticas, este mecanismo é uma das respostas alcançadas com vista a resolver situações de crise financeira, como a de 2007-2009, dotando as autoridades de meios de reação perante uma situação de crise e além do mais permitiu alcançar, digamos assim, uma igualdade de tratamento das instituições bancárias que se encontrem nesta situação e que façam parte do mecanismo único de supervisão, Claro que o Estado Português, como membro da União Europeia, não podia ficar indiferente a estas novas mudanças, pelo que, foi transpondo para o nosso ordenamento jurídico estas disposições europeias adaptando o nosso sistema financeiro às mesmas.  2.Medidas de Recuperação de Instituições de Crédito previstas no nosso Ordenamento Jurídico 2.1. Administração Provisória e Intervenção Corretiva  
“Estes instrumentos são necessários, nomeadamente, para evitar procedimentos de insolvência ou, se tal não for possível,                                            95 D isponíve l  em http://www.consi l ium.europa.eu/pt/pol i c ies/banking -union/s ing le -resolu t ion -mechanism/,  v is i tado em 20/11/2016 às 23.00h.   

http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
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para minimizar as suas repercussões negativas, preservando as funções de importância sistémica das instituições em causa”96.  Na verdade, como já foi referido no I capítulo, a crise de 2007-2009 teve várias implicações e além do mais, com a internacionalização da economia97 e, concomitantemente, com o notável avanço do mercado comum, foi imposta a criação de normas idênticas no que concerne ao eventual colapso de uma instituição de crédito. Hoje, as regras relativamente à constituição, gestão, manutenção das instituições de crédito, tem âmbito comunitário, isto é, assentam em diretivas provenientes da União Europeia. Após a crise, foram adotadas certas medidas com vista a salvaguardar a confiança dos depositantes, os interesses dos contribuintes, do erário público, a continuidade da prestação de serviços financeiros essenciais e por fim a contenção do risco sistémico98.  Assim, em 2012, foi aprovado o diploma n.º 31-A/201299. Inovador e vanguardista são características que lhe assentam, pois antecipou a diretiva 2014/59/UE e foi elaborado com base 
nos trabalhos preparatórios desta mesma diretiva.  Este diploma é visto como “uma nova abordagem de intervenção do Banco de Portugal junto de instituições de crédito e determinadas 
empresas de investimento em dificuldades financeiras (…)”100. Destarte, foram introduzidas novas alterações na nossa legislação, uma delas e talvez a mais importante, reporta-se à intervenção precoce da autoridade de supervisão (BDP) nas instituições de crédito, cuja situação financeira comece a exibir sinais de degradação101. Esta intervenção precoce efetua-se através de três fases distintas, mais concretamente, medidas faseadas que constam do título VIII do RGICSF102 e são elas a Intervenção Corretiva, a Administração                                            96 Cons. (1) da diretiva 2014/59/UE. 97 Antigamente, eram os Estados Membros que legislavam sobre as suas matérias, detinham legislação própria, normalmente esta legislação era desatualizada e muitas das vezes distinta ou diferente da legislação dos outros estados, criando assim uma desarmonia legislativa. Segundo ARMINDO MATIAS, Saneamento e Liquidação de instituições, op., op., cit., p.280, os Estados Membros encontravam-se melhor dotados de legislação sobre a insolvência de empresas, mas tal legislação não se aplicava às instituições de crédito, ficando estas últimas sujeitas a um regime arcaico. 98 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p.1125. 99 Elaborado com base na autorização legislativa n.º 58/2011 de 28 de novembro que honrou os compromissos do governo com a TROIKA – Memorando de Entendimento sobre os Condicionalismos de Politica Económica, assinado em 17 de maio de 2015. 100 http://www.fundoderesolucao.pt/pt-PT/ofundo/Paginas/OFundo.aspx, visitada em 20/12/2015 às 22.55h. 101 CATARINA SERRA, III Congresso de Direito da Insolvência, cit., p.36.  102 Estas novas alterações entraram no nosso ordenamento jurídico através do DL n.º 31-A/2012 de 10 de fevereiro. Com a entrada em vigor deste diploma, procedeu-se à alteração da epígrafe do titulo VIII, antes esta era dedicada ao saneamento, abrangia um conjunto de 

http://www.fundoderesolucao.pt/pt-PT/ofundo/Paginas/OFundo.aspx
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Provisória (estas duas medidas são de recuperação) e só em último lugar a Resolução, podendo o BDP adotar uma delas ou até mesmo conciliá-las103.  O BDP não fica confinado apenas a estas medidas, podendo combinar outras de natureza diferente, obviamente que nunca deve deixar de atender aos princípios gerais que orientam este tipo de situações de insolvência bancária. Quanto aos princípios orientadores104 e às finalidades das mesmas, encontram-se plasmadas nos art.139º, 145º-D e 145º-C, todos eles do RGICSF.  Em jeito de síntese, no que toca aos meios de recuperação nacionais de instituições de crédito, em primeiro lugar temos a intervenção corretiva. Trata-se de uma intervenção administrativa na esfera privada dos credores e acionistas, esta medida impõe a sua aplicação quando uma instituição de crédito não cumpra ou esteja em risco de não cumprir as normas legais ou regulamentares que disciplinem a sua atividade105, as suas medidas encontram-se consagradas no art.116º-C n.º2, e art.141º n.º1 a), b) c) e d) ambos do RGICSF. Quando estas medidas não resultem ou sejam insuficientes, o BDP recorre à administração provisória106, cujas medidas encontram-se estipuladas no art.145º RGICSF e 28º da diretiva, trata-se da segunda opção possível a ser utilizada por parte do BDP. A administração provisória, é a medida mais gravosa e de carácter mais intenso da intervenção pública e que faz parte do âmbito de recuperação de instituições bancárias, caso, através desta não seja possível a recuperação da instituição, passamos para a fase da resolução.  Como última opção temos as medidas de resolução. Apenas partimos para a aplicação de uma medida de resolução no caso em que as medidas de intervenção corretiva não tenham                                            providências que concluíam com a liquidação, hoje, neste mesmo título temos a intervenção corretiva, administração provisória e resolução, tendo este título sido dividido em 5 capítulos, dotado de mais de 15 artigos. 103 O BDP não se encontra adstrito a uma hierarquização das medidas, devendo este utilizar aquela que é a mais adequada de acordo com o art.139º do RGICSF – “Na adoção de medidas previstas no presente título, o BDP não se encontra vinculado a observar qualquer relação de precedência, estando habilitado de acordo com as exigências de cada situação e aos princípios indicados no artigo anterior, e combinar medidas de 
natureza diferente (…)”. 104 Estas medidas, além dos respetivos pressupostos de aplicação gerais a que tem de ficar sujeitas, têm ainda de obedecer aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade “tendo em conta o risco ou o grau de incumprimento, por parte da instituição de crédito, das regras legais e regulamentares que disciplinam a sua atividade, bem como a gravidade das respetivas consequências na solidez financeira da instituição em causa, nos interesses dos depositantes ou na estabilidade do sistema financeiro.” in art.139º n.º.2 do RGICSF - Atendendo ao princípio da necessidade, uma medida de resolução apenas se aplica aos casos em que não há um processo alternativo, menos gravoso e segundo o princípio da proporcionalidade, a medida tem de ser proporcional às suas finalidades, isto é, a medida a utilizar deve ser razoável, não colidindo de forma imperiosa com direitos constitucionalmente consagrados, devendo ser equilibrada e/ou adequada. 105 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p. 1126. 106O BDP tem a faculdade de suspender o órgão de administração da instituição e nomear na totalidade os seus membros, art.144º e 145º- A do RGICSF. 



 

44  

permitido a recuperação da instituição ou caso não tenham sido aplicadas deve-se partir de um juízo de prognose de que as mesmas teriam sido insuficientes107.  Na sua totalidade, as medidas de resolução são cinco, porém só iremos abordar apenas duas — a medida de alienação total ou parcial da atividade e a medida de criação de um banco de transição, sendo que o seu estudo será realizado infra.  Com estas medidas, mais instrumentos existem à disponibilidade das autoridades, logo mais capacidade estas têm para resolver situações de crise.  Por um lado, através destas medidas, visa-se proteger os contribuintes, e por outro garantir a segurança jurídica. A ideia é conseguir-se evitar o uso de fundos públicos quando despoletam crises bancárias.  O pensamento que desencadeia a sua utilização é o de supor de que o custo utilizado para adotar as medidas necessárias para evitar que uma instituição vá à falência, é menor de que os danos que ocasionaria a sua falência para o sistema financeiro108.  Antes de partirmos para os dois casos de aplicação de medidas deste foro em Portugal, iremos abordar o Mecanismo de Resolução Bancária em si, as competências do BDP, como autoridade supervisora e ainda explicar o funcionamento do Fundo de Resolução.   3. Mecanismo de Resolução Bancária   “O Mecanismo de Resolução permite salvar os ativos e passivos que podem integrar o património de uma nova instituição, sem o lastro dos passivos irrecuperáveis que permanecem no Banco 
Mau”109.  Trata-se de um sistema novo à escala europeia e Portugal foi em 2014 uma espécie de laboratório de aplicação deste mecanismo, como infra se demonstrará.  O termo Resolução advém do inglês Resolution, que significa alcance, solução, saída110.                                               107 Art.144º do RGICSF.  108JUAN IGNACIO PEINADO GRACIA, op., cit., p.12. 109 Cfr. CATARINA SERRA, III Congresso de Insolvência, cit., p.38. 110 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p. 1132. 
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Segundo JUAN GRACIA, entende-se por resolução, uma ação ou conjunto de ações dos poderes públicos pelos quais se pretende abordar ou resolver a situação de um banco que não é viável, de modo a reduzir os impactos da sua crise111.  No acórdão da Relação de Lisboa de 07.03.2017 consta a seguinte definição de resolução:  “(…) visa a preparação do fracasso da instituição e têm como objetivo o planeamento ex ante de medidas para a resolução 
controlada e efetiva.”  Este instrumento de resolução é inovador, dado que no antigo RGICSF quando uma instituição de crédito se encontrava numa situação de desequilíbrio financeiro, a única solução era proceder à revogação da sua autorização e consequentemente dava-se início à sua liquidação. Trata-se de um instrumento tendencialmente aplicável a situações de pré-insolvência, visando-se que o banco recupere a viabilidade total ou parcial da sua atividade e caso tal não seja possível, é que se põe termo à atividade da instituição, assegurando-se ainda a continuidade dos serviços financeiros, através de uma instituição viável que assuma as suas atividades112.   A resolução de uma instituição bancária pode ser considerada como uma alternativa à liquidação e como um passo intermédio entre a nacionalização e a dissolução113, isto é, entre estes dois meios, a resolução é aquele que é menos invasivo e que melhor consegue conciliar os interesses dos contribuintes com a estabilidade do sistema financeiro. Basicamente, a resolução consiste no isolamento dos ativos problemáticos da instituição, tendo em vista a sua posterior liquidação e concentrar o essencial da sua atividade numa entidade devidamente capitalizada.  Segundo a diretiva 2014/59/UE114 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014, entende-se por resolução, “a aplicação de um instrumento de resolução ou de um instrumento referido no art.37º n.º9, a fim de atingir um ou mais dos objetivos de resolução referidos no art.31º n.º2”115.                                                               111 JUAN IGNACIO PEINADO GRACIA, op., cit., p.8.                   112 Tal pode ser possível através da alienação da instituição em causa, ou através da constituição de um banco de transição.                   113 ALEXANDRA FIGUEIRA, Guia para compreender o caso Banif, 15 de dezembro de 2015, Jornal de Notícias.     114 A demora da aprovação desta diretiva, justificou a aprovação do DL n. º31-A/2012, baseado nos textos preparativos desta diretiva. Era impossível completar todo o processo de transposição da diretiva 2014/59/UE de modo a permitir a aplicação do seu regime ao caso BES. Assim, a sua publicação deu-se em 15 de maio de 2014 e a sua plena transferência no ano 2015, através da lei n.º 23-A/2015 de 26 de março. 115 Art.2º n.º1 da diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014. 
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“A Diretiva também reforça, no considerando 6, a ideia central por detrás da criação destas medidas que se baseia na aceitação da inevitabilidade das crises bancárias, sendo que a única forma de as atenuar ou prevenir é regulando procedimentos de recuperação e resolução de forma a preparar os Estados de métodos de reação para lidarem, de forma precoce e rápida, com estas situações”116.   Esta diretiva, estipula que as autoridades nacionais, tem o poder de aplicar, singular ou conjuntamente, qualquer uma das medidas elencadas, atribuindo assim poderes de maior intervenção ao BDP. O mecanismo de resolução bancária abarca duas vertentes, a jurídica e a económica117, e é dotado de pendor intervencionista, regulando a intervenção em instituições bancárias com vista a promover a sua recuperação, prevenindo a sua insolvência desordenada e em último caso gerir o seu encerramento, liquidando-a, minimizando os custos para o erário público. Quem pode ficar sujeito à aplicabilidade deste instituto são as instituições bancárias, compreendendo-se dentro destas, os bancos universais, de investimento, holdings bancárias ou filiais. Num processo de resolução, não temos apenas um único caminho a prosseguir, várias são as medidas que podem ser aplicadas, convém é proceder-se a uma análise casuística de modo verificar aquela que melhor se adequa.   As medidas de resolução devem pautar-se pela sua definitividade, implicando a resolução do problema de forma definitiva, pela adequabilidade, devendo ser proporcionais, de forma a não implicar um custo excessivo para os atuais acionistas e obrigacionistas, devem ser neutrais, isto é, não acarretar distorções na concorrência e por último a intervenção não deve gerar custos aos contribuintes.                                            116Leia-se, neste sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Relator Luís Filipe Pires de Sousa, proc.º n.º 48/16.3T8LSB-L1-7 de 07.03.2017 disponível em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/123abcd247e0fba5802580f1002ec81c?OpenDocument.  117 “O instituto jurídico e económico de recuperação e resolução é, em qualquer latitude, de natureza pública, de forte pendor 
intervencionista, com acentuada atividade regulatória e supervisora implicada” in JOÃO PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.14. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/123abcd247e0fba5802580f1002ec81c?OpenDocument
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 Com a nova lei n.º 23-A/2015 de 26 de março de 2015, foi transposta na sua totalidade a diretiva e, consequentemente, deu-se o alargamento do leque de medidas de resolução118, passando de duas para quatro, estando contempladas no art.145º-E do RGICSF e são as seguintes: 
— a alienação parcial ou total da atividade; 
— a transferência parcial ou total da atividade para instituições de transição; 
— a segregação e a transferência parcial ou total da atividade para veículos de gestão ativos; 
— a recapitalização interna; Assim, foram adicionadas, no nosso ordenamento jurídico, como novas medidas de resolução a alienação parcial ou total da atividade e a transferência parcial ou total da atividade para instituições de transição. Curiosamente, foram estas duas medidas aplicadas aos dois grandes bancos que encerram a sua atividade no universo português.  Os objetivos do mecanismo de resolução bancária vêm então consagrados no art.145º- C do RGICSF e no art.31º n.º2 da diretiva, e consistem em: “a) Assegurar a continuidade da prestação de serviços financeiros essências para a economia; b) prevenir a ocorrência de consequências 

graves para a estabilidade financeira (…); c) salvaguardar os interesses dos contribuintes e do erário 
público (…); d) proteger os depositantes cujos depósitos sejam garantidos pelo Fundo de Garantia 
e de Depósitos (…); e) proteger os fundos e os ativos detidos pelas instituições de crédito em nome 
e por conta dos seus clientes (…)”119. Estes objetivos norteiam a aplicabilidade das medidas de resolução. Para que o BDP possa lançar mão destas medidas, é necessário o preenchimento cumulativo dos pressupostos previstos no n.º2 do art.145º-E: 

“a) Tenha sido declarado pelo Banco de Portugal, no exercício das suas funções de autoridade de supervisão ou de resolução, que uma instituição de crédito está em risco ou em situação de insolvência; b) Não seja previsível que a sua situação de insolvência seja evitada num prazo razoável através do recurso a medidas executadas pela própria instituição de crédito, da aplicação de medidas de intervenção corretiva ou do exercício dos poderes previstos no artigo 145º-I;                                            118 As medidas de resolução, tal como o Fundo de Resolução, foram introduzidas pelo DL n.º 31-A/2012118, porém o seu leque de medidas foi alargado em 2015. 119 Tal como consta no art.145º- C do RGICSF. 
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c) As medidas de resolução sejam necessárias e proporcionais à prossecução de alguma das finalidades previstas no n º1 do artigo 145º-C; e  d) A entrada em liquidação da instituição de crédito, por força da autorização da revogação da autorização para o exercício da sua atividade, não permite atingir com maior eficácia as finalidades previstas no n º1 do artigo 145.º-C. De uma forma resumida, a instituição de crédito deve encontrar-se em risco de não cumprir ou já não cumpra os requisitos para a manutenção da autorização para o exercício da sua atividade e existir uma declaração por parte do BDP a confirmar esta situação; não se vislumbrar que a instituição por si só poderá recuperar da situação de insolvência num prazo razoável, não conseguindo assim alcançar as condições adequadas de solidez e de cumprimento dos rácios prudenciais120; ser o mecanismo de resolução bancária adequado, necessário e proporcional ao caso em concreto e por último, ser a liquidação da instituição de crédito uma via não viável, ou seja, através deste meio não será conseguido obter as finalidades previstas no art.145º - C do RGICSF. Com o preenchimento destes pressupostos, existem condições para dar início à aplicação do mecanismo de resolução bancária, mais concretamente de uma das medidas nele integrantes. Nestas circunstâncias, o BDP como autoridade resolutiva, pode fazer uso de uma medida de resolução e tal não depende do consentimento121 dos acionistas, nem de qualquer outra parte relacionada com ativos e passivos.   O objetivo primordial da aplicação destas medidas é evitar a insolvência das instituições, porém caso não seja possível, em ultima ratio, é o de tentar minimizar as repercussões negativas do impacto causado122 de uma eventual insolvência, garantir a manutenção das funções vitais do banco intervencionado e prevenir o contágio das dificuldades sofridas pela instituição em causa, pois “(…) a gestão e redução do risco sistémico constitui o “tronco central” deste instituto”123.                                             120 Cfr. JOÃO CALVÃO SILVA, Boletim de Ciências Económicas, Volume LVIII, Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito, 2015, p. 190.  121 Pode dizer-se que se trata de uma decisão imparcial, pois não depende do consentimento prévio dos acionistas da instituição alvo de alienação. 122 Na verdade, estas medidas visam sobretudo evitar enormes custos para o Estado, evitar por exemplo a situação do BPN, em que a nacionalização deste banco teve um custo para o país de 7.000 milhões de euros. 123 JOÃO PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.10. 
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 “A resolução será desencadeada com a insolvência ou risco de insolvência124 da instituição e sem que exista uma solução privada ou uma intervenção publica capaz de, presumivelmente, reverter 
tal situação em prazo razoável”125.   A qualificação da situação de insolvência de uma instituição de crédito está patente no art.145º-E n.º3 e 32º n.º4 da diretiva. Estando preenchidos os requisitos para o acionamento de uma medida de resolução, cessam funções os membros do órgão de administração e de fiscalização da instituição de crédito bem como o seu revisor oficial de contas, tal apenas não acontece quando a sua manutenção é considerada necessária — art.145º-F n.º1 do RGICSF. Havendo cessação de funções são designados novos membros do órgão de administração, uma comissão de fiscalização ou fiscal único — art.145º -F n.º2. Pode ainda existir a eliminação ou alteração de cargos de direção de topo — art.145º-F n.º2 do RGICSF e com o cessar de funções não existe direito de indemnização estipulado no contrato – art.145º-F n.º6. Todo este artigo em si, é como se de uma presunção de má gestão das instituições de crédito se tratasse, ao implicar o cessar de funções daqueles que geriam e desempenhavam funções de topo, levando a crer que foram estes os responsáveis pela situação financeira em que se encontra a instituição.  Com o cessar de funções, serão designados novos administradores pelo BDP, segundo critérios de idoneidade, qualificação, disponibilidade e independência –  art.145º-G n.º1 do RGICSF.   Durante o processo de resolução, toda a informação e colaboração deve ser prestada ao BDP por parte daqueles que desempenharam funções de gestão na instituição de crédito e foram destituídos.   Imprescindível para a aplicação de uma medida de resolução é também a avaliação feita a mando do BDP por uma entidade independente de forma “justa, prudente e realista aos ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais da instituição em causa”126. Esta avaliação visa fundamentar a decisão do BDP em adotar a medida de resolução ao caso em concreto.                                            124 Segundo a diretiva, no seu art.32º n.º4 a), uma instituição encontra-se em situação ou risco de insolvência quando esta tenha deixado de cumprir ou existam elementos subjetivos que permitam concluir que a Instituição deixará de cumprir, dentro de pouco tempo, os requisitos necessários à continuidade da sua autorização. 125 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.46. 126 Art.145º - H do RGICSF. 
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 É necessário ter em atenção que não é pressuposto de aplicação de uma medida de resolução a insolvência de uma instituição de crédito, mas sim, a impossibilidade de esta não cumprir os requisitos para a manutenção da sua autorização. Perante um cenário de eventual insolvência de uma instituição de crédito, apenas temos um de três caminhos a seguir, ou optamos pela liquidação judicial, ou pela nacionalização, ou adotamos uma medida de resolução. Para chegarmos a uma decisão ponderada sobre o assunto torna-se necessário a análise dos pressupostos de aplicabilidade que desencadeiam cada um deles.    3.1. Mecanismo de Resolução Bancária vs Nacionalização  Perante uma situação de risco de insolvência de uma instituição de crédito, sabemos que temos várias opções de escolha, sendo que uma delas é a nacionalização. Muitos são os que defendem a nacionalização das instituições bancárias quando estas começam e evidenciar sinais de desequilíbrio financeiro. Nacionalizar significa transferir a gestão e a propriedade de uma entidade privada para o Estado, conferindo aos antigos proprietários da instituição em causa um direito a uma indemnização. Este processo de nacionalização é efetuado através de um ato legislativo, podendo somente ser emanado pela Assembleia de República.  Quando acontece o caso de se nacionalizar uma instituição que tenha uma situação liquida positiva, o estado é obrigado a indemnizar os acionistas do banco, já no caso de a situação ser diferente, o estado é obrigado a repor os níveis de solvabilidade da instituição. O caso mais recente de nacionalização no nosso ordenamento jurídico reporta-se ao Banco Português de Negócios (BPN)127, alvo de nacionalização em novembro de 2008,   “(…) a primeira nacionalização em Portugal desde 1975 com a 

situação “excecional”, “delicada” e “anómala” vivida por aquela instituição bancária, cujas perdas acumuladas rondam os 700 
milhões de euros (…)”128.                                             127 Banco que nasceu da fusão das sociedades financeiras Soserfin e Nórcredito. 128 Disponível em https://www.publico.pt/2008/11/02/economia/noticia/governo-anuncia-nacionalizacao-do-BDPn-1348467, visitado em 25/11/2016, as 22.30h.  

https://www.publico.pt/2008/11/02/economia/noticia/governo-anuncia-nacionalizacao-do-bpn-1348467
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Como suporte da nacionalização do BPN, temos a lei n.º 62-A/2008 de novembro de 2011129. Desta lei resulta que a gestão do BPN (entidade privada) é conferida à Caixa Geral de Depósitos (entidade pública). Este ato legislativo tinha como objetivo assegurar a proteção dos depositantes e evitar o risco de contágio a outras instituições. Além da crise, um dos motivos que levou à nacionalização do BPN foi “(…) as graves acusações de irregularidades no que toca à gestão do BPN130”. Com a nacionalização deste banco são transmitidas as participações sociais para o estado que terá de indemnizar os antigos detentores destas, tal decorre do art.83º da Constituição da República Portuguesa (CRP)131. Em 2011, não existiam no nosso ordenamento jurídico os mecanismos de resolução que hoje existem, que em 2014 já foram aplicados ao BES, e por conseguinte “(…) face à inexistência de uma solução que permita defender os interesses dos depositantes, o Governo viu-se obrigado a propor à Assembleia da República a nacionalização do BPN”132.  Foram enumerados como motivos para a sua nacionalização “a ausência de liquidez adequada, a iminência de uma situação de rutura de pagamentos e a inviabilidade de outro meio menos restritivo”133.  Esta nacionalização, acarretou enormes custos para o estado, rondando os 5,4 mil milhões de euros segundo o Tribunal de Contas134, custos estes que foram suportados indiretamente pelos contribuintes.   Segundo HENRIQUE MONTEIRO "O sinal que o Estado dá, ao nacionalizar o banco e garantir o dinheiro daqueles que lá o puseram, é de que, afinal, não havia risco nenhum (no BPN). Quem perde? Simples: o contribuinte que vai pagar e o investidor prudente que, por não acreditar na espécie de 'bacalhau a                                            129 Apesar desta lei incidir sobretudo sobre o caso concreto da nacionalização do BPN, também regula o processo de apropriação pública de participações sociais. 130PAULO DE PITTA E CUNHA, “A integração europeia e a crise do euro”, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, ano 71, out.- dez., 2011, p.723. 131 Cfr. art.83º da CRP - “A lei determina os meios e as formas de intervenção e de apropriação pública dos meios de produção, bem 
como os critérios de fixação da correspondente indemnização”.  132 Disponível em https://www.publico.pt/2008/11/02/economia/noticia/governo-anuncia-nacionalizacao-do-BDPn-1348467, visitado em 14/12/2016 às 9:50h. 133 Disponível em http://observador.pt/2016/12/20/nacionalizacao-do-BDPn-pode-custar-mais-de-54-mil-milhoes-de-euros-aos-contribuintes/, visitada em 20/12/2016 às 17:50h. 134 Ibidem. 

https://www.publico.pt/2008/11/02/economia/noticia/governo-anuncia-nacionalizacao-do-bpn-1348467
http://observador.pt/2016/12/20/nacionalizacao-do-bpn-pode-custar-mais-de-54-mil-milhoes-de-euros-aos-contribuintes/
http://observador.pt/2016/12/20/nacionalizacao-do-bpn-pode-custar-mais-de-54-mil-milhoes-de-euros-aos-contribuintes/
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pataco' que Oliveira Costa vendeu, pôs o dinheiro noutros 
bancos, embora a render menos”135.  Várias foram as críticas lançadas quer ao BDP, como entidade supervisora que atuou basicamente sem supervisionar em termos, pois o BPN não ficou nesta situação do dia para a noite e ao governo, por ter decidido pela sua nacionalização devido aos custos que esta acarretou. Segundo JOÃO MARCELINO, “o caso BPN, é o maior exemplo entre promiscuidade existente 

entre a política e o setor financeiro”.136, sendo considerado um erro politico. A partir da sua nacionalização, o BPN acumulou largos prejuízos, obrigando o Estado, através da Caixa Geral de Depósitos a injetar muitos milhões de euros para o poder manter e ser depois alvo de venda. Tendo em conta os meios de recuperação que hoje existem, não se depreende o porquê de ainda existir quem defenda, por exemplo a nacionalização do BES. Dos exemplos do passado, já se constatou, que a nacionalização é uma medida muito onerosa para o estado e, concomitantemente, para os contribuintes e além do mais, esta foi aplicada, pois, àquela data, inexistiam outras medidas menos onerosas e mais eficazes que permitissem recuperar o BPN.  Mais tarde, em 2012, o BPN foi reprivatizado, tendo sido adquirido pelo Banco Bic Portugal por 40 milhões de euros. Antes desta venda, o banco teve de ser recapitalizado pelo estado, num montante de 600 milhões de euros. Depois deste escândalo e das falhas de supervisão que se constataram, o BDP criou equipas de inspeção junto dos principais grupos bancários. As mesmas não foram bem sucedidas, pois em 2014 ocorreu o colapso do BES e tal também se deveu em parte às falhas de supervisão. Nesta fase, cumpre-nos abordar duas das medidas de resolução já utilizadas no nosso sistema financeiro.                                                  135 Disponível em http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_chamem_me_o_que_quiserem/o-escandalo-da-nacionalizacao-do-BDPn-quatro-anos-depois=f763998, visitada em 21/12/2016 às 14h.  136 Ibidem. 

http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_chamem_me_o_que_quiserem/o-escandalo-da-nacionalizacao-do-BdPn-quatro-anos-depois=f763998
http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_chamem_me_o_que_quiserem/o-escandalo-da-nacionalizacao-do-BdPn-quatro-anos-depois=f763998
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3.2. Medidas de Resolução 3.2.1. Alienação Total ou Parcial da Instituição Bancária  Esta é a primeira medida de resolução, prevista no atual art.145º -M e -N do RGICSF e 38º n.º1 a) e b) da diretiva, já constava no DL n.º 31-A/2012 e consiste na venda total ou parcial da atividade da instituição bancária a outra(s) instituições, permitindo assim ao BDP vender em condições comerciais137 a totalidade ou parte da atividade sem consentimento dos acionistas e sem observar certos procedimentos que teriam lugar, conforme o art.145º-N n.º9 do RGICSF. Todo este processo, desde o seu inicio até ao fim, é norteado pelo BDP que assegura a sua celeridade e transparência – art.145º-M n.º2 do RGICSF. A alienação da instituição não poderá concretizar-se a uma instituição de transição, pois tal trata-se de uma outra medida de resolução.  JOSÉ RAPOSO afirma que, “o processo de alienação e o resultado da mesma são, regra geral, envolvidos de um sistema normativo e garantístico equivalente a um qualquer processo da mesma natureza no âmbito do normal funcionamento do mercado, embora com as especificidades próprias do procedimento”138.  O processo de alienação deve ser transparente e equitativo, sem conferir vantagens a nenhum potencial interessado e por vezes é dispensada a sua publicidade, quando esta possa comprometer os objetivos de resolução –  art.145º-M n.º3 do RGICSF e 39º n.º2139 da diretiva. Após a alienação da instituição, o BDP pode devolver, com autorização da instituição adquirente, à instituição objeto de resolução direitos e obrigações que tinham sido transmitidos140.  Em relação às pessoas ou entidades que detenham uma participação igual ou superior 2% do capital social, não podem ser alienadas as suas participações na resolução, tal apenas será possível se não for provado que a atuação ou omissão destes sujeitos não provocou dificuldades financeiras na instituição em causa141. O mesmo se reporta aos direitos de crédito sobre a instituição objeto de resolução que “nos dois anos anteriores à data de aplicação da medida de                                            137 Art.145º-N n.º1 RGICSF. 138 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.47. 139 Neste número da diretiva constam os critérios que devem ser seguidos para a promoção da alienação da instituição. 140 Art.145º-N n.º4 RGICSF. 141 Cfr. Art.145º-N n.º4 RGICSF. 
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resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2% do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito (…)”142. Efetuada a alienação, o produto dela obtido deve reverter para o BDP e para o Fundo de Resolução de forma a recuperarem as despesas que despenderam com o processo, para os acionistas ou titulares de outros títulos representativos do capital social da instituição de crédito objeto de resolução e para a instituição de crédito objeto de resolução, conforme os artigos 145º-L n.º4 e 145º-N n.º5 a) e b) ambos do RGICSF. Destarte, finalizada a venda, deve assegurar-se a continuidade das operações, na medida em que a instituição adquirente, deve ser vista, como a herdeira da instituição que foi alvo de aplicação de uma medida de resolução. O tipo de regime aqui descrito, apresenta certas semelhanças com o regime nacional de insolvência, mais propriamente com o art.48º do CIRE, em que se encontram subordinados os créditos detidos por pessoas relacionadas com o devedor. Por fim, esta modalidade de medida de resolução foi a segunda a ser aplicada em Portugal, mais concretamente ao BANIF.  3.2.2. Criação de uma Instituição de Transição - criação de duas entidades distintas – Banco Bom143 e Banco Mau  
“A entidade reguladora limita a esfera-jurídica patrimonial do banco de origem dos ativos e passivos problemáticos, transferindo para o banco de transição, bem como ativos e passivos não tóxicos”144.                                             142 Cfr. 145º-Q n.º3 RGICSF. 143 A origem da expressão Banco Bom advém dos EUA, tendo sido utilizada pela primeira vez em 1988 ao aplicar-se ao Mellon Bank Corp. Esta instituição foi um caso de sucesso, pois através deste meio ganhou-se tempo e permitiu-se que a mesma em causa renascesse in RUTE SOUSA VASCO, op., cit., p.9.   144 Ibidem, p.25.   
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A criação de um banco de transição ou bridge bank faz parte de um conjunto de medidas que podem ser aplicadas pelo BDP quando uma instituição de crédito comece a evidenciar sinais de degradação.  O seu regime jurídico encontra-se plasmado no art.145º-G a 145º-I do RGICSF, bem como os seus estatutos encontram-se previstos no aviso do BDP de 13/2012145. Quando aplicada uma medida desta índole, existe o recurso ao CSC, sendo este aplicado subsidiariamente com as necessárias adaptações.   
“O BDP pode determinar a transferência parcial ou total de direitos de obrigações de uma instituição de crédito, que constituam ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão, e a transferência da titularidade das ações ou de outros títulos representativos do seu capital social para instituições de transição para o efeito constituídas, com o objetivo de permitir a sua posterior alienação”146.  Como forma de contornar a situação de uma eventual insolvência da instituição de crédito, o BDP lança mão desta medida, que por um lado visa isolar os ativos problemáticos da instituição com vista à sua posterior liquidação, aqui estamos a falar do Banco Mau e, por outro lado, visa concentrar o essencial da sua atividade numa entidade capitalizada, sendo esta vendida a curto prazo, Banco Bom147. A distinção entre estas duas entidades reside no facto de o Banco Bom ser um banco novo a par do originário e o Banco Mau é outra entidade, cujo destino a prazo será a sua liquidação. Todo este processo é executado de forma urgente, “as decisões do BDP adotadas ao 

abrigo do presente titulo são consideradas urgentes (…)”148, de forma a salvaguardar a solidez financeira da instituição objeto de resolução e o interesse dos seus depositantes, bem como a manutenção da estabilidade do sistema financeiro português149.                                             145 Disponível em https://www.BDPortugal.pt/sibap/application/app1/docs1/avisos/textos/13-2012a.pdf, visitada em 25/11/2016, às 15.40h. 146 Art.145º-O n.º1 do RGICSF e os elementos a transferir podem ser instrumentos de propriedade da instituição, normalmente ações, ou a totalidade ou parte do seu negocio, composto por ativos, passivos e direitos, tal como consta no art.40º da diretiva. 147 Segundo o Governador do BDP, Carlos Costa, afirma que existe uma relação dinâmica entre entes dois patrimónios, entre o património pertencente à entidade objeto de resolução e à entidade de transição. 148 Cfr. art.146º do RGICSF. 149 Como sublinha CATARINA SERRA, III Congresso de…, cit., p.68. 

https://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/avisos/textos/13-2012a.pdf
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Assim, aplicando-se esta medida emergem duas entidades distintas, a instituição de transição ou Banco Bom e a instituição objeto de resolução ou Banco Mau. Nesta fase, cumpre-nos distinguir juridicamente cada uma. A instituição de transição ou também conhecida como Banco Bom é entendida como uma nova pessoa coletiva que opera no mercado, com capital maioritariamente detido por autoridades públicas150 e que “assegura a continuidade da prestação de serviços financeiros inerentes à atividade transferida (…) procurando proceder à sua alienação, logo que as circunstâncias o aconselhem, em termos que maximizem o valor do património em causa151”.   
“ (…) os bancos de transição são instituições de crédito com duração limitada, com a natureza jurídica de banco e a forma de sociedade anónima, que se regem pelos estatutos aprovados por deliberação do Banco de Portugal, pelas disposições legais e regulamentares que lhes são especialmente aplicáveis, pelas normas aplicáveis aos bancos e, subsidiariamente, pelo Código das Sociedades Comerciais, com as adaptações necessárias aos objetivos e natureza destas instituições”152.  Trata-se de um banco, revestido sob a forma de sociedade anónima, isto é, uma autêntica instituição de crédito. A constituição de uma instituição de transição é decidida pelo BDP153 e deve cumprir “as normas aplicáveis às instituições de crédito ou às empresas de investimento”154,  a sua criação visa a sua futura alienação e, pode dizer-se que este é o seu objetivo de vida e que se cumprido, significará que esta operação teve sucesso. Na verdade, a sua esperança de vida deve ser no máximo dois anos155, “a contar da data em que tenha sido realizada a última transferência para a instituição de transição de direitos, obrigações, ações ou de títulos representativos do capital                                            150 Cfr. art.40º n.º2 a) da diretiva. 151 Cfr. art.145º-O n.º3 e n.º4 do RGICSF. 152 Art.2º n.º1 do Aviso de Portugal n.13/2012 de 08 de outubro de 2012. 153 Art.145º-P n.º1 do RGICSF. 154 Art.145º-p n.º2 do RGICSF. 155 O BDP pode prorrogar este prazo por períodos de um ano, caso “existam fundadas razões de interesses público, nomeadamente, a cerificação de riscos para a estabilidade financeira; se verificar a necessidade de assegurar a continuidade de serviços essenciais; a prorrogação seja necessária para permitir ou facilitar a fusão da instituição de transição com outra entidade ou a alienação de direitos e obrigações” conforme art.145º-P n.º11 a), b) e c) do RGICSF. 
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social da instituição de crédito objeto de resolução”156. Esta instituição deve cumprir certos requisitos, um deles e talvez o mais importante, é a obrigação de cumprimento dos níveis mínimos de solvabilidade. Reunidas as condições para a alienação do Banco Bom, o procedimento de venda157 é promovido pelo BDP “ou pela instituição de transição, se autorizada, nos termos dos artigos seguintes, pode, assegurando a transparência do processo e o tratamento equitativo dos interessados, promover a sua alienação através dos meios que forem considerados mais adequados 
tendo em conta as condições comerciais existentes na altura (…)158. Quando exista uma oportunidade de alienação clara e consistente, o melhor é aproveitar e não devem haver entraves por parte da administração da instituição que obstem à sua venda. Nestas situações o tempo é o fator chave, pois este é tudo nos negócios.  Por vezes, existem conflitos sobre o futuro da instituição de transição entre a administração da mesma e a autoridade resolutiva (BDP). Exemplo desta situação temos o caso BES.  O objetivo de uma administração de uma instituição de transição é, de modo célere, gerar contactos com vista a uma alienação credível. Findo este processo de venda, o Banco Bom é dissolvido pelo BDP159. Se não for possível alcançar uma venda, as autoridades devem decidir no sentido de o banco de transição entrar em liquidação voluntária. Assim, uma instituição de transição é uma instituição de crédito temporária e nas palavras de JOSÉ RAPOSO com a finalidade de “(…) permitir que o negócio viável de um banco insolvente seja transportado para uma margem de segurança, adquirido por outra instituição de crédito ou por investidores credíveis que venham constituir um novo corpo acionista”160. Quanto à instituição objeto de resolução ou Banco Mau, apesar de não estar expressamente prevista na lei, esta deve prestar todos os esclarecimentos, informações e documentos ao BDP, bem como ao transmissário, relativamente à atividade transferida161.  Este banco é criado apenas para receber os ativos problemáticos de uma ou mais instituições de crédito.                                            156 Art.145º-p n.º10 do RGICSF. 157 Uma questão que se coloca nesta temática é a de saber quem e como se afere quais são os créditos que podem ser transferidos para o Banco Bom, no momento da transferência dos ativos e passivos? Pois, atendendo às situações já expeditas, existem casos em que os créditos não são transferidos para a instituição de transição e caso o sejam resta saber como é que os afetados podem reagir, se impugnam a medida de resolução ou apenas esta situação.  158 Neste sentido o art.145º-R n.º3 in fine, do RGICSF. 159 Art.145º-R n6 do RGICSF. 160 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, Regime Europeu de Recuperação…, op. cit., p.82. 161 CATARINA SERRA, III Congresso de…, op., cit., p.70. 
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Na ótica do BDP, esta instituição encontra-se em risco sério e grave de incumprimento e não sendo a medida de resolução tomada com urgência, esta certamente que caminhará para a revogação da sua autorização, o que implicará a sua entrada em processo de liquidação.  Basicamente, o Banco Mau não exercerá a sua atividade, pois a sua autorização acabará por ser revogada pelo BDP e consequentemente entrará em processo de liquidação, sendo que este processo incidirá apenas sobre os passivos e ativos que não foram transferidos para o Banco Bom. Há quem considere o Banco Mau como uma massa insolvente encapotada162, isto é, todos os custos associados ao processo de resolução são suportados pela massa insolvente163, ou seja, pela instituição de crédito de origem. Quanto às obrigações que se mantêm na instituição de origem, muito provavelmente não serão cumpridas, pois a esta instituição irá ser-lhe retirada a respetiva autorização e, consequentemente, não poderá cumprir com as obrigações a que estava adstrita. Já relativamente às obrigações que transitem para a instituição criada ex novo poderão ser cumpridas como se nenhuma perturbação as tivesse atingido, como se de uma instituição bancária saudável se tratasse. Uma das grandes vantagens da criação de uma instituição de transição, é que a mesma permite salvar certos ativos que com o processo de liquidação se perderiam.   “Não se pode deixar cair um banco, é muito bonito deixar cair um banco, mas se tiver lá depósitos164, não fica contente, pois não?”165.    Carlos Costa (Governador do BDP), através desta afirmação, direcionou-se às pessoas que tanto criticaram a aplicação das medidas de resolução ao BES e ao BANIF, pois estas pessoas                                            162 NUNO LÍBANO MONTEIRO, O regime jurídico de liquidação judicial das instituições de crédito à luz das alterações introduzidas pela lei  n.º 23-A/2015 de 26 de março in III Congresso de direito da insolvência / coordenação Catarina Serra, Almedina, Coimbra, 2015 p.70. 163 O Banco Mau é compreendido como uma massa insolvente liquidatária que não preenche os requisitos do art.46º do CIRE - “A massa insolvente destina-se à satisfação dos credores da insolvência, depois de pagas as suas próprias dívidas, e, salvo disposição em contrário, abrange todo o património do devedor à data da declaração de insolvência, bem como os bens e direitos que ele adquira na pendência do processo.”. Estes requisitos não se encontram preenchidos, pois para estarem, teria de a massa insolvente da instituição bancária abranger todo o património do devedor e destinar-se à satisfação do seu universo de credores, tal não é possível devido à existência do critério de assunção de prejuízos que limita o sacrifício dos credores.  164 Entende-se por depósito bancário, a quantia pecuniária que resulta exclusivamente da força de trabalho do cliente e que é essencial para satisfazer perante as necessidades do seu dia a dia in JOÃO CALVÃO SILVA, Boletim de Ciências Económicas, op., cit., p.234. Atendendo ao teor desta definição, dai a preocupação que o legislador demonstra em torno deste tema. 165 Governador do Banco de Portugal, em 10 de novembro de 2016. 
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que não fazem parte da instituição bancária em causa, não se importam nem estão interessadas em reunir esforços para a levantar e/ou retirar da situação em que se encontra, porém, caso tenham depósitos nessa mesma instituição, a situação já é diferente, pois correm o risco de nunca mais os reaverem.  Como já temos vindo a explanar, o BDP é o órgão responsável pela aplicação de uma medida de resolução e além do mais é o órgão de supervisão, supervisão esta que tem sido largamente questionada nos últimos anos e assim sendo iremos abordar de uma maneira geral as suas competências no âmbito desta matéria.  4.Banco de Portugal 4.1. Competência para a aplicação de Medidas de Resolução  
“O Banco é a autoridade nacional de resolução e, nessa qualidade, integra o Mecanismo Único de Resolução, que tem como objetivo assegurar a resolução ordenada dos bancos em situação de insolvência garantindo a estabilidade do sistema 
financeiro”166. - MENEZES CORDEIRO  Em virtude da fusão do Banco de Lisboa e da Companhia Confiança Nacional, nasceu em 1846 o BDP167, trata-se de uma entidade com competências latas168, concedidas por lei própria, a sua lei orgânica, aprovada pela lei n.º 5/98169 de 31 de janeiro.  Atendendo ao DL n.º 31-A/2012, o BDP é a autoridade de resolução170 no nosso ordenamento jurídico e como tal tem competência para a aplicação de medidas de resolução em Portugal.                                             166 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p. 103. 167 Tratava-se de um banco comercial e de um banco emissor, atualmente é apenas um banco emissor.  168 Gere a disponibilidade externa do país, age como intermediário nas relações monetárias internacionais do estado, vela pela estabilidade do sistema financeiro nacional e ainda emite moeda in art.6º da sua lei orgânica. 169 Alterada pela última vez pela lei n.º 39/2015 de 25 de maio. 170 Art.17º - A da lei orgânica do BDP, “Compete ao Banco de Portugal desempenhar as funções de autoridade de resolução nacional, incluindo, entre outros poderes previstos na legislação aplicável, os de elaborar planos de resolução, aplicar medidas de resolução e determinar a eliminação de potenciais obstáculos à aplicação de tais medidas, nos termos e com os limites previstos na legislação aplicável.” 
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Cabe-lhe também autorizar a constituição de uma instituição de crédito, somente através de uma autorização concedida pelo BDP171 é que a mesma pode exercer a sua atividade, porém caso não se encontrem reunidas as condições necessárias para o exercício da atividade, é-lhe recusada a autorização172. Constituindo-se uma nova instituição de crédito, esta será sempre supervisionada pelo BDP, funcionando este como uma autoridade supervisora173 e reguladora174. Este poder de supervisão implica também que o BDP revogue a referida autorização175, implicando assim a dissolução desta, com base em algum dos fundamentos previstos no art.22º n.º.1 do RGICSF. Atualmente, o BDP faz parte do Sistema Europeu de Bancos Centrais e funciona, como já se referiu, como uma autoridade supervisora176, quer isto dizer que regula e supervisiona as instituições de crédito, sendo que este poder advém em parte do mecanismo único de supervisão177, composto pelo BCE e pelas autoridades nacionais de supervisão bancária, no nosso caso o BDP. Este controlo, por parte do BDP, constitui um fator chave para manter a solvabilidade das instituições bancárias, pois através deste poder, garante que estas instituições cumpram os mínimos exigidos de solvabilidade. Tal como nas palavras de ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “A supervisão não se resume a evitar a falência das instituições, devendo acautelar os efeitos sistémicos, já que a referida situação de falência poderia afetar negativamente todas as restantes e consequentemente a própria estabilidade do sistema financeiro”178.   Obviamente que, Portugal enquanto membro da UE já não detém a soberania que em outros tempos detinha, o mesmo se reflete no BDP, enquanto Banco Central, o BDP já não tem a                                            171 Esta competência foi-lhe atribuída pelo Dl n.º 31-A/2012 de modo a permitir a sua intervenção em instituições sujeitas à sua supervisão que estejam em situação de detioração económica, art.17º da sua lei orgânica.  172 Art.20º n.º1 do RGICSF. 173 Art.17º da sua lei orgânica, “Compete ao Banco de Portugal exercer a supervisão das instituições de crédito, sociedades financeiras e outras entidades que lhe estejam legalmente sujeitas, nomeadamente estabelecendo diretivas para a sua atuação e para assegurar os serviços de centralização de riscos de crédito, bem como aplicando-lhes medidas de intervenção preventiva e corretiva, nos termos da legislação que rege a 
supervisão financeira.” 174 O termo regulação pode ser entendido por um enquadramento normativo com vista ao funcionamento das instituições enquanto que a supervisão permite ao BDP verificar o cumprimento destas normas prudenciais e sendo assim o BDP funciona como uma autoridade supervisora e reguladora do sistema financeiro português, art.93º n.º1 do RGICSF, tal implica uma gestão bancária prudente, devendo as instituições de crédito manter níveis adequados de liquidez e de solvabilidade. 175 Art.16º n.º1 e 93º n.º1 do RGICSF. 176 O termo supervisão advém de uma designação tradicional de regulação dentro do setor bancário. Em termos latos, trata-se de uma atuação desenvolvida pelo estado ou por outros entes públicos sobre os banqueiros de modo a controlar a sua atividade in ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p. 1054. As suas competências visam no essencial contribuir para a segurança e solidez das instituições de crédito e também para a estabilidade do sistema financeiro na UE. 178 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p. 730. 
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condução da politica monetária que antes lhe assistia e muitos dos poderes que detém são lhe concedidos pelo BCE -“O BDP vela pela estabilidade do sistema financeiro nacional”179. Justifica-se a existência do poder de supervisão do BDP, pois em caso de falência de um banco e estando todos eles interligados, é provável que ocorram mais falências, o tal risco sistémico, mesmo dos mais sólidos e certamente que acarretará uma corrida aos bancos o que acabará por implicar uma degradação económica do sistema financeiro, isto é, o chamado efeito dominó. Assim, com este poder visa-se evitar este tipo de situações e se não for alcançado, no mínimo, tenta-se remedia-las com o menor impacto possível.  
“Enquanto autoridade nacional de supervisão, o Banco de Portugal faz parte do Mecanismo Único de Supervisão, o sistema europeu de supervisão bancária, que zela pela segurança e pela 
solidez dos bancos europeus”.180  Relativamente ao poder de supervisão181 do BDP, este é visto como uma intervenção182 do Estado ou poder público em entidades privadas, poder este concedido pela nossa CRP, no seu art.101º183. Quando acontece o controlo efetivo de uma entidade privada em crise por uma entidade pertencente ao estado, tal pode afetar o direito de terceiros, podendo implicar a sua expropriação, privando os direitos dos acionistas e em alguns casos de terceiros.  Há quem afirme que as medidas de resolução enfermam de inconstitucionalidade, devido ao facto de se tratar de uma intromissão do poder público no sector privado, restringindo-se alguns direitos consagrados constitucionalmente. GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA têm opinião contrária, na opinião destes ilustres constitucionalistas, “as atividades financeiras estão naturalmente vocacionadas para um denso sistema de regulação e supervisão pública (…), o art.101º da CRP constitui uma amplíssima credencial constitucional para a intervenção, regulação e supervisão                                            179 Art.12º da sua lei orgânica.  180 Disponível em https://www.bportugal.pt/page/mecanismo-unico-de-supervisao?mlid=852, visitado em 25/11/2016 às 8.30h.  181 Nos EUA, as autoridades de supervisão bancária gozam de amplíssimos poderes de supervisão e obviamente que restringem o direito de propriedade dos acionistas das instituições de crédito in ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., p. 42.  182 Existem duas teses, uma intervencionista (Mishkin 1996) que defende que além da aconselhável é imprescindível, dado o efeito que a insolvência de uma instituição bancária poderá causar, outra (não intervencionista) defende que tal como uma empresa vai à insolvência, um banco também faz parte deste universo empresarial e como tal não tem de intervir (Macey e Miller 1998). 183 “O sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a 

aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social”, tal consta no art.101º da Constituição da República Portuguesa (CRP). 

https://www.bportugal.pt/page/mecanismo-unico-de-supervisao?mlid=852
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pública das atividades financeiras, com as determinadas limitações e restrições de liberdade 
económica nesta área (…)”184.  Eu perfilho da opinião destes autores, pois independentemente de se restringirem certos direitos análogos a um direito fundamental, o direito de propriedade privada185 ou o direito de iniciativa económica (art.62º e 17º ambos da CRP), quando uma instituição de crédito apresenta sinais de degradação, torna-se necessário a intervenção de uma autoridade, neste caso, do BDP, para que tome medidas céleres e eficazes de modo a evitar a contaminação de mais instituições, e não só, pois, não esta só em causa os interesses dos clientes das instituições, mas também os contribuintes no seu todo, isto é, a estabilidade do sistema financeiro. O acórdão da Relação de Lisboa de 07.03.2017 também entende que as medidas de resolução são constitucionais:  

“Nesta medida, não são estas medidas inconstitucionais, ainda que verdadeiramente conforme referido, possam afetar o direito de propriedade dos depositantes ou acionistas e a igualdade de tratamento de credores, pois o que se pretende é a salvaguarda do sistema e estabilidade financeira e o superior interesse público, balizados pelos normativos acima referidos, atribuindo-se à entidade de supervisão plena liberdade na escolha destes ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais, de forma a atribuir eficácia a esta medida.”186   Na verdade, estas medidas são tomadas de maneira a evitar situações mais gravosas, como a revogação da autorização da instituição para o exercício da sua atividade e a consequente entrada em liquidação judicial. Se o BDP agisse como um mero observador e não interviesse, em vez da insolvência de uma instituição de crédito, devido ao risco sistémico, teríamos o chamado efeito dominó e as consequências seriam bem mais catastróficas, tanto ao nível económico como social.                                            184 CATARINA SERRA, op., cit., p. 42. 185 O direito de propriedade privada não é absoluto, sendo que em determinadas situações poderá ser alvo de restrição, “(…) direito que os estados possuem de pôr em vigor as leis que julguem necessárias para a regulamentação do uso de bens de acordo com o interesse geral 
(…)” in art.1º, 2º parágrafo da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.  186 Op., cit. 
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MOTA PINTO é de opinião contrária, segundo este autor, parece que não existe um direito de cada um ao seu próprio património, pois, quando ocorre a lesão de um património, mas sem acompanhamento da lesão de um direito absoluto, tal não permite ressarcir o prejuízo do lesado. A lógica deste autor é a seguinte “Se não existe um direito de cada um ao seu próprio património, também não se poderá falar de um direito dos credores ao património do devedor”187.  
“O Estado tem de intervir seja para salvar banqueiros e empresas em risco, seja para preservar a confiança no sistema, o ideal é 
prevenir crises”188.  Com a aplicação destas medidas de resolução, o BDP prossegue as finalidades previstas no art.145º-C do RGICSF e de modo a fazer jus a essas finalidades, deve ter em atenção os princípios constantes no art.145º-D do mesmo diploma e art.34º e 32º n.º4189 da diretiva. No art.145º-C n.º2 é possível verificar a existência de uma certa margem de discricionariedade atribuída ao BDP no que toca à escolha de uma medida de resolução, “O Banco de Portugal determina as medidas de resolução que melhor permitam atingir as finalidades previstas no numero anterior, cuja 

relevância deve ser apreciada à luz da natureza e circunstancias do caso concreto”. Da leitura deste preceito podemos constatar que, apesar de o BDP se encontrar sujeito a ordens provenientes da UE, tem na mesma uma certa discricionariedade para decidir qual o meio mais adequado para auxiliar uma instituição que se encontre numa situação precária.  
“O BDP não age com medo de provocar uma crise num banco, quando na verdade tem de agir para evitar uma crise. Quando um banco tem o poder de gerar uma crise, esse banco esta 
acima da intervenção”. -  MARIANA MORTÁGUA – a propósito do caso BES.                                             187 JOÃO CALVÃO SILVA, Boletim de Ciências Económicas, op., cit., p. 238. 188 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op., cit., pp. 1054. 189 Princípios como o da subsidiariedade, isto é, a resolução é considerada uma forma especial de regular a situação de insolvência ou pré-insolvência de uma instituição bancária, porém há outros meios que podem ser utilizados e para tal, torna-se necessário verificar qual o que melhor se adequa; da responsabilidade subjetiva, quando uma medida de resolução é aplicada, é necessário verificar se existe responsabilidade de alguma pessoa que tenha levado à situação de insolvência da instituição. 
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Sabemos que parte do colapso do BES e do BANIF se deveu a uma supervisão que na realidade não existiu, pois, os indícios de precaridade bancária já lá estavam e esta crise apenas os veio acentuar.  Uma crise deve ser gerida com antecipação e tal só é possível de concretizar através da supervisão, porém caso a supervisão não seja exercida de forma correta, a previsibilidade não é possível de alcançar e sendo assim a estabilidade do sistema financeiro estará sempre colocada em risco190.  5.Fundo de Resolução  5.1 Financiamento das Medidas de Resolução191  
“A principal missão do Fundo de Resolução192 consiste em prestar apoio financeiro à aplicação de medidas de resolução adotadas 
pelo Banco de Portugal”193.  O fenómeno da insolvência bancária é recente e todos nós já assistimos a um incremento de impostos quando a situação de um banco português não se encontra numa posição financeiramente favorável. A nacionalização de um Banco194, a injeção de capital, a aplicação de uma medida de resolução tem de ser financiada de alguma forma, pois estas acarretam elevados custos.  Antes da criação do Fundo de Resolução, a aplicação de uma medida deste foro implicava enormes custos para o Estado e indiretamente para os contribuintes, que através das suas contribuições, financiavam estas medidas. Certamente que ninguém gosta de ver as suas                                            190 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.67. 191 Antes da entrada em cena do Fundo de Resolução, é seguida a ordem constante no art.145º-D do RGICSF, assim os primeiros a suportar os prejuízos da instituição objeto de resolução devem ser os acionistas, seguindo-se os credores, em condições equitativas, conforme a hierarquia de prioridade das várias classes de credores e só depois é que é acionado o Fundo de Resolução.  Com a mais recente alteração do RGICSF, deu-se a mudança do principio orientador da aplicação das medidas de resolução, deixando de ser o da igualdade de tratamento para passar a ser o da equidade, isto é, após os acionistas são os credores a suportar os prejuízos da instituição em condições equitativas de acordo com a sua hierarquia de classes in CATARINA SERRA, III Congresso de…, op., cit., p. 67. Esta sequência encontra-se prevista no art.145º-D, sendo esta hierarquia conforme o art.34º da diretiva. 192 No seio da União Bancária, também foi criado o Fundo Comum de Resolução, dotado de 55 mil milhões de euros, destinado a suportar as liquidações dos bancos, sendo que a data prevista para a sua capitalização é de 8 anos.  193 Disponível em http://www.fundoderesolucao.pt/pt-PT/ofundo/Paginas/OFundo.aspx, visitada em 25/04/2017, às 14.58h.  194 Caso da nacionalização do Banco Português de Negócios (BPN). 

http://www.fundoderesolucao.pt/pt-PT/ofundo/Paginas/OFundo.aspx
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contribuições serem aplicadas no sector privado, mais precisamente no setor bancário, tal não poderia continuar, pois esta situação estava a tornar-se insustentável.   Por seu turno, tornou-se necessário a criação de uma entidade que financiasse a aplicação destas medidas, estamos a falar do Fundo de Resolução195, criado em 2012, uma entidade que passou a custear, subsidiariamente, o processo de aplicação das aludidas medidas.  Criado pelo DL n.º 31-A/2012 de 10 de fevereiro, o seu regime encontra-se previsto desde o art.153º-B a 153º- U do RGICSF. Trata-se de uma pessoa coletiva de direito público, com sede em Lisboa196 e a sua gerência cabe a uma comissão diretiva composta por 3 membros.  O Fundo de Resolução tem como principal objetivo prestar apoio financeiro à aplicação de medidas de resolução e é financiado pelo contributo das instituições financeiras197.  Fundo = Seguro198 – este é o exemplo que nos permite ter melhor perceção de como funciona o Fundo de Resolução. O seu funcionamento parte pela receção de contribuições das instituições de crédito e será acionado quando seja necessário recorrer-se à resolução e não existam outros meios de financiamento destas medidas, ou seja, apenas é acionado quando estes dois pressupostos se encontrem preenchidos, não servindo para salvar as instituições quando estas se encontrem em dificuldades. De uma forma simples, as instituições de crédito pagam contribuições ao Fundo de modo a se protegerem contra um eventual risco sistémico e desta forma não é necessário recorrer a dinheiros públicos para salvar o setor bancário, não se imiscuindo o setor privado com o público. Basicamente, o Fundo não funciona para salvar instituições, mas para minimizar os riscos e perdas para o sistema financeiro. Apesar deste Fundo ser dotado de autonomia administrativa e financeira, a competência para determinar a natureza e o montante do apoio financeiro a ser concedido cabe ao BDP e sendo este financiamento concedido, o mesmo é realizado através de empréstimos.                                            195 Cfr. art.145º-D n.º1 d) e 166º, ambos do RGICSF. 196 Art.153º-B do RGICSF. 197 Alusão ao principio “poluidor-pagador”, dado que os eventuais custos com as crises financeiras devem ser suportados por aqueles que a causaram. As instituições de crédito devem contribuir inicial e periodicamente, sendo o valor proporcional ao montante do passivo dessa instituição, podendo ser ajustado conforme o perfil de risco da instituição, art.153º-G e 153-H do RGICSF. 198 Existem enumeras comparações do Fundo de Resolução a um Seguro, apesar de as contribuições serem obrigatórias, este destina-se a cobrir o risco, caso uma instituição deixe de cumprir ou fique em risco sério de cumprir as suas obrigações, podendo, eventualmente, ser revogada a autorização da sua atividade.  
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Como já foi dito, em primeiro lugar são os acionistas e credores da instituição objeto de resolução que devem assumir os prejuízos da referida instituição, só depois é que entra em cena o Fundo de Resolução. Este Fundo é recente, logo não se encontra ainda dotado de recursos financeiros em montante que lhe permita financiar qualquer medida de resolução. Assim, face aos recentes casos de insolvência bancária verificados a nível nacional, este viu-se obrigado a contrair empréstimos junto do Estado Português199, art.153º-J do RGICSF. Trata-se de um apoio financeiro excecional por parte do estado. Apesar de relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, este fundo reveste extrema importância, exemplo disso é o caso de uma instituição de crédito não cumprir com as suas obrigações em relação a este fundo e tal poderá implicar a consequência gravosa de ver revogada a sua autorização200, isto é, uma instituição que não contribua para o Fundo sai de cena. Em Portugal, o Fundo já foi acionado através da injeção de capital no Novo Banco, relativamente ao caso dos credores com créditos que não foram transferidos para o banco de transição e assumiram um prejuízo superior ao montante estimado que suportariam caso a instituição de crédito tivesse entrado em liquidação, em momento anterior ao da aplicação da medida de resolução, tais credores tem o direito de receber a diferença, que será suportada pelo Fundo de Resolução – art.145º-H n.16 do RGICSF. Esta injeção de capital efetuada no Novo Banco confere um direito de crédito ao Fundo, apenas no caso de os recursos por ele proporcionados não sejam utilizados para a realização do capital social do banco de transição. Convém frisar que, para o êxito de uma medida de resolução depende não só da atuação atempada por parte do BDP, mas também da existência de um Fundo de Resolução devidamente capitalizado e financiado através de contribuições de crédito das instituições participantes no próprio fundo. Reunidas estas condições, tudo conduz a que a aplicabilidade futura de medidas de resolução tenha sucesso. Chegados a este ponto, cumpre referir que o Fundo de Resolução não é a mesma coisa que o Fundo de Garantia de Depósitos, apesar da sua natureza ser idêntica, trata-se de duas entidades distintas, sendo que o objetivo deste último é o de reembolsar os depósitos constituídos nas instituições de crédito e só em certas situações é que pode ser chamado a colaborar em ações                                            199 A intenção do Fundo é de reembolsar as verbas emprestadas pelo Estado Português. Com a aplicação de uma medida de resolução deseja-se que o estado português não tenho de suportar qualquer custo com o processo, eis aqui a função primordial deste fundo, evitar custos para o estado, mais precisamente para os contribuintes. 200 Art.22º n.º1 g) do RGICSF. 
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que visem reestabelecer as condições de solvabilidade e liquidez destas instituições201. Este Fundo de Garantia de Depósitos é acionado em caso de colapso da instituição bancária, sendo financiado pelos bancos do país em causa, conforme o art.156º do RGICSF. Concluindo, com um Fundo de Resolução dotado de capital, com um poder de supervisão com atuação ágil e eficaz, estão reunidas as condições para que, no futuro, a aplicação de medidas de resolução sejam consideradas casos de pleno sucesso.                                                                             201 Art.154º e 155º do RGICSF. 
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CAPÍTULO III CASOS MEDIÁTICOS DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE RESOLUÇÃO EM PORTUGAL - CASOS BES E BANIF  Sumário: 1. Caso Banco Espírito Santo. 1.2 Causas de desmoronamento de um Império. 1.3 Análise da aplicação da Medida de Resolução ao BES. 1.4 Consequências. 2.Novo Banco 2.1 Processo de Venda. 3. Caso BANIF. 3.1 A aplicação da Medida de Resolução de Alienação Total da Instituição.   
“O BES era mais que um banco, era a casa da família espirito santo, que durante décadas, tinha sido uma espécie de nobreza financeira, intocável, protetora, mas também inatingível”202.  Bem sabemos que até 2012, quando uma instituição bancária se encontrava numa situação inviável, o caminho a seguir seria proceder à sua liquidação, causando esta efeitos diruptivos sistémicos, ou então, optar pela sua nacionalização, o que, muito provavelmente, levaria à oneração das finanças públicas203.  O caso BES é um tema bastante complexo, que por si só daria panos para uma dissertação de mestrado, na medida em que todo o seu caminho, desde a aplicação da medida de resolução até ao cumprimento do objetivo da mesma, foi contraditório, obscuro, sendo que na maior parte das vezes eram díspares as informações que chegavam ao público. É também um tema atualíssimo, dado que ainda hoje se encontram em negociações a venda do Novo Banco, e reveste extrema importância, pois é algo que interfere com a estabilidade do sistema financeiro e indiretamente com a solidez das vidas dos contribuintes. Nesta fase, pretende-se esclarecer o contexto em que foi aplicada a medida de resolução ao BES e as implicações que esta teve. Falar-se-á do BANIF, banco que também foi alvo da aplicação de uma medida de resolução, diferente do BES - A alienação da instituição de crédito.                                               202 ALEXANDRA FERREIRA, BES, os dias do fim revelados, 1º edição, Chiado Editora, Lisboa, março de 2016 p.35. 203JOSÉ MANUEL GONÇALVES SANTOS QUELHAS, Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e a incerteza sistémica, cit.., p.278. 
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1.Caso Banco Espirito Santo 1.2. Causas de desmoronamento de um império   
“O BES é a personificação nacional da máxima too big too fail”204.   O ano de 2014 foi um ano marcante para o nosso país, mais propriamente para o nosso sistema financeiro e não pelos melhores motivos. Em 03 de agosto desse mesmo ano, é anunciada a aplicação de uma medida de resolução ao maior império financeiro português, com mais de 140 anos, o Grupo Espirito Santo (GES) não vivia os seus melhores dias. Falamos aqui, de um dos grupos com mais forte posicionamento na economia portuguesa, e também na economia internacional. Desde os anos vinte que o BES integrava o grupo das cinco maiores instituições bancárias privadas nacionais.  Resumindo a história do GES, em poucas palavras, este grupo foi durante quase toda a sua existência uma entidade privada, que apenas se alterou com as nacionalizações de 1975205, porém em 1986 voltaria a fazer novamente parte do setor privado. Nessa época das nacionalizações, vários membros do GES tiveram de se refugiar no estrangeiro, iniciando-se assim a internacionalização do grupo com a criação de uma holding com sede no Luxemburgo. Em 1991, dá-se a chegada ao trono do GES de Ricardo Salgado, banqueiro que ficaria no lugar da presidência até aos últimos dias desta instituição de crédito. A marca Espírito Santo constituía um ativo de referência206, com grande credibilidade e notoriedade. Era marcadamente de caráter familiar207 e um dos últimos centros de racionalidade da economia portuguesa com poder de decisão nacional208. Pode definir-se este grupo como uma estrutura societária de elevada complexidade, com mais de 400 empresas em diversas áreas de negócio. Há quem compare este grupo a um polvo com 8 tentáculos, onde cada um destes tentáculos corresponde a 8 holdings e cada uma destas                                            204 RUTE SOUSA VACO, Banco Bom Banco Mau, op., cit., p.132. 205 A nacionalização do GES foi realizada através do DL n.º 132-A. 206 “(…) em 1994 os fundos de investimento sob gestão no estrangeiro ascendiam a 478 milhões de contos. O total de ativos do grupo no estrangeiro situava-se nos 852 milhões de contos, participando através de 42 subsidiárias/sucursais e 12 escritórios.” conforme José Poças, Caso BES, a realidade dos números – lições e equívocos da queda do maior grupo económico português, clube do autor, Lisboa, junho de 2015, p.364. 207 Segundo José Poças, op., cit., p. 365, o carácter familiar do GES contribuiu em parte para a sua situação de insolvência eminente. Disputas familiares e desequilíbrios ao nível de maturidade, afetaram a sua imagem.  208 Ibidem, p.358.  
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holdings assume a forma de um novo polvo209. Daqui resulta a extrema complexidade do grupo que implica uma difícil perceção do funcionamento do mesmo. Faziam parte do GES: 1. Espirito Santo Financial Group – Polvo Financeiro, antiga dona do BES; 2. Rio Forte (não financeiro); 3. Espirito Santo Resources (não financeiro). As áreas não financeiras constituíam um universo com mais de 170 empresas e foram estas a principal máquina geradora de dívida.  Os anos de ouro e de glória do BES chegaram ao fim e tal deveu-se a inúmeros motivos, entre os quais:  
— os desentendimentos familiares constatados no grupo210;   — a crise de 2007 a 2009, já alvo de estudo, foi crucial para a decadência deste império, provavelmente a causa que mais motivou a exposição do banco ao débil setor empresarial português, em particular o setor imobiliário, “(…) a crise financeira criou o ambiente que acabou por potenciar as falhas fundamentais que se auto reforçaram”211; 
—  as falhas ou até a quase inexistência de supervisão212, pois a situação do BES não foi instantânea, houve indícios de que nem tudo estava bem, mas de certa forma, os mesmos foram ignorados;    —  por último, cumpre destacar que a estrutura de gestão do BES também foi apontada como causa do seu colapso, pois era exigida uma gestão adequada para a manutenção do equilíbrio entre as áreas financeira e não financeira e tal não foi possível de alcançar. Fazendo parte do grupo, o GES não financeiro também ficou vulnerável, devido à pressão decorrente do elevado nível de endividamento e o desequilibro ao nível da maturidade e futuras disputas familiares, contribuíram também para afetar a imagem do GES213.  Todos estes motivos enumerados conduziram o BES para um panorama catastrófico, para um túnel sem luz, cujo fim e/ou luz apenas era apenas visível com a declaração de encerramento desta instituição.                                             209 Reportagem SIC, Assalto ao Castelo, Grande Reportagem SIC de 01 de março de 2017. 210 Confusão do banco com a família e vice-versa. 211 JOSÉ POÇAS ESTEVES E AVELINO DE JESUS, op., cit., p. 369. 212 Segundo Mariana Mortágua, o BDP sabia muito bem o que se passava no BES e no GES, dado que há muito tempo que estas instituições violavam regulamentos, apenas não agiu antes por se tratar de uma instituição que “estava acima da intervenção”.  213 Ibidem, p. 365. 
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“Era inevitável. Uma família controlava um banco que usava para financiar outros negócios. Estes davam prejuízo, mas a torneira nunca se fechava porque tinham a chave do cofre. O dinheiro não era deles: era dos clientes da instituição. Mas este era um banco escravo - só fazia e financiava o que os seus principais donos queriam. Algumas famílias dizem-se reféns da banca - este era um banco refém de uma família”214.  Alguns meses antes da aplicação do instituto de resolução ao BES, parecia que o processo de recapitalização215 tinha sido aparentemente bem-sucedido, estando a instituição em melhores condições económicas. Porém, passados dois anos após esta recapitalização teve de se substituir os membros dos órgãos de administração do BES, aplicando-se assim o mecanismo na vertente da intervenção - administração provisória216 no dia 14 de julho de 2014. A informação transmitida ao público não era a mais credível, por exemplo, apenas cinco dias antes da aplicação da medida de resolução, em 28 de julho de 2014, o BDP emitiu um comunicado a insistir que a "solvência do BES e a segurança dos fundos confiados ao banco estão asseguradas" e “recordou que há soluções para fazer face aos prejuízos que vierem a ser reportados217”, através destes comunicados, o BDP reforçava a solvabilidade e consequentemente a confiança na instituição, coisa que não se constatou nos dias seguintes. Assim, no dia 30 de julho218, através de comunicado emitido pelo BES à Comissão de Mercado e Valores Imobiliários demonstra-se uma realidade completamente diferente daquela que                                            214 “O BES explicado às criancinhas”, in http://visao.sapo.pt/opiniao/ostrabalhoseosdias/o-bes-explicado-as-criancinhas=f791703, de 01/08/2014, visitado em 11/08/2017 às 11.02h.  215 Injeção de capital no BES de €1.000.000.000. 216 Este meio quando utilizado, atinge o direito de propriedade e enfraquece a imagem da instituição, que passa ser vista como uma instituição em desequilíbrio, que não gera confiança nem para os seus clientes, nem para os mercados. 217 “O CASO BES EM DATAS”, in http://www.dn.pt/economia/interior/o-caso-bes-em-datas-4062112.html, Diário de Noticias, visitado em 01/08/2017 às 17.56h.  218 Prejuízos na ordem dos 1,5 mil milhões de euros, tais valores eram amplamente diferentes dos que constavam da tal comunicação de 10 de julho, “(…) No entanto, factos supervenientes, identificados pelo auditor externo apenas na segunda quinzena de julho e com um impacto negativo de cerca de 1,5 mil milhões de euros, vieram alterar substancialmente o valor das perdas a reconhecer na conta de resultados do primeiro 
semestre, pondo em causa o cumprimento dos rácios mínimos de solvabilidade vigentes.”  conforme Comunicado do BDP sobre os resultados divulgados pelo Banco Espírito Santo, S.A., de 30 de julho de 2014, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 06/07/2016 às 14.56h.  

http://visao.sapo.pt/opiniao/ostrabalhoseosdias/o-bes-explicado-as-criancinhas=f791703
http://www.dn.pt/economia/interior/o-caso-bes-em-datas-4062112.html
https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568
https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568
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tinha sido dada a conhecer “(…) os resultados do Grupo Bancário Espirito Santo relativos ao primeiro 
semestre de 2014, registam um prejuízo de 3577,3 milhões de euros”219. Estes comunicados transmitidos ao público, permitem-nos chegar a uma conclusão, que apenas em dois dias, a informação facultada era completamente díspar, verificando-se que as autoridades não estavam a tratar o problema com a atenção que o mesmo requeria, nem sabendo bem a dimensão do problema que tinham em mãos.  Através desta informação, concluiu-se que os resultados negativos afinal eram superiores ao esperado, colocando a instituição em situação de desrespeito dos requisitos de capital que lhe permitissem manter a sua autorização em funcionamento e como consequência, foi-lhe retirada a concessão de liquidez pelo BCE220. Esta decisão do BCE, tornou ainda mais insustentável e difícil a situação do BES, contribuindo desta forma também para a aplicação da medida de resolução.  Claramente, o BES era uma instituição too big to fail221 devido ao patente risco de contágio do sistema financeiro nacional e até europeu, sendo que o mesmo era um panorama previsível, caso o problema não fosse contido. Sendo assim, a situação do BES era evidentemente uma situação de insolvência, com ativos problemáticos correspondentes a outras entidades do GES e às participações no BES Angola.   

“Os resultados divulgados em 30 de julho refletem a prática de atos de gestão gravemente prejudiciais aos interesses do Banco Espírito Santo, S.A. e a violação de determinações do Banco de Portugal que proibiam o aumento da exposição a outras entidades do Grupo Espírito Santo”222.                                             219 Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. de 03 de agosto, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 25/05/2017 às 15.36h. 220 Tal decisão deu-se no dia 01 de agosto, obrigando o BES a reembolsar cerca de 10 mil milhões de euros e suspendendo o acesso do banco às operações de política monetária. 221 “(…) a dimensão do Banco Espirito Santo, SA, a sua qualificação como instituição de crédito significativa, para efeitos de supervisão europeia e a sua importância no sistema financeiro nacional e no financiamento à economia, são fatores que tem associado um inequívoco risco 
sistémico.”  conforme DELIBERAÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 03 de agosto de 2014, 20h, considerando (8). 222 Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. de 03 de agosto, https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 25/05/2017 às 15.36h. 
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Na verdade, logo nesse mesmo mês, o grupo solicitou apoio externo, mais precisamente governamental, com vista a obter um financiamento intercalar à área não financeira (Rio Forte) – que não foi concedido. Todos os factos que colocaram o BES nesta situação, aconteceram no mandato da antiga administração do BES. Atendendo ao quadro fatual supra descrito, foi necessária a aplicação de uma Medida de Resolução:  
“O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou, no dia 3 de agosto de 2014, aplicar ao Banco Espírito Santo, S.A. uma medida de resolução. A generalidade da atividade e do património do Banco Espírito Santo, S.A. é transferida, de forma imediata e definitiva, para o Novo Banco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos problemáticos. Os depósitos são plenamente preservados, bem como todas as obrigações não subordinadas”223.   Tratou-se da aplicação de uma medida de resolução na modalidade de transferência total da sua atividade para um banco de transição, originando a criação de uma instituição de transição 

— por parte do BDP224 — conforme consta da ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 03 de agosto225  de 2014 pelas 20h. Nesta reunião extraordinária do Conselho do Banco de Portugal, além de ser criada a instituição de transição 
(constituição do Novo Banco, SA), foi realizada a “transferência de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do BES, SA, para o Novo Banco SA226”, a designação de uma                                            223 Ibidem.  224 As decisões do BDP podem ser impugnadas através dos meios processuais previstos no contencioso administrativo. 225 Em 2015, encontravam-se pendentes várias ações administrativas especiais de impugnação da Deliberação do Banco de Portugal de 3 de agosto de 2014. Estas ações baseavam-se sobretudo em argumentos de inconstitucionalidade material e orgânica da medida de resolução aplicada ado BES. Desde a entrada em vigor do DL n.º 30689 de 27 de agosto de 1940, que são levantas questões de inconstitucionalidade, sobretudo a propósito da liquidação da Caixa Económica Faialense in ARMINDO RIBEIRO MENDES, A Resolução e outros Mecanismos de Intervenção em instituições de crédito à luz da Constituição, III Congresso do Direito da Insolvência, Almedina, 2015, p.268. Neste mesmo dia é ainda anunciado pelo BDP um resgate no valor de 4900 milhões de euros ao BES, que configurava o fim do BES como banco privado in RUTE SOUSA VACO, op., cit., p.120. 226 Conforme ata supra citada, excetuaram-se desta transmissão as ações representativas do BES Angola, as ações representativas do capital social do Espirito Santo Bank e direitos de crédito sobre o mesmo, as ações representativas do capital social do Aman Bank direitos de crédito 
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entidade, independente para os avaliar e ainda a nomeação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização do BES. Precisamente nesta Reunião de 03 de agosto de 2014 às 20h, foi constituído o Novo Banco227. Trata-se de um banco de transição228, onde se deu a “transferência de um conjunto de ativos229, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do Banco Espirito Santo para o 
Novo Banco”230. Esta transferência ainda abrangeu direitos de crédito do Banco originário sobre certas entidades231.  

“The Portuguese government said on Monday that it would split the bank, Banco Espírito Santo, into two”232.  
“(…) nasce assim a divisão do BES BOM e do BES MAU e a ativação do Fundo de Resolução, um processo em que Portugal se assumiu como cobaia de uma fórmula sem histórico digno de registo na europa”233.  Como já foi explanado, no capítulo anterior, com a aplicação desta medida de resolução, surgem duas entidades distintas, o Banco Bom – Novo Banco234 – cujo objetivo da sua criação é ser                                            sobre o mesmo, as ações do BES, as ações de crédito sobre a Espirito Santo International e os seus acionistas, os acionistas da Espirito Santo Control, as entidades que estejam em relação de domínio ou de grupo com a Espirito Santo International e os créditos detidos sobre a Espirito Santo Financial Group, com a exceção dos créditos incluídos nas entidades compreendidas no perímetro de supervisão consolidada do Bes e dos créditos das seguradoras supervisionadas pelo Instituto de Seguros de Portugal. Se todos os ativos e passivos fossem transmitidos para o Novo Banco, não teria qualquer efeito a atuação saneadora do BDP, apenas se estaria a operar a uma alteração subjetiva. 227 O nome “Novo Banco”, nada tem a ver com a designação anterior da instituição e tal justifica-se, porquanto o nome BES, está associado ao passivo que será alvo de extinção. 228 Aplicação do art.145º -H do RGICSF com as alterações do DL n.º 114-A/2014 de 1 de agosto. 229 A transferência de ativos de um banco em situação de resolução afeta os acionistas no que concerne ao seu direito de propriedade. No entender de ARMINDO RIBEIRO, a medida de resolução aplicada ao BES pode ser acusada de inconstitucionalidade material por afetação de um direito análogo a um direito fundamental, o direito de propriedade privada ou o direito de iniciativa económica ou ainda por conferir ao BDP competência para determinar as medidas de resolução, art.102º CRP. 230 Cons. (1) da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco de Portugal, realizada em 11 de agosto de 2014. 231 Esta transferência ocorre com vista a não prejudicar “as operações comerciais e bancárias entre o Novo Banco e as Entidades em 

causa” in considerando (2) da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco de Portugal, realizada em 11 de agosto de 2014. 232 Portugal’s Banking Disaster, by The Editorial board, AUG. 6, 2014, disponível em https://www.nytimes.com/2014/08/07/opinion/portugals-banking-disaster.html, visitado em 25/08/2017 às 15.30h.   233 RUTE SOUSA VACO., op., cit., p.256. 234 Este Novo Banco permitirá aos depositantes continuar a manter uma relação saudável com a instituição. 
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alienado e o Banco Mau235 – que irá ser alvo de revogação da sua autorização236 e consequente liquidação. O plano adotado pelo BDP ao BES iniciou-se pela segregação de ativos237 bons e maus, acompanhada da criação de uma instituição (bridge bank) e consequente liquidação do banco pré-existente, que seguiu com os ativos maus e sem licença bancária. O Novo Banco é uma instituição de transição, uma nova instituição de crédito que pode exercer todas as atividades que os outros bancos exercem, ou seja, tem os mesmos direitos e deveres, logo tem também de cumprir todas as obrigações e normas a que os demais se encontram sujeitos238. O Novo Banco, foi constituído com um capital social de 4,9 mil milhões de euros239, financiado pelo Fundo de Resolução240. Assim, esta nova instituição de transição será financiada pelo Fundo de Resolução, não implicando quaisquer custos para os contribuintes, “(…) a capitalização do Novo Banco é assegurada pelo Fundo de Resolução, suportado pelo setor financeiro e as perdas relacionadas com os ativos problemáticos serão suportadas pelos acionistas e credores subordinados do Banco Espírito Santo, S.A. Tal significa que esta operação não envolve custos para o erário público”241. Como a anterior administração do BES caiu com a aplicação da medida de resolução e como estamos a falar de uma instituição distinta do BES, em 03 de agosto de 2014 foram nomeados                                            235 Luís Augusto Máximo dos Santos foi designado para ocupar o cargo de Presidente do Banco Mau. 236 Tal como consta do comunicado do BDP que aprova decisões que completam a medida de resolução aplicada ao BES de 29 de dezembro de 2015, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 28/05/2017 às 15.40h. “(…) Em consequência, o Banco de Portugal irá solicitar ao Banco Central Europeu que proceda à revogação da autorização do Banco Espírito Santo, S.A, iniciando-se o processo judicial de liquidação.”  Tal revogação aconteceu no dia 16 de julho de 2016 e “implicará a dissolução e a entrada em liquidação do banco, em conformidade com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 199/2006. Desta forma, o Banco de Portugal vai requerer, nos termos da lei, junto do tribunal competente o início da liquidação judicial do BES. 237 A segregação de ativos também é uma medida de resolução e tem a função de concretizar a separação, entre áreas de negócio viáveis e inviáveis, promovendo a alienação ou liquidação dos ativos/direitos e passivos segregados, art.42º n.1 da diretiva. 238 O Novo Banco estará sujeito à supervisão do Banco de Portugal e será obrigado a cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis aos bancos portugueses. Os estatutos do Novo Banco foram aprovados pelo Banco de Portugal in Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. de 03 de agosto de 2014, https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 25/05/2017 às 15.36h. 239Sendo que 3.9 mil milhões são provenientes de empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Assim, 79.6% são provenientes do Estado, 8.2% através de recursos próprios e 12.2% através de empréstimos bancários – dados constantes do relatório da proposta da segunda alteração do orçamento de estado para 2014. Estes dados demonstram a dependência do Fundo de Resolução em relação aos dinheiros públicos. 240 Esta operação não implica custos para o erário público. O capital social do Novo Banco, de 4,9 mil milhões de euros, é integralmente subscrito pelo Fundo de Resolução in Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. de 03 de agosto de 2014, https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 25/05/2017 às 15.36h. 241 Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. de 03 de agosto de 2014, https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 25/05/2017 às 15.36h. 
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os órgãos da administração e fiscalização do Novo Banco, sendo o novo Presidente do Conselho de Administração o DR. EDUARDO STOCK DA CUNHA242.   
“A generalidade243 da atividade e do património do Banco Espirito Santo, S.A. é transferida, de forma imediata e definitiva, para o Novo Banco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos problemáticos. Os depósitos são plenamente preservados, bem como todas as obrigações não subordinadas”244.  À luz desta transferência, o BES ficou adstrito a facultar toda e qualquer tipo de informação ao Novo Banco.  No dia seguinte à aplicação da medida de resolução, em 04 de agosto de 2014, foi retirada a licença bancária anteriormente concedida ao BES e PEDRO SANTOS GUERREIRO escrevia “O que é bom demais para ser verdade, talvez não seja verdade. Na situação limite a que chegamos na sexta-feira, a solução escolhida do BDP para o BES era a melhor entre as possíveis. Incluindo por razões políticas. Mas dizer que os contribuintes não vão perder dinheiro com o BES é esconder um girino 

que virará sapo para muita gente engolir como elefante (…) o risco de perdas para o estado existe 

e não é pequeno.” Esta afirmação de PEDRO GUERREIO retrata a voz da desconfiança do povo português em relação à aplicação desta media de resolução, pois nunca antes fora vista a aplicação de uma medida desta índole e o facto de não acarretar custos para os contribuintes é bom de mais para ser verdade, daí a septicidade dos portugueses em relação ao mecanismo de resolução bancária. Todos os motivos, já enumerados, impulsionaram a aplicação de uma medida de resolução ao BES, pois colocaram-no numa situação extremamente complicada, ao ponto de se encontrar em grande risco de incumprimento das suas obrigações e consequentemente                                            242 O Fundo de Resolução e o Banco de Portugal convidaram para assumir a presidência do conselho de administração do Novo Banco o Dr. Eduardo Stock da Cunha, que está mandatado para formar e liderar uma experiente equipa motivada para o projeto de desenvolvimento e criação de valor para o banco in Comunicado do Banco de Portugal sobre a nova administração do Novo Banco de 14 de setembro de 2014, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 12/10/2016 às 20.15h. Mais tarde, este é substituído pelo Dr. António Ramalho em 12 de julho de 2016. 243 Tal como na afirmação consta, a generalidade da atividade do BES foi transferida para o Novo Banco, passando este último a ser proprietário de algumas entidades pertencentes ao GES que lhe foram transferidas. Quanto ao restante património que não foi transferido para o Novo Banco, é gerido pelos administrados designados pelo BDP e irá integrar posteriormente a massa insolvente. 244 Luís Máximo dos Santos, op., cit., p.39. 
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impossibilitado de cumprir os requisitos de manutenção da autorização do exercício da atividade, tendo sido esta medida crucial para evitar uma liquidação desordenada do BES e garantir a confiança e a estabilidade do sistema financeiro.  
“Esta medida garante a continuidade da atividade da instituição e é a que melhor protege os depositantes e demais clientes da instituição e a estabilidade financeira”245.  1.3. Análise da aplicação da medida de resolução ao BES  
“A aplicação da medida de resolução tinha um único intuito, destruir a família Espirito Santo”.  —  RICARDO SALGADO   O regime jurídico vigente à data do colapso do BES, já não é aquele com que hoje nos deparamos.  No ano de 2014 foram introduzidas inúmeras alterações no RGICSF e a maior parte delas entraram em vigor no nosso ordenamento jurídico devido à pressão da decisão resolutiva do BES, através dos DL n.º114-A/2014 e o DL n.º114-B/2014.  Assim, em 2014 foi realizada a transposição parcial da diretiva 2014/59/UE e só no ano seguinte é que se deu a sua transposição integral, através da lei n.º 23-A/2015.  A aplicação do processo resolutivo ao BES, fundou-se assim, apenas em regras assentes no RGICSF, pois os instrumentos europeus ainda não se encontravam, à data, em vigor no nosso ordenamento jurídico. Em virtude de inexistir tempo útil para a implementação de medidas de intervenção corretiva ou recuperação com o mínimo de eficácia, pois, supostamente, não houve capacidade ao nível de supervisão para antecipar a situação de colapso da instituição, teve-se que seguir logo para o processo resolutivo246.                                              245 Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. de 03 de agosto de 2014, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 25/05/2017 às 15.36h. 246 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.67. 
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“A fundamentação legal da medida aplicada ao BES assenta no Mecanismo de Resolução Bancária, delineado no Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Politica Económica, de 17 de maio de 2011 e introduzido no quadro jurídico português pelo DL n.º31-A/2012 de 10 de fevereiro que alterou o titulo VIII e editou o título VII do RGICSF”247.  Na situação do BES, não houve uma instituição de recuperação e resolução em funcionamento, houve simplesmente a aplicação de uma resolução bancária248, dada a necessidade de o processo ser aplicado da forma mais célere possível. Ora, logo no dia seguinte à aplicação da medida de resolução ao BES, foi publicado o DL n.º114-B/2014 de 4 de agosto, que tinha como objetivo:  
“(…) alterar o regime aplicável aos bancos de transição, tendo em conta o regime previsto na diretiva 2014/59/UE (…) as alterações centram-se no aspeto particular das modalidades e condições da alienação das ações representativas do capital social ou do património dos bancos de transição, no sentido de promover a sua regular e eficiente gestão, facilitando a procura de soluções de mercado para a conservação e maximização do respetivo valor”249.  Isto é, as alterações introduzidas por este diploma, conferem ao BDP poderes no âmbito do processo de alienação da instituição de transição, nomeadamente, a sua alienação encontra-se dependente da autorização expressa por parte do BDP.  Relativamente ao DL n.º114-A/2014, este também transpôs parcialmente a diretiva, 

incidindo nas seguintes matérias: “ (…) nenhum credor da instituição de crédito sob resolução poderá assumir um prejuízo maior do que aquele que assumiria caso essa instituição tivesse entrado 
em liquidação (…) a avaliação realizada por uma entidade independente deve incluir também uma                                            247 Ibidem, p.279. 248 Ibidem, p.67. 249 Sumário do DL n.º 114-B/2014 de 03 de agosto. 
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estimativa do nível de recuperação dos créditos de cada classe de credores (…) clarificam-se 
também os meios de disponibilização dos recursos do Fundo de Resolução (…) clarificado o âmbito dos passivos suscetíveis de serem transferidos aquando da aplicação de uma medida de resolução”250.  Com a entrada em vigor deste diploma, vários problemas de inconstitucionalidade foram levantados, devido à sua redação, relativamente a certas normas já constantes no RGICSF. As questões de inconstitucionalidade prendem-se com o facto deste diploma não ter sido precedido de uma lei de autorização legislativa, pois estamos a falar da intromissão do poder público no setor privado, mais precisamente nas instituições de crédito. Tendo em conta a redação do art.112º n.º2 e n.º8 da CRP, o governo para proceder a alterações no RGICSF precisava de uma nova autorização legislativa251, porém tendo em conta que as alterações introduzidas advêm de um entendimento europeu com vista a combater as futuras crises financeiras difícil será que estas alterações venham a ser julgadas materialmente inconstitucionais, na medida em que as mesmas eram essenciais e cruciais para a resolução da situação supra descrita. Não se pretende mergulhar nesta questão, apenas cumpre dizer que as opiniões são dispares em relação à constitucionalidade deste diploma. Além da inconstitucionalidade, também se instalou a confusão em torno da medida aplicada ao BES, como esta era novidade, realizou-se em 11 de agosto de 2014, uma reunião extraordinária do conselho de administração do BDP. Tratava-se de uma reunião com caráter de urgência252, com vista a clarificar as medidas tomadas pelo BDP na sua reunião extraordinária de 3 de agosto de 2014, mais precisamente “(…) clarificar e ajustar o perímetro dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do BES, 
transferidos para o Novo Banco (…)”253. Porém, nem mesmo com esta essa reunião se conseguiu clarificar completamente o alcance da medida tomada, sendo que em 13 de maio de 2015, através da deliberação do conselho de administração do BDP, este veio dar respostas a dúvidas “(…) sobre a transferência para o Novo Banco de eventuais obrigações contraídas e garantias prestadas perante                                            250 Tal como consta no preâmbulo da diretiva 2014/59/UE. 251 Se o DL n.º31-A/2012 foi antecedido de uma autorização legislativa, o DL n.º 114-A/2014 também deveria ter sido precedido de uma, pois o facto de este alargar e até mesmo contrariar a autorização legislativa concedida, então estamos perante uma inconstitucionalidade orgânica. 252 Tendo em conta o art.146º n.º.1 do RGICSF. 253 Cons. (25) da reunião extraordinária de 11 de agosto de 2014. 
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terceiros pelo BES (…)” e “(…) clarificar o perímetro exato dos ativos e passivos transferidos para o 
Novo Banco (…)”254 . Como já foi referido, a questão da transferência dos ativos e passivos não é pacífica, porém, esta transferência de ativos e passivos para o Novo Banco foi condição essencial para êxito da medida. Qualquer solução aplicada ao BES teria de ter em conta, um conjunto de questões fundamentais, como a estabilização do sistema financeiro, a garantia da sustentabilidade económica e financeira das operações255 e ainda teria de assegurar a sustentabilidade para o GES. De facto, apesar das alegações de inconstitucionalidade a medida utilizada conseguiu conciliar estas questões e ainda evitar a propagação do risco sistémico.  1.4. Consequências   Ao BES foi então aplicada uma medida de resolução na modalidade de transferência parcial da sua atividade para um banco de transição, o Novo Banco. Esta medida é considerada de ultima ratio, isto é, apenas é aplicada quando não se vislumbre outra solução mais rápida e eficaz de forma a contornar a revogação da autorização da instituição de crédito.  Em relação ao financiamento deste processo de resolução aplicado ao BES, em 1º lugar assumem as perdas os acionistas, em 2º os credores e só depois é que entra em cena o Fundo de Resolução, evitando-se assim custos para o erário público256. Porém, à data da aplicação da medida de resolução ao BES, este fundo não se encontrava completamente operacional, pois, como já foi referido, apenas entrou em funcionamento no ano de 2012. Assim, como não tinha capacidade para financiar a aplicação de medida de resolução ao BES, teve de contrair empréstimos junto do estado português, no valor total de 3900 milhões de euros. Além de entidade financiadora do processo de resolução, o Fundo de Resolução ficou a ser o único detentor do Novo Banco, tal resulta do art.153º-B do RGICSF e do art.4º dos Estatutos do Novo Banco. Caso não se tivesse optado por esta medida de resolução, o cenário seria de liquidação desordenada do BES e segundo o BDP, as contas com um panorama destes eram bem mais elevadas do que aquelas que existem com o processo resolutivo:                                            254 Cons. (1) e (2) da Deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 13 de maio de 2015. 255 JOSÉ POÇAS ESTEVES E AVELINO DE JESUS, op., cit., p.370. 256 Luís Máximo dos Santos, op., cit., p.39. 
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“O BDP estimou, no dia 15, que um cenário de 'falência' do BES teria levado o Fundo de Garantia de Depósitos a gastar entre 9.000 e 18.000 milhões de euros para reembolsar os depósitos cobertos por essa garantia. Segundo o documento da Comissão Europeia que aprovou a resolução daquele que era o terceiro maior banco a operar em Portugal, o BDP estimou que uma resolução não ordenada do BES, como a imediata liquidação ou a bancarrota, iria gerar elevadas perdas que poderiam ascender até ao máximo de 28 mil milhões de euros”257.  A solução do BDP face à situação do BES, pode-se considerar uma solução natural e/ou, previsível ante uma derrocada que se considerava verificada e/ou declarada. Poder-se-ia ter optado por outro caminho resolutivo, como também optado por outro meio previsto no nosso ordenamento jurídico (liquidação, nacionalização258…) pois, como sabemos, existem vários caminhos opcionais, porém o escolhido pareceu ser o mais adequado à situação. Tal como consta do considerando 15º da deliberação de 03 de agosto 2014, às 20h “(…) esta solução (…) é aquela que melhor salvaguarda os interesses dos contribuintes, nomeadamente por comparação a uma hipotética 
medida de recapitalização pública (…), esta última não seria viável, dada a situação de urgência 
reclamada pela atual situação de risco eminente de incumprimento das obrigações do BES (…) não asseguraria nem a proteção dos recursos públicos relativamente aos riscos próprios da atividade bancária.” Depois de dado início ao processo resolutivo do BES, muita tinta correu e muitos foram aqueles que teceram críticas, não só em relação ao modo como BDP atuou, mas também criticaram a morosidade do processo de venda do Novo Banco, que ainda hoje decorre. Há quem aponte como uma grande falha da medida de resolução aplicada ao BES, o facto de não se saber o que são bons e maus ativos, os que seguiram para o banco de transição e os que serão liquidados com maior                                            257 Tudo o que precisa saber sobre o caso BES, 29/03/2015 por Lusa, disponível em https://www.noticiasaominuto.com/economia/368081/tudo-o-que-precisa-saber-sobre-o-caso-bes, visitado em 25/08/2017 às 15.30h. 258 Segundo António Costa, no caso de nacionalização do BES, o estado teria de realizar o capital inicial do Novo Banco entre 4 mil e 4.700 milhões e tal implicaria a injeção de dinheiro dos contribuintes. Nesta situação, o Fundo de Resolução também seria responsabilizado e de forma ilimitada. 

https://www.noticiasaominuto.com/economia/368081/tudo-o-que-precisa-saber-sobre-o-caso-bes
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brevidade possível259. Autores como MARIA TEIXEIRA ALVES e JOSÉ RAPOSO, tem a opinião de que o BES era um banco que merecia diferente abordagem, respeitando de certa forma o seu conglomerado no seu todo: Segundo MARIA TEIXEIRA ALVES, “uma solução que tivesse mantido a integridade do GES, independentemente da sua estrutura acionista, teria permitido manter o último conglomerado misto português, com a importância daí resultante para as condições de operacionalidade, para os poderes de decisão e para os fatores e parâmetros de desenvolvimento da economia portuguesa”260. Na opinião desta autora, devia ter sido respeitada a integridade do GES como um grupo e não desfazê-la, o que foi originado pela aplicação da medida de resolução. Na ideia de JOSÉ RAPOSO, o colapso e o desmembramento de um conglomerado como o BES, era uma situação que devia ter sito tratada com mais cuidado e rigor, isto é, era fundamental a mobilização de todos os recursos e competências necessárias para preservar qualquer centro de decisão em risco, nomeadamente aqueles com decisão e história em que se apresentava o GES. Como já foi referenciado, a medida de resolução aplicada do BES, mais precisamente ao Banco Mau (BES), pretende realizar a este último uma liquidação ordenada, isto é, liquidar de maneira correta e eficaz, sem causar perdas mais elevadas daquelas que já existem. Assim, nos Estatutos do BES, no seu art.23º, já se encontra prevista a sua dissolução e consequente liquidação261, sendo esta operada por deliberação do BDP, “(…) após a alienação da totalidade dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão (…)”262, ou então pode ser dissolvido em momento anterior à alienação da totalidade do património ou ainda através da alienação da totalidade do seu capital social263. As regras aplicáveis à dissolução desta instituição dizem respeito às regras aplicáveis a uma liquidação extrapatrimonial.  O problema que ainda subsiste diz respeito ao impasse da venda do Novo Banco. Já se constataram diversas opiniões divergentes quanto à venda desta instituição, o que impulsionou até a demissão de elementos da administração, incluindo o presidente, alegadamente por terem opinião contrária à Autoridade Resolutiva no que toca à venda desta instituição. Do que consta, parece que                                            259 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.71. 260 Maria Teixeira Alves, O Fim da Era Espirito Santo, Alêtheia, outubro de 2014, Lisboa, p.372. 261 O Requerimento de liquidação do BES foi distribuído à 1º secção de comércio da instância central de lisboa, J1, com o número 18558/16.2T8LSB e em 21 de julho foi proferido despacho de prosseguimento da liquidação, tendo os credores 30 dias para reclamar os seus créditos in Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Relator Luís Filipe Pires de Sousa, proc.º 48/16.3T8LSB-L1-7 de 07.03.2017 disponível em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/123abcd247e0fba5802580f1002ec81c?OpenDocument.  262 Cfr. art.23º n.º1 dos Estatutos do Novo Banco. 263 Cfr. art.23º n.º2 e n.º4 dos Estatutos do Novo Banco. 
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Autoridade Resolutiva tencionava vender o mais rápido possível o Novo Banco, já os antigos administradores pretendiam garantir a sua valorização e só após esta é que se procedia à sua alienação. Esta demissão dos antigos administradores não foi acatada como uma boa noticia, pois face a esta situação poderia insurgir num maior aumento de riscos. Quando aplicada uma medida deste teor, pressupõe-se alguma estabilidade e tempo para a instituição se estabelecer no mercado, de modo a desenvolver o negócio viável que tenha sido recebido, para em momento oportuno se apresentar no mercado, sem pressas264. Se o propósito ao aplicar a medida de resolução era proceder a uma alienação rápida, deveriam ter optado por outra medida, mais concretamente pela medida de alienação da instituição, pois nesse caso, a venda era efetuada na hora, e não optar pela criação de um banco de transição.  No caso do BES, proceder à alienação da instituição de transição numa situação de mercado em clara contração, dificilmente se verificaria um resultado positivo, porém hoje já se vislumbra um potencial adquirente do Novo Banco, que será abordado no próximo tópico. Destarte, o caso BES foi um caso bastante complexo, com contornos dificílimos de entender e como se tratava da aplicação de uma medida inovadora, muitos foram aqueles que ficarem sem perceber o que era transferido e o que não era para a nova instituição265. Parte destas dúvidas foram suscitadas por potenciais compradores do Novo Banco, pois estes formularam propostas de aquisição, sem saber aquilo que a instituição contém.   
“A criação de uma instituição de transição cumpriu uma função muito útil de contenção de risco sistémico e mesmo que venha a ocorrer a alienação no mercado tão rápida como ocorreria com a adoção de um instrumento de alienação a ser utilizado, a autonomia sempre ficou atestada, pois inexistia outra alternativa no mercado naquele momento”266.                                               264 JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.80. 265 O critério de seleção de passivos deve obedecer a três critérios, deve garantir a estabilidade do sistema financeiro, não acarretar custos para o erário público e responsabilizar aqueles que contribuíram para esta situação. Nesta situação de urgência, deve ser dada discricionariedade do BDP, este já se intromete na instituição de crédito e se não pudesse atuar de forma discricionária, de nada valeria a medida de resolução, pois este estaria impossibilitado de isolar os instrumentos financeiros problemáticos. 266 Ibidem, p.55. 
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2.Novo Banco 2.1. Processo de venda   
“O processo de alienação e o resultado da mesma são, regra geral envolvidos de um sistema normativo e garantistico equivalente a qualquer processo da mesma natureza no âmbito do normal funcionamento do mercado, embora com as especificidades próprias do procedimento”267.  Segundo o Governador do Banco de Portugal, o processo de venda do Novo Banco deve ser compatível com o valor supremo, o da estabilidade financeira e da continuação do funcionamento da economia.     Até 31 de dezembro de 2014, as entidades financeiras interessadas na aquisição do Novo Banco teriam de manifestar a sua intenção. Foram 17 as entidades que manifestaram interesse, tendo sido excluídas duas por não reunirem os requisitos de aquisição.  
“(…) tendo oportunamente determinado que aqueles requisitos se encontravam cumpridos no caso de 15 entidades”268.  Destas 15 entidades, apenas 3 reuniram os requisitos necessários para a formulação de propostas vinculativas, tendo as mesmas chegado assim à 3º fase do procedimento de alienação do Novo Banco. Em 15 de setembro de 2015, através de comunicado, o BDP informa que, apesar das negociações anteriores, iria interromper o procedimento de alienação do Novo Banco:  
“O Conselho de Administração do Banco de Portugal optou por interromper o processo de venda da participação do Fundo de Resolução no Novo Banco, iniciado em 2014, e concluir o                                            267 Ibidem, p.57. 268 Comunicado do Banco de Portugal sobre a segunda fase do procedimento de alienação do Novo Banco S.A de 16 de fevereiro de 2015, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 16/05/2017 às 17.23h. 

https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568
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procedimento em curso sem aceitar qualquer das três propostas vinculativas”269.  Esta interrupção deveu-se, sobretudo, a fatores de incerteza270 em relação ao Novo Banco, sendo que o novo procedimento de venda seguirá tramites distintos, nomeadamente será mais célere e transparente. Como já foi abordado no capítulo anterior, a esperança média de vida de uma instituição de transição é de 2 anos, podendo o prazo ser prorrogado271 e tal aconteceu no caso do Novo Banco, 
“(…) existem argumentos que justificam a extensão do prazo de dois anos junto da Comissão Europeia, o que é compatível com o regime criado pela Diretiva da UE relativa à recuperação e resolução de instituições de Crédito”272. A prorrogação do prazo do procedimento de alienação do Novo Banco foi aprovada pela Comissão Europeia, tendo sido fixado como data de relançamento do processo de venda a partir de janeiro de 2016.  
“A decisão da Comissão Europeia prevê, entre outros compromissos do banco, a extensão do prazo para a alineação integral da participação acionista detida pelo Fundo de Resolução 
(…)”273.                                             269 Comunicado do Banco de Portugal sobre o processo de venda do Novo Banco de 15 de setembro de 2015, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 14/05/2017 às 19h. 270 Nesta decisão tomada pelo Banco de Portugal, este teve também presente que o processo de venda se desenrolou em circunstâncias excecionalmente adversas. Entre o agudizar da crise da dívida grega e da incerteza por ela gerada quanto ao funcionamento da União Económica e Monetária e a recente perturbação nos mercados financeiros asiáticos, de alcance e severidade ainda por determinar, o processo de venda enfrentou condições indiscutivelmente pouco propícias à atração de investimento para uma transação de grande envergadura. Recorda-se que o processo teve alcance internacional e que, aliás, os principais interessados foram entidades do exterior da União Europeia, com destaque para a Ásia.   271 Cfr. art. º145º P n.º11 a) do RGICSF. 272 Comunicado do Banco de Portugal sobre o processo de venda do Novo Banco de 15 de setembro de 2015, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 14/05/2017 às 19h. 273 Comunicado do Banco de Portugal sobre acordo alcançado com a Comissão Europeia relativo ao Novo Banco de 21 de dezembro 2015, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 14/05/2017 às 19h. 

https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568
https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568
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Em 31 de março de 2016 foram fixados os termos274 do novo procedimento de venda do Novo Banco, realçando-se a necessidade de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. Deste novo relançamento de venda foram obtidas 5 propostas de aquisição275. Mais tarde, em 04 de janeiro de 2017, o BDP através de comunicado, concluiu que a entidade que melhor se posiciona com vista à aquisição de ações do Novo Banco é Fundo norte-americano Lone Star e tal é oficializado a 31 de março de 2017. Com a oficialização do ato de venda, foi permitido ao estado honrar os compromissos junto da Comissão Europeia: 
“Nos termos do acordo, a LONE STAR irá realizar injeções de capital no Novo Banco no montante total de 1.000 milhões de euros, dos quais 750 milhões de euros no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros no prazo de até 3 anos. Por via da injeção de capital a realizar, a LONE STAR passará a deter 75% do capital social do Novo Banco e o Fundo de Resolução manterá 25% do capital”276.  Com a finalização desta venda, cessará o regime de transição aplicado ao Novo Banco.  Assim, a 31 de março de 2017 foi celebrado o contrato de promessa de compra e venda, sendo alienado apenas 75% do Novo Banco, ficando os restantes 25% na posse do Fundo de Resolução, indiretamente é o estado detentor destes 25% através do Fundo de Resolução. Segundo o 1º ministro português, António Costa, o estado português não concede qualquer tipo de garantia a esta venda277. Apesar de o Lone Star injetar capital no Novo Banco, o Fundo de Resolução278 terá de suportar no máximo 3,89 mil milhões de euros279 referentes a perdas que venham a ser                                            274 O procedimento numa primeira fase, irá seguir duas vias paralelas, por um lado, um procedimento de venda estratégica e por outro um procedimento de venda em mercado. 275 Comunicado do Banco de Portugal sobre o processo de venda do Novo Banco de 04 de novembro de 2016, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitada em 09/09/2017 às 20.36h. 276 Comunicado do Banco de Portugal sobre o processo de venda do Novo Banco de 31 de março de 2017, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitada em 05/09/2017 às 09.25h. 277 Declaração do 1º Ministro sobre a venda do Novo Banco, publicado a 31/03/2017 pela República Portuguesa, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zsCyQ3BaXGk, visitada em 11/08/2017 às 18.40h. 278 Com a aplicação desta medida de resolução ao Novo Banco não serão exigidas contribuições extraordinárias aos bancos de modo a velar pela estabilidade do sistema financeiro, apenas as ordinárias. 279 Estes 3,89 mil milhões de euros continuam e existir durante 8 anos, independentemente do Fundo de Resolução continuar a deter a sua participação social. 

https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568
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reconhecidas com os apelidados ativos tóxicos280. De forma a manter estes 25%, o Fundo de Resolução, provavelmente terá de injetar mais capital no Novo Banco, e caso não o faça, poderá ver a sua participação diminuída. Talvez a melhor solução para o Fundo de Resolução, seja optar pela venda da sua participação, quando entenda que as condições de mercado estejam favoráveis, beneficiando assim com a venda dos seus 25%. Trata-se de uma solução equilibrada que melhor defende os interesses dos contribuintes e a estabilidade do sistema financeiro. Esta venda prevê-se que se realize até novembro do presente ano, podendo apenas ser efetuada quando existir a concordância final de Bruxelas. Através deste aval poderá dar-se como concluído o processo de venda do Novo Banco.  
“O governador voltou a considerar também hoje, no parlamento, que a venda do Novo Banco à Lone Star é a solução mais vantajosa, acima de outras alternativas, e garantiu que será 
“neutra” para as finanças públicas”281. Além do mais, segundo o BDP, esta venda constitui:  “mais um passo na estabilização do setor bancário nacional, para a qual é vantajosa a diversificação das fontes de financiamento permitida pela entrada de novos investidores. Este desenvolvimento permite também o reforço da credibilidade do setor bancário por via do desfecho bem-sucedido de um processo de venda aberto, transparente, concorrencial e de alcance internacional”282.                                            280 “Fundo de Resolução poderá gastar mais que 3,89 mil milhões de euros no Novo Banco”, autor- TIAGO PETINGA, Agência LUSA, 13/07/2017, disponível em http://observador.pt/2017/07/13/fundo-de-resolucao-podera-gastar-mais-que-389-mil-milhoes-de-euros-no-novo-banco/, visitada em 03/08/2017 às 15:30h.  Por ativos tóxicos entendemos serem instrumentos financeiros emitidos no seio do grupo por instituição em situação de insolvência ou iminente.  281 “Fundo de Resolução poderá gastar mais que 3,89 mil milhões de euros no Novo Banco”, autor- TIAGO PETINGA, Agência LUSA, 13/07/2017, disponível em http://observador.pt/2017/07/13/fundo-de-resolucao-podera-gastar-mais-que-389-mil-milhoes-de-euros-no-novo-banco/, visitada em 03/08/2017 às 15:30h. 282 Comunicado do BDP sobre o processo de venda do Novo Banco, lisboa 30 de março de 2017, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 31/05/2017 às 18.32h.  
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A maior parte da população em geral, desconfia de que todo este processo implica custos para o estado, mas o que têm de compreender é que, apesar do Fundo de Resolução ser gerido por uma entidade que faz parte do estado, ou seja, pelo BDP, trata-se de uma entidade que faz parte do setor bancário e os custos que o Fundo de Resolução irá acarretar provém de contribuições feitas pelas instituições bancárias, porém como este fundo não se encontrava dotado de meios à data em que foi aplicada a medida de resolução ao BES, o mesmo teve de contrair um empréstimo junto do estado português. Tal como o nome indica, trata-se de um empréstimo, que será pago quando a situação o permitir, mais precisamente, dentro de 30 anos. António Costa, voltou a frisar na declaração283 sobre a venda do Novo Banco que o Fundo de Resolução contraiu um empréstimo ao estado e como qualquer outro empréstimo, não há perdão de juros. Durante todo este processo de venda, várias foram as pessoas que não concordaram com a mesma, porque se sentiram lesadas nos seus direitos, são os chamados LESADOS DO BES, um grupo constituído essencialmente por trabalhadores emigrantes portugueses. Este grupo moveu vários processos com vista a anular a decisão aplicada ao BES, com fundamento na inconstitucionalidade da medida de resolução, pois segundo estes, a medida favoreceu os contribuintes e os credores do Novo Banco em detrimento dos credores do BES. Também foram interpostas ações contra o BDP, alegando estes lesados, que o BDP sabia há muito tempo da situação em que o BES se encontrava e devia ter atuado mais cedo. O grupo de lesados do BES pode ser considerado um dano colateral da aplicação da medida de resolução.   
“O Banco de Portugal estava consciente da situação real do BES e da forma como estava a ser feito o financiamento do grupo financeiro e não atuou em devido tempo, permitindo que os clientes assumissem um risco que desconheciam que resultou na perda das suas poupanças”284.                                             283 Declaração do 1º Ministro sobre a venda do Novo Banco, publicado a 31/03/2017 pela República Portuguesa, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zsCyQ3BaXGk, visitado em 11/08/2017 às 18.40h. 284 Associação dos lesados do BES vai avançar com ação judicial contra Banco de Portugal, 04 de março de 2017, agencia lusa, disponível em http://observador.pt/2017/03/04/associacao-dos-lesados-do-bes-vai-avancar-com-acao-judicial-contra-banco-de-portugal/, visitado em 11/08/2017 às 18.36h. 
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A situação destas pessoas foi resolvida recentemente, em 05 de agosto de 2017 com a promulgação de um decreto lei pelo Presidente da República que regula a recuperação de créditos. Tal legislação permite avançar com a solução para compensar os clientes lesados pela compra de papel comercial ao BES, mais precisamente de papel comercial das empresas Espírito Santo Financial e Rio Forte.  
“A solução propõe que os lesados recuperem 75% do valor investido, num máximo de 250 mil euros, isto se tiverem aplicações até 500 mil euros. Já acima desse valor, irão recuperar 50% do valor investido (…) Quanto ao pagamento, este será feito pelo chamado fundo de recuperação de crédito, devendo esse pagar 30% da indemnização aos lesados logo após a assinatura do contrato de adesão à solução. O restante valor será pago aos lesados em mais duas parcelas, em 2018 e 2019” 285.  3. Caso Banif  3.1. Aplicação da Medida de Resolução de Alienação Total da Instituição   O Banco Internacional do Funchal (Banif) foi constituído em 15 de janeiro de 1988, caso ainda continuasse em funcionamento, hoje teria 29 anos de existência. Aquando a sua constituição, este incorporou todo o ativo e passivo da extinta Caixa Económica do Funchal.  No ano de 1993 o Banif internacionaliza-se, usufruindo de uma fase de crescimento até 2010, tendo, durante este período, adquirido o Banco Comercial dos Açores, a maioria do capital da Oceânica e ainda adquiriu o Banco de Investimento Brasileiro (Banco Primus).  Em 2011, todo este cenário de crescimento é alterado. Porquanto que, em dezembro desse mesmo ano, uma inspeção levada a cabo pela Troika detetou a necessidade de cobrir 90                                            285 Presidente da República promulga decreto que regula recuperação de Créditos, agencia lusa de 05.08.2017, disponível em  http://observador.pt/2017/08/05/presidente-da-republica-promulga-decreto-que-regula-recuperacao-de-creditos/, visitado em 12/08/2017 às 14.23h.  
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milhões de euros devido a imparidades verificadas nas contas deste banco. Nesse mesmo ano, o Banif acaba com prejuízos de 161,6 milhões de euros286. No ano seguinte, já são tomadas medidas por parte do BDP conjuntamente com o Ministério das Finanças, uma delas visava recapitalizar o banco, pois, face à impossibilidade de os donos da instituição o fazerem, o estado transferiu um total de 1100 milhões de euros287.  Em março desse mesmo ano, o Banif chumba nos testes de stress realizados pelo BDP e o estado volta a injetar 1100 milhões de euros. Esta prática tornou-se usual por parte do estado, tendo nos anos seguintes vindo a aumentar o capital desta instituição.  O aumento de capital de uma instituição é uma medida que visa evitar a desconfiança dos clientes relativamente à robustez e solvabilidade do banco e permite criar a ideia de que a instituição tem capital suficiente.  Desde 2013 que o estado foi sempre aumentando o capital do Banif, tornando-se numa fase, quase o seu único acionista com 99% de participação. Mais tarde, com a entrada de novos acionistas a sua posição diminuiu. Basicamente, o BANIF foi recebendo injeções de dinheiro público para proceder à sua reestruturação, porém como vamos ver adiante, esta medida não foi suficiente para manter a instituição solvável.  Esta prática de introdução de dinheiro estatal numa instituição bancária não passa despercebida e começou a levantar suspeitas. Aos olhos da Comissão Europeia, esta prática poderia vir a ser considerada ilegal e então, de modo a contornar-se esta desconfiança, tentou-se proceder à venda voluntária da instituição. Porém, esta solução não foi viável, pois a venda voluntária apenas poderia ser realizada caso não implicasse auxilio estatal e este auxilio somente seria permitido em contexto de resolução e sendo assim estava difícil de alcançar uma solução pacífica.    “(…) na sequência da abertura pela Comissão Europeia do processo de investigação aprofundada sobre o auxílio estatal recebido pelo Banif, e perante a possibilidade de vir a ser declarado ilegal o auxílio e consequente exigência da sua                                            286 Cronologia do Caso Banif, disponível em https://aventar.eu/cronologia-do-caso-banif/, visitado em 16 de novembro de 2016, às 9.30h.  287 ALEXANDRA FIGUEIRA, Guia para compreender o caso Banif, disponível em http://www.jn.pt/economia/interior/guia-para-compreender-caso-banif-4931463.html, de 15 de dezembro de 2015, visitado em 14/08/2017 às 15.00h JN. 

https://aventar.eu/cronologia-do-caso-banif/
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http://www.jn.pt/economia/interior/guia-para-compreender-caso-banif-4931463.html
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restituição, os acionistas e o Conselho de Administração do Banif iniciaram um processo de venda da instituição”288.   Em 15 de dezembro de 2015, o BDP, através de comunicado, informou que está a acompanhar o caso do Banif289, atuando dentro dos seus poderes e competências, enquanto autoridade integrada no mecanismo único de supervisão europeu.   Como estava difícil de alcançar a realização de uma venda voluntária sem auxílio estatal, foi decidida a venda da instituição em contexto de resolução -   em 20 de dezembro de 2015 é-lhe aplicada uma medida de resolução - a alienação total da instituição bancária. A maior parte dos ativos e passivos do Banif é vendido ao banco espanhol Santander Totta290 por 150 milhões de euros e o estado português ainda desembolsou 2.225 milhões de euros291 para “cobrir contingências futuras”292.   
“As imposições das instituições europeias e a inviabilização da venda voluntária do Banif conduziram a que a alienação hoje decidida fosse tomada no contexto de uma medida de resolução”293.   Segundo o BDP “as circunstâncias específicas da situação em que o Banif e o sistema financeiro internacional se encontram, desaconselham a adoção para este banco de uma solução                                            288 Comunicado do Banco de Portugal sobre a venda do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. de 20 de dezembro de 2015, disponível em https://www.bportugal.pt/comunicados/media/banco-de-portugal?mlid=568, visitado em 14/05/2017 às 14.59h  289 Segundo o BDP, o Banif é o sétimo maior grupo bancário português, apresentando à data de junho de 2015, um montante de € 12 788 milhões de ativos (cerca de 7% do PIB) e € 6 271 milhões de depósitos. Nos Açores e na Madeira o Banif é líder de mercado, com quotas de 37% nos depósitos e 31% nos empréstimos nos Açores e de 36% e 23% na Madeira, respetivamente.  290 “Só o Banco Santander Totta SA, nas primeiras horas do dia 20 de dezembro, apresentou uma proposta vinculativa, tendo o Banco de Portugal, com base na mesma, iniciado imediatamente negociações com este potencial adquirente com vista à obtenção de um acordo que permitisse concluir, no próprio dia 20 de dezembro (antes, portanto, da reabertura do BANIF no dia seguinte) a aplicação da medida de resolução 

com a alienação da atividade do BANIF”  in Esclarecimento sobre a venda da atividade do BANIF num contexto de resolução de 12 de janeiro e 2016. 291 Dos quais € 489 milhões advém do Fundo de Resolução e € 1 766 milhões diretamente pelo Estado. 292 Cronologia do Caso Banif, disponível em https://aventar.eu/cronologia-do-caso-banif/, visitado em 16 de novembro de 2016, às 9.30h.  293 Comunicado do Banco de Portugal sobre a venda do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. de 20 de dezembro de 2015. 
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idêntica à utilizada para o BES, ou seja, uma resolução seguida da entrada em funcionamento de um banco de transição”294. Além desta venda ao Santander Totta, deu-se a transferência de ativos problemáticos do Banif para um veículo de gestão de ativos295, a Oitante, S.A, trata-se de uma pessoa coletiva, não de um banco, criado essencialmente para “receber e gerir os direitos e obrigações transferidas, com 

vista à sua posterior venda ou liquidação”296.  Como não se trata de um banco, este instrumento não se encontra sujeito às mesmas exigências aplicadas aos bancos, daí uma das suas vantagens.   
“Perante os factos descritos e a situação de extrema pressão sobre a liquidez do BANIF, o Banco de Portugal, por deliberação do seu Conselho de Administração de 19 de dezembro de 2015, declarou que o BANIF se encontrava «em risco ou em situação de insolvência» («failing or likely to fail») e decidiu desencadear o processo de resolução urgente da instituição na modalidade de alienação parcial ou total da sua atividade”297.  Quanto à instituição Banif em si, esta deixa de praticamente de existir, sendo revogada a sua autorização e alvo de consequente liquidação. Em relação ao património do Banif, este irá integrar a sua massa insolvente no âmbito do processo de liquidação judicial. Basicamente, os clientes do Banif passam a ser clientes do Santander Totta, continuando tudo como se não tivesse sido aplicada nenhuma medida de resolução. O mesmo já não se pode dizer em relação aos acionistas, pois, apesar de terem sido vendidos um conjunto de ativos e passivos, não lhes confere qualquer direito a uma indemnização, tem é de suportar os prejuízos com a instituição, mas como sabemos, estes nunca podem ser superiores caso o banco tivesse entrado em liquidação.                                             294 Ibidem.  295 Esta pessoa coletiva serve para receber e gerir uma parte ou a totalidade da atividade de um ou mais bancos que se encontrem em situação de desequilíbrio financeiro ou insolvência e maximizar o negócio desenvolvido com vista à sua posterior venda ou liquidação judicial in Informações sobre o Banif – Perguntas Frequentes, p. 2, disponível em  https://www.bportugal.pt/page/deliberacoes-e-informacoes-do-banco-de-portugal., visitado em 14/02/2017 às 18.59h.  296 Ibidem, p.2. 297 Comunicado do BDP de Esclarecimento sobre a venda da atividade do BANIF num contexto de resolução de 12 janeiro de 2016. 
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Esta medida de resolução foi apelidada por alguns meios sociais de expropriação, porém não se trata disso, estamos a falar de situações em que se encontra ameaçada a estabilidade do sistema financeiro e é atribuído por lei ao BDP a possibilidade de afetar o património de um banco. Este poder é visto como um meio de salvaguardar a estabilidade e confiança do sistema financeiro. A maior parte da opinião pública considera que a medida de resolução aplicada ao Banif, foi aquela que melhor protegeu os interesses dos contribuintes298, porém há quem diga que um processo de liquidação teria sido uma via mais viável. Claro que, qualquer discussão sobre a escolha do meio mais apropriado para aplicar ao Banif teria de assentar nos custos que ambas as opções acarretam.  À data da situação do Banif, estava em causa optar pela aplicação de uma medida de resolução ou proceder à sua liquidação. Obviamente, que o custo de um processo de liquidação é difícil de apurar, porém é de caras que o custo de aplicação de uma medida de resolução é sempre menor do que uma eventual liquidação.  Claro que, aplicando um processo de liquidação ao Banif, naquele momento, apenas traria desvantagens, a desconfiança no setor bancário aumentaria e esta desconfiança provocaria efeitos difíceis de prever, poderia provavelmente implicar uma corrida aos depósitos, desencadeando assim o conhecido efeito dominó.  Segundo RICARDO FÉLIX, “(…) a liquidação implicaria a perda da posição acionista do estado no valor de 825 milhões, idêntica à que sucederia no contexto da resolução299”. Além do mais, nessa data, o Fundo de Garantia de Depósitos não tinha capacidade para cobrir todos os depósitos e consequentemente teria de entrar em cena o Estado com vista a assegurá-los. Este mesmo autor afirma que o custo de uma eventual liquidação do Banif, estimar-se-ia em 5107 milhões, ora, sabemos que o custo de resolução foi de 3565 milhões, verificando-se desde logo que o custo de aplicar uma medida de resolução é menor do que se tivesse optado pela liquidação. Há que atender também aos custos indiretos que a aplicação de um processo de liquidação poderia causar, por exemplo, os despedimentos que ocorreriam, no caso concreto do Banif, implicaria a destruição de de empregos e muitas das poupanças dos emigrantes portugueses poderiam estar em risco.                                             298 O Banco de Portugal considera que, face às circunstâncias e restrições impostas, a venda da atividade do Banif é a solução que salvaguarda a estabilidade do sistema financeiro nacional e que protege as poupanças das famílias e das empresas, bem como o financiamento à economia in Comunicado do Banco de Portugal sobre a venda do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. de 20 de dezembro de 2015. 299 Ricardo Mourinho Félix, Banif: Resolução ou Liquidação? Eis a questão, 7 de abril de 2016, Público, https://www.publico.pt/2016/04/07/economia/noticia/banif-resolucao-ou-liquidacao-eis-a-questao-1728335, visitado em 02/03/2017 às 10.40h. 
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“A resolução foi claramente a solução que melhor protegeu os contribuintes portugueses e a estabilidade financeira. Uma liquidação implicaria custos superiores, destruiria mais empregos e riqueza, contribuiria para um aumento da incerteza e para a detioração da confiança na economia portuguesa. A decisão tomada foi a que melhor protegeu os contribuintes, 
trabalhadores e depositantes”300.  A medida de resolução bancária aplicada ao Banif é mais complexa do que aquela que foi aplicada ao BES, na medida em que o Banif foi dividido em três partes: Banif Mau, que será alvo de liquidação, Banif Intermédio, que ficou para o Fundo de Resolução através da Oitante, S.A e o Banif Bom vendido ao Santander.                                                           300 RICARDO MOURINHO FÉLIX, op., cit. 
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CONCLUSÕES  I.A situação financeira de uma instituição de crédito não passará de viável a inviável num só passo. Vários são os sinais de degradação, os quais devem ser tidos em conta pelas autoridades de supervisão301. Esta crise alertou também para o lado negativo da integração económica e monetária, bem como para a verdadeira extensão da interdependência entre instituições de crédito 302.  II.Com as medidas adotadas, foi evitado o colapso financeiro mundial, porém não se conseguiu impedir que de uma crise financeira se passasse para uma crise económica, afetando famílias e empresas, sendo que o sistema financeiro foi-se mantendo em funcionamento através das injeções de moeda feitas pelos Bancos Centrais e de dinheiros públicos, o que ao mesmo tempo implicou um agravamento das finanças públicas. Podemos constatar que estamos perante uma cadeia de acontecimentos, acontece uma crise com um impacto brutal, principiam as instituições financeiras a dar sinais de degradação, algumas caem, declarando assim falência. Aqui, chega-se ao ponto de se saber o que se pode fazer e quem tem competência para o fazer, liquidar ou então, caso seja possível, recuperar estas instituições. Cumpre salientar que o mecanismo de resolução não vem substituir a liquidação, apenas se trata de outro meio disponível.  III. Relativamente ao regime de liquidação aplicável às instituições de crédito, constata-se que dado as suas particularidades, o CIRE é apenas aplicado subsidiariamente, existindo um regime legal apropriado às suas características. Em casos de impossibilidade de recuperação, pode recorrer-se à liquidação da instituição, sendo que, hoje, o seu regime esta patente no Dl n.º 199/2006 de 25 de outubro, aplicando-se ainda subsidiariamente o CIRE e o CSC. Com meios eficazes e céleres ao dispor dos estados é possível evitar a insolvência das instituições de crédito, devendo dar-se sempre primazia à sua recuperação e só em casos de manifesta impossibilidade é que se deve seguir pela liquidação, exemplos do passado tal como o Lehman Brothers demonstram que a liquidação é uma via a ser evitada.                                             301 O sistema de supervisão europeu foi necessariamente colocado sob escrutínio, não só pelo falhanço da prevenção da crise, mas também numa perspetiva de melhoria futura in JOSÉ PAULO VASCONCELOS RAPOSO, op., cit., p.23. 302 TONY PHILIPS, op., cit., p. 244. 
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IV. Através da ideia da criação de uma União Bancária permitiu-se a harmonização da legislação no seio dos Estados Membros com vista a combater os casos de insolvência bancária, facultando-os de meios mais eficazes com vista à recuperação destas instituições. É dada primazia à recuperação das instituições financeiras em detrimento da sua liquidação, as medidas de intervenção corretiva, administração provisória e resolução são vistas como uma alternativa ao regime da liquidação. Atualmente, a liquidação é um meio desadequado de emprego a situações de insolvência bancária, pois implica a cessação imediata de pagamentos, a interrupção dos serviços financeiros e permite que os credores fiquem expostos a perdas. Quanto à nacionalização, esta acarreta elevados custos para os estados e para os contribuintes, sendo bastante onerosa e hoje, com a existência do mecanismo de resolução bancária é algo impensável de aplicar.  V. Quando acionadas as medidas de recuperação, não existe uma ordem hierárquica de aplicabilidade a seguir pelo BDP, devendo este atuar de acordo com as exigências da situação e respeitando os princípios existentes no art.º 140º do RGICSF, o princípio da proporcionalidade, da adequação e da necessidade. Apesar de não existir uma ordem de emprego, convém que a resolução seja aplicada de forma subsidiária, isto é, após a aplicação da administração provisória e da intervenção corretiva. É o BDP o órgão com competência para aplicar este tipo de medidas e também funciona como entidade supervisora e reguladora, porém, nos últimos anos, este poder não foi exercido da forma mais correta, deixando alastrar-se situações que podiam ser evitadas.  VI. Tudo aquilo que é criado tem uma razão de o ser e, neste caso, as medidas de resolução foram criadas sobretudo para diminuir o impacto causado pelo desgaste financeiro de uma instituição de crédito. Sabemos que são os credores, acionistas e obrigacionistas que suportam os custos da medida de resolução e caso estes, eventualmente sejam superiores à capacidade que possam assumir, o restante será arrogado pelo Fundo de Resolução. Há que ter também em conta que as contribuições das instituições para o Fundo de Resolução não devem ser exageradas, não podendo colocar em causa a sua solvabilidade e desencadear uma crise bancária, agravando o risco sistémico.  VII. Os casos BES e Banif são os únicos casos, em Portugal, em que foram aplicadas medidas de resolução. A utilização do mecanismo de resolução bancária faz-se em detrimento da aplicação da nacionalização ou da liquidação. Portugal pode assim considerar-se uma cobaia, isto 
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é, foi o primeiro estado membro da UE a utilizar estes meios inovadores em situações de insolvência bancária. O BES era um autêntico império bancário, uma instituição Too big to fail que colapsou. Da análise do caso BES, podemos concluir que, o que falhou redondamente foram os mecanismos de supervisão, pois, alegadamente, não permitiram prever antecipadamente este colapso, não facultando uma oportunidade mais antecipada para a atuação dos mecanismos de recuperação e intervenção.  VIII. Face à situação do BES, o meio mais adequado e célere a ser aplicado, foi o mecanismo de resolução bancária, na modalidade da criação de uma instituição de transição. Assim sendo, foi criado o Novo Banco como banco bom, cujo objetivo é ser alvo de venda. Este procedimento de venda demorou mais que o esperado, tendo sido prorrogado o prazo do mesmo e o seu encerramento está previsto para novembro do presente ano. Com o caso BES já podemos concluir que o mecanismo de resolução bancária foi testado e funcionou, pois, foi salvaguardada a estabilidade do sistema financeiro português e não gerou avultados custos para o erário público.   IX. Em relação ao Banif, este banco também foi alvo de aplicação de uma medida de resolução, porém a mesma foi distinta da aplicada ao BES, procedeu-se à alienação da instituição em processo de resolução, devido à impossibilidade de a venda poder ser realizada de forma voluntária, pois esta apenas era conseguida com auxílio estatal e o mesmo apenas era permitido no contexto de resolução. Assim sendo, a venda foi realizada ao Santander Totta, passando este a ser a nova instituição em relação aos antigos clientes do Banif e relativamente à antiga instituição, a mesma foi alvo de liquidação. Foi criado ainda um veículo de gestão de ativos, sendo o seu detentor o Fundo de Resolução.  X. A aplicação de uma medida de resolução parece ser o meio mais eficiente a aplicar a uma instituição que evidencie sinais de degradação financeira. Porém, a rapidez como a legislação foi transposta para o nosso ordenamento jurídico de forma a ser aplicada ao caso concreto, não foi realizada da melhor forma. Foi precipitado, lesando de forma gravosa os acionistas e credores que apenas viram a sua posição ficar mais favorável com a entrada em vigor da lei n.º 23-A/2015. Só se saberá ao certo se o mecanismo de resolução bancária foi eficaz quando terminarem os litígios existentes nos Tribunais Nacionais e quando se fizerem, verdadeiramente, as contas em relação à venda do Novo Banco. 
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 XI. Mais acresce que, o poder de supervisão encontra-se interligado com o mecanismo de resolução bancária, isto é, com um poder de supervisão eficiente serão possíveis de alcançar resultados que permitam a recuperação das instituições de crédito, à contrario, um poder de supervisão deficiente, que não atue no momento certo, não permite a rápida aplicação do mecanismo de resolução e consequentemente não permite salvar a instituição bancária em causa.   XII. Tendo em conta todo o exposto, a conclusão principal que se retira da presente dissertação, é a de que tudo se encontra interligado, ou seja, todos os acontecimentos têm uma lógica de sucessão. Crise gera insolvência, tanto pessoal como empresarial e bancária e consequentemente tem de se inverter esta situação recorrendo-se aos meios existentes no nosso 
ordenamento jurídico: liquidação, nacionalização, resolução…pelas razões já enumeradas, conclui-se que o meio mais adequado e eficaz a utilizar nos dias de hoje é a resolução, cuja eficácia fica dependente da operacionalidade do mecanismo de supervisão bancária e da gestão eficiente da classe de dirigentes dos bancos.                   
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