À
Comissão Europeia
Direção Geral da Concorrência
Registo de Auxílios Estatais
B-1049 BRUXELAS – BÉLGICA

REGISTADO COM AVISO DE RECEÇÃO
Assunto: Auxílio Estatal nº SA.36123 (2015/C) (ex 2013/N)
N/ Refª: 34009

Lisboa, 18 de janeiro de 2016

MIGUEL REIS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL,
sociedade de advogados com sede na Rua Marquês de Fronteira, 76-5º andar,
1070-299 Lisboa, Portugal, vem, pelos seus advogados, apresentar as seguintes
observações relativamente à medida de auxilio supra identificada, o que
fazem nos termos do artº 108º,2 do TFUE:
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1. Do interesse e da legitimidade para apresentar observações

1.1. A sociedade identificada assiste e patrocina um conjunto de acionistas,
obrigacionistas e outros credores do BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL S.A., grupo esse qualificado, pelos próprios clientes como
LESADOS DOS BANIF.

1.2. Nem a sociedade identificada nem os seus advogados suscitam qualquer
reserva à divulgação da sua identidade; porém, entendem manter confidencial
a identidade dos seus representados, muitos dos quais são pessoas individuais
e pequenas empresas, que receiam sofrer represálias em consequência destas
observações.

1.3. Foi acordado entre a sociedade e os representados que só os que pretenderem
aderir a estas observações o farão, depois da respetiva apresentação.

1.4. O processo iniciado com este auxílio estatal culminou com uma resoluçãoconfisco, aplicada pelo Banco de Portugal ao BANIF, com a apropriação das
contas bancárias dos clientes do BANIF para um banco que nunca escolheram
– o SANTANDER TOTTA – o que é, pela sua natureza, um must, em termos de
violação do disposto no artº 107º,1 do TFUE.

1.5. Todos sabemos que o negócio bancário vale X por cada milhão de euros de
depósitos.

1.6. O trespasse do negócio bancários – ainda que não houvesse imóveis e
participações societárias tem um valor muito elevado, mesmo para um
pequeno banco, com um balanço de 13.000 milhões de euros.
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1.7. Esse valor não é, seguramente, de apenas 150 milhões de euros, ou seja cerca
de 1,1% do valor do balanço do BANIF.

1.8. As pessoas – físicas e jurídicas, que representamos – foram vítimas da sua
crença na União Europeia, na transparência do mercado e da existência de um
espaço de Liberdade, Segurança e Justiça.

1.9. Veem-se, de um momento para o outro, órfãs de todos esses valores e
espoliadas da sua propriedade, por um ato administrativo de efeito
equivalente ao assalto a um banco, que, de forma imprevista e enganosa,
aproveitando a ajuda de Estado como álibi, lhes reduziu a zero os seus
investimentos.

1.10.

Nenhuma mafia nem nenhum autor de filmes de ficção faria melhor...

1.11.

O que aconteceu em Portugal, conexo com este auxílio de Estado

resume-se nestes poucos itens:
i. O Estado enterrou 1.100 milhões de euros no BANIF;
ii. O BANIF e a República Portuguesa desenvolveram ações de marketing
para convencer os depositantes a manter os seus depósitos e os
investidores a manter os seus investimentos no BANIF, com o
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argumento de que se tratava de um banco seguro porque o Estado tinha
a maioria do capital1;
iii. Não foi dada ao mercado qualquer indicação de que o processo de
recuperação do BANIF não estaria no bom caminho, nada indicando
que o Estado não receberia os montantes que investiu;
iv. De forma abrupta e sem qualquer aviso ao mercado, o Banco de
Portugal aprovou uma medida de resolução, nos termos do qual o
Estado não só perde os 1.100 milhões de euros que investiu mas ainda se
obriga em mais 3.000 milhões de euros e em que os investidores perdem
tudo.
v. O aviso relativo a este procedimento foi publicado no dia 18 de
dezembro de 2015;
vi. No dia 19 de dezembro, aproveitando o aviso como álibi, o Banco de
Portugal deliberou “iniciar um processo de resolução aplicado ao
BANIF”, como pode ver-se nos sítios da CMVM e do Banco de Portugal.
vii. O Banco de Portugal declarou o BANIF em situação insolvência, sem
apresentar nenhuma fundamentação e sem apresentar quaisquer
números.
vii. No dia seguinte, a 20 de dezembro, o Banco de Portugal adotou
duas novas deliberações:

1

Argumento perigosíssimo, porque retira a confiança absoluta que beneficiava a Caixa

Geral de Depósitos...
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-

A deliberação das 23h30, pela qual declara ter alienado ao
Banco Santander Totta a atividade bancária do Banco Banif
por 150 milhões de euros bem como ter constituído uma
sociedade comercial, para a qual transferiu os ativos
confiscados ao BANIF e desvalorizados, por relação aos
números do balanço.

-

A deliberação das 23h45, pela qual, ab absurdum, aplicou ao
BANIF medidas de intervenção corretiva, que só faziam
sentido se um quarto de hora antes não lhe tivesse retirado a
atividade bancária, por via de uma medida de resolução.

-

Esses dois documentos provam, por si, que estamos perante
uma montagem, pois que era materialmente impossível
preparar e concluir aquelas negociações em menos de um
dia.

-

O Banco de Portugal e , quiçá, o Governo português não
procederam no sentido de permitir o acesso àquele negócio
(o da venda da atividade bancária do BANIF) a todas as
entidades que, em conformidade com a lei, pudesse
apresentar propostas num prazo razoável.

-

Apesar de não haver nenhum prazo, para além dos prazos
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regulamentares, nomeadamente do Regulamento (CE) n.º

659/1999, o Banco de Portugal e o Governo Português
precipitaram uma medida de resolução, em vez de
responderem neste procedimento.
-

E envolveram mais 3.000 milhões de euros de auxilio de
Estado, ainda mais perturbadores do mercado interno.

-

Os procedimentos adotados ofendem, em nossa opinião, as
disposições do TFUE relativas à compatibilidade dos auxílios
de Estado com o mercado interno mas, outrossim, outras
normas do corpus juris da União, nomeadamente as que se
referem à resolução bancária.

1.12.

O auxilio de Estado em pauta ofende, nos termos em que foi usado, o

disposto no Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia.

1.13.

Mas, mais grave do que isso, este procedimento – em que apenas se

pediam esclarecimentos – foi usado como justificação de um outro auxilio de
Estado que tem apenas dois únicos méritos:

1.13.1. O da venda ao desbarato do BANIF ao Banco Santander Totta e
1.13.2. A perda total dos valores dos acionistas e demais investidores.
1.14.

O artº 67º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia é

incontornável, mesmo quando falamos de questões de concorrência.

1.15.

As pessoas representadas pelos da sociedade requerente são vítimas do

auxílio estatal a que se refere este processo e, mais do que isso, de um novo
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auxílio estatal aprovado pela Comissão em 21 de dezembro de 2015 e
publicitado pelo comunicado dessa data, com vista ao apoio de uma venda ao
desbarato dos ativos do banco BANIF, sem a mínima consideração pelos
interesses dos acionistas e dos credores.

1.16.

Estas pessoas foram enganadas pela indução de que a ajuda do Estado,

por via da tomada de ações do BANIF garantia, de forma especial, a
segurança do investimento, sendo convencidas pelos operadores bancários a
manter em carteira as ações e obrigações do BANIF e mesmo a adquirir novos
títulos.

1.17.

Ou seja: tal ajuda de Estado foi, tendo em consideração desfecho que

teve, uma ação perturbadora do mercado, pela qual a República Portuguesa e
a União Europeia têm que responsabilizar-se, ressarcindo os prejuízos que
causaram aos particulares.

1.18.

Quiçá pode imaginar-me maior perturbação do mercado que aquela que

consiste na invocação da participação do próprio Estado como acionista?

1.19.

Não temos todos como pacífico que

1.19.1. O Estado não arrisca?
1.19.2. O Estado é uma pessoa de bem, que não nos engana?
1.19.3. E que os que representam o Estado levam ao limite o valor da
honestidade e do rigor?
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1.20.

Dispõe o artº 107º do Tratado sobre o Funcionamento da União

Europeia (doravante TFUE) que “são incompatíveis com o mercado interno, na
medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados Membros, os auxílios
concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da
forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo
certas empresas ou certas produções.”

1.21.

Este auxílio de Estado, nos termos em que foi aproveitado falseou a

concorrência e o bom funcionamento do mercado, na medida em que
induziu acionistas e obrigacionistas no engano de que eram seguros os seus
investimentos, na medida em que o Estado passou a ser titular de mais de
60% do capital do BANIF, não sendo admissível que o Estado arrisque
recursos públicos em termos que não permitam a sua recuperação.

1.22.

Tanto a sociedade de advogados como os seus clientes, que resolvam

aderir a estas observações são partes interessadas, para os efeitos do
Regulamento (CE) nº 659/199 do Conselho, com as alterações pertinentes.

2. Da perversão póstuma da ajuda de Estado ao BANIF

2.1. O que aconteceu, no caso vertente, foi que a República Portuguesa, com a
aprovação da Comissão Europeia, deu uma ajuda ao BANIF, do montante de
1.100 milhões de euros, por via

da subscrição de ações do valor de 700

milhões de euros e de obrigações de conversão contingente do montante de
400 milhões de euros.
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2.2. Essa ajuda ocorreu em 2013 e foi usada pela propaganda da República
Portuguesa e do Banco de Portugal para enganar os investidores.
2.3. É importante apurar se não se tratou de um golpe para alocar dinheiro
do Estado a um banco com a intenção de, posteriormente, o “desnatar”
e vender a sua atividade a um outro banco, por uma bagatela, sem nada
pagar ao Estado.
2.4. O jornal “Diário de Noticias” reproduz nestes termos o que foi dito pelo
Governador do Banco de Portugal:
“O governador do Banco de Portugal disse em 2013 que o Estado
recuperaria os 1100 milhões de euros que injetara no Banif.
O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, prometera ao
Governo que a injeção de capital no Banif, que ascendeu aos 1100
milhões de euros, seria recuperada e chegaria mesmo a valorizar. Carlos
Costa falara, no dia 1 de fevereiro de 2013, numa rentabilidade de 10%
para a posição do estado após o período de apoio público.
"O Estado terá o resultado da valorização da sua posição e do
facto de ter entrado a um preço de desconto", disse Carlos Costa aos
deputados da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, em
fevereiro.”2

2

http://www.dn.pt/portugal/interior/carlos-costa-prometera-que-

investimento-estatal-no-banif-teria-10-de-rentabilidade-4947212.html
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3. Observações ao que consta do texto da carta
3.1. Aceita-se que o Banif é “um pequeno grupo bancário universal não
sistémico em Portugal, com um balanço de aproximadamente 13 100
milhões de euros, com ativos ponderados pelo risco (RWA) no
montante de 9 500 milhões de euros em 2014 e quotas de mercado
significativas apenas na Madeira e nos Açores.”
3.2. Aceita-se que “o Banif era o oitavo maior banco português em 2014 e
oferecia os seus produtos essencialmente a particulares e a PME.”
3.3. Sabiam os clientes da exponente que o banco beneficiou da referida
recapitalização do Estado

e, por isso mesmo, mantiveram uns e

acrescentaram outros os seus investimentos, pois que tal ajuda do
Estado foi usada pela propaganda do BANIF e da República Portuguesa
para argumentar que o banco estava mais sólido do que nunca.
3.4. Diz-se na exposição deste procedimento:
“Devido ao elevado montante do auxilio concedido, correspondente a
10% dos ativos ponderados pelo risco, e aos graves problemas do Banif, ficou
estabelecido na Decisão de Resgate que o plano de restruturação tinha de
garantir uma revisão do modelo de negócio do Banif, com profundas medidas
de restruturação, redução de atividades e uma cobertura geográfica limitada,
ou uma liquidação ordenada se não fosse possível restabelecer a viabilidade do
banco.”
3.4.1.

Não foi produzida nenhuma informação sobre as imposições

feitas ao BANIF nem se conhecem as decisões de resgate.
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3.4.2.

É importante tomar em consideração que a expressão “plano

de reestruturação” tem um sentido preciso e específico no direito
bancário português.
3.4.3.

Trata-se de um medida de intervenção corretiva do Banco de

Portugal, sujeita à aprovação desta pessoa coletiva de direito
público, nos termos do disposto no artº 141º do Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
3.4.4.

Não se conhece nenhum plano de reestruturação que respeite a

lei portuguesa.
3.4.5.

O facto de o Estado ser o maior acionista do BANIF não pode

justificar que uma plano de reestruturação a aplicar a este banco
não respeite a lei portuguesa.
3.4.6.

O que foi dado a conhecer ao mercado sobre a reestruturação do

BANF foram dois comunicados otimistas do Ministério das Finanças
de Portugal, que podem ler-se no site da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM) nos seguintes endereços:
!

Comunicado

do

Ministério

das

Finanças

sobre

a

recapitalização (dezembro 2012, sem data)
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!

Comunicado do Ministério das Finanças sobre a recapitalização (25 de
janeiro de 2013)

3.4.7.

Não foi dado a conhecer ao mercado nenhum plano de

reestruturação do BANIF, pelo que tem que se concluir que a
República Portuguesa – e especialmente o Banco de Portugal –
quiseram esconder dos acionistas e demais investidores do
BANIF a realidade constante deste parágrafo da exposição:

“Ao longo das sucessivas versões do plano de
restruturação, a estratégia empresarial do Banif passou por
vários ajustamentos e mudanças. A última versão do plano de
restruturação, de outubro de 2014, prevê a criação de uma
unidade Core diretamente vocacionada para segmentos alvo e
produtos rigorosamente definidos, e uma unidade Legacy, que
integra todos os ativos que não têm lugar na Core. Fixa também
objetivos estratégicos, prevendo um retorno à rendibilidade em
2016 e prevê algumas opções de elevado nível para o reembolso
do auxílio estatal.”
3.4.8.

Não se conhece qualquer Decisão de Resgate do BANIF justificada pela

“necessidade de sanar uma perturbação

grave da economia do um Estado

Membro”.

3.4.9.

O que foi anunciado, a 25 de janeiro de 2013, pelo Ministério das

Finanças, é o que consta do comunicado a que atrás nos referimos e que
reproduzimos na íntegra:
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“O Ministério das Finanças deu hoje o seu acordo de princípio à
participação do Estado na operação de recapitalização do Banif – Banco
Internacional do Funchal, S.A. (“Banif”).
Esta operação será realizada ao abrigo da Lei n.º 63-A/2008, de 24
de novembro e da Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de maio, à semelhança
das injeções de fundos públicos ocorridas em junho deste ano no Banco
Comercial Português, S.A., no Banco BPI, S.A. e na Caixa Geral de
Depósitos, S.A.. A decisão de participação do Estado na operação de
recapitalização do Banif teve em consideração a análise do plano de
recapitalização submetido ao Banco de Portugal e a proposta
fundamentada de decisão nesse sentido por parte dessa instituição, nos
termos do artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro.
A injeção de fundos públicos no Banif ascende a 1,1 mil milhões de
euros e será realizada através do recurso à linha de recapitalização
disponível ao abrigo do Programa de Assistência Económica e Financeira
a Portugal.
Após esta injeção de capital, um total de 5,6 mil milhões de euros
terá sido injetado no sistema bancário privado português através da
referida linha de recapitalização, com o objetivo de assegurar o acesso
continuado das empresas e dos cidadãos ao crédito e, desse modo, apoiar a
economia Portuguesa.
O Estado compromete-se, na estrutura da operação de
recapitalização, a subscrever 700 milhões de euros em ações especiais e
400 milhões de euros em instrumentos de capital elegíveis para Core Tier
1 (“ISE”), a serem emitidos pelo Banif.
As ações especiais são ações emitidas pelo Banif que, nos termos da
lei, conferem ao Estado o direito a um dividendo prioritário
correspondente à participação social detida pelo Estado não inferior a
30% do total dos montantes distribuíveis gerados no exercício.
Os ISE são instrumentos de capital diretos, não garantidos, sem
termo e subordinados e remunerados a uma taxa de remuneração anual
inicial de 9,5%. Ambas as emissões foram classificadas pelo Banco de
Portugal como elegíveis para composição dos fundos próprios Core Tier 1.
Nesse sentido, as emissões de ações especiais e de ISE, que estarão
concluídas até ao final de janeiro de 2013, permitirão o aumento do nível
de fundos próprios Core Tier 1 do Banif para um nível superior ao
mínimo de 10% fixado pelo Banco de Portugal.
A operação de recapitalização apresentada no plano de
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recapitalização submetido pelo Banif inclui ainda a realização de um
aumento do capital no montante de 450 milhões de euros junto de
investidores privados, com conclusão prevista até ao final de junho de
2013, e que conta com o compromisso de subscrição no valor de 100
milhões de euros por parte dos dois maiores acionistas atuais do Banif, a
Rentipar Financeira SGPS, S.A. e a Auto-Industrial - Investimentos e
Participações, SGPS, S.A.. À semelhança do BCP e do BPI, para que o
Estado participe na injeção de capital na instituição de crédito, o Banif
aceitou sujeitar-se a condições que visam assegurar a proteção dos
interesses dos contribuintes - os titulares últimos do dinheiro público
utilizado nesta recapitalização - e apoiar a economia Portuguesa. Todas as
propostas em relação à operação de recapitalização ficarão sujeitas à
aprovação dos acionistas do Banif e a outras condições comuns em
transações desta natureza.
Esta operação de recapitalização será também sujeita a decisão da
Comissão Europeia sobre a sua compatibilidade com as regras da União
Europeia relativas a auxílios de Estado, à semelhança das recapitalizações
do BCP, do BPI e da CGD. Nesse sentido, será elaborado um plano de
reestruturação do Banif que será apresentado à Comissão Europeia
durante os próximos meses. As autoridades portuguesas continuarão
atentas e preparadas para atuar com vista a garantir a solidez financeira
dos bancos portugueses e, desse modo, assegurar a confiança dos
depositantes, dos investidores, dos demais credores e de todos os clientes
em geral.”
3.4.10. Não há neste comunicado uma sobra de crise; há sim um discurso
otimista e enganador, adequado a iludir o mercado e a sugerir que,
investindo o Estado poderiam investir, com segurança os particulares.

3.4.11. Soube-se, vagamente, que o BANIF deveria apresentar um plano de
reestruturação.

3.4.12. Sabia-se que tal plano tinha que respeitar as instruções contidas na
comunicação da Comissão de 7/12/2010 (JO C 329 dessa data).

3.5. Tomamos em consideração este passo da exposição (pontos 26 e
seguintes:

4/70

“O primeiro projeto de plano de reestruturação, de 9 de novembro
de 2012, definiu os princípios orientadores do processo de reestruturação
que, segundo o documento, havia sido já encetado pelo Banif. Previa-se,
na altura, que o modelo de negócio do Banif assentasse em três pilares:
i. Primeiramente, o Banco tencionava reafirmar as suas
ligações históricas à Madeira e aos Açores (onde foi fundado), regiões
onde beneficia de elevada notoriedade/reconhecimento e de economias
de escala a nível local. Ligada a essa presença, está a atividade
associada à próspera comunidade emigrante atualmente dispersa na
América do Norte/Sul e na África do Sul. A atividade nas ilhas e o
negócio virado para a comunidade emigrante constituíam importantes
fontes de financiamento para o Grupo, correspondendo a [40-50%]
dos depósitos em 2011.
ii Em segundo lugar, o Banif tencionava reposicionar-se no
segmento das pequenas e médias empresas portuguesas, que
correspondia a quase [50-60 %] da sua carteira de crédito em 2011.
Segundo o Banco, esse segmento apresentava margens de lucro
(líquidas de juros) relativamente mais elevadas depois de deduzidos
os custos dos riscos e maturidades médias mais baixas.
iii. Em terceiro lugar, o Banif tencionava reafirmar a sua operação
de crédito ao consumo essencialmente centrado no segmento automóvel,
onde beneficia de uma forte rede de agentes construída ao longo do
tempo.
Nas versões subsequentes do plano de reestruturação, a estratégia
de negócio sofreu vários ajustamentos e alterações, conduzindo à versão
mais recente do plano, apresentada em outubro de 2014.
O projeto de plano de reestruturação, tal como consta da
última versão de outubro de 2014, abrange o período de 2012 a
2017 ("o período de reestruturação"). Prevê a implementação de
uma nova estratégia, com uma unidade principal (core unit) do
Banco que visa concentrar-se em segmentos-alvo e ofertas de
produtos rigorosamente definidos, e uma unidade de legado (lega)
que assegure a gestão de todos os ativos que não sejam parte do core
business ou da atividade doméstica do Banif Mais. No que respeita
ao Banif Mais, o plano projeta a sua venda em 2017, ao mesmo
tempo que menciona uma possível antecipação dessa venda. Tal
como foi anunciado pelo Banco, em 12 de dezembro de 2014, o Banif
assinou um contrato de compra e venda com a Cofidis
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Participations, S.A, e concluiu a venda do Banif Mais em 4 de
junho de 2015.
O projeto de plano de reestruturação prevê uma reorganização
das operações do Banif em três unidades de gestão: Banif Retail Ban k
(unidade principal ou core unit), Banif Legacy (unidade non-core) e
Banif Mais (apenas as atividades domésticas do Banif Mais). O Banif
Retail e o Banif Legacy serão geridos separadamente (por motivos de
financiamento e liquidez), com contas diferentes, mas não serão
organizados em entidades jurídicas distintas.
Ainda que a base de ativos seja dividida entre a unidade
principal, a unidade non-core e o Banif Mais, prevê-se que o
financiamento e o capital sejam geridos numa base integrada. No final
de 2012 (o momento da separação), a unidade principal, tal como
atualmente definida no plano, dispunha de [5-10] mil milhões de EUR
de ativos; o Banif Mais dispunha de [0-51 mil milhões de EUR de
ativos; e a unidade coo-core dispunha de [5-10] mil milhões de EUR
de ativos.(...)
3.5.1.

Ninguém tinha conhecimento desta informação, sendo certo que a

ajuda de Estado só foi anunciada em janeiro de 2013.
3.5.2.

Sobre isto, importa deixar claro que, nos termos do disposto no

artº 141º,1 al. d) do Regime Geral das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras (RGICSF) a apresentação de um plano de
reestruturação pela instituição de crédito constitui uma medida de
intervenção corretiva que pode ser exigida pelo Banco de Portugal.
3.5.3.

Se foi determinada a apresentação de uma medida de

reestruturação, teria a mesma que ser processada em conformidade
com a lei portuguesa e, nomeadamente, respeitar o disposto no artº
142º do mesmo diploma, que dispõe o seguinte:
“1 - O plano de reestruturação previsto na alínea d) do n.o 1 do
artigo anterior deve ser submetido à aprovação do Banco de Portugal, no
prazo por este fixado.
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2 - O Banco de Portugal pode estabelecer, a qualquer momento, as
condições que entenda convenientes para a aceitação do plano de
reestruturação, designadamente o aumento do capital social, a redução do
capital social ou a alienação de participações sociais ou de outros ativos da
instituição de crédito.
3 - Se as condições estabelecidas pelo Banco de Portugal, nos termos
do disposto no número anterior, não forem aprovadas pelos acionistas ou
pelo órgão de administração da instituição de crédito, ou se o plano de
reestruturação aprovado pelo Banco de Portugal não for cumprido pela
instituição de crédito, o Banco de Portugal pode determinar a suspensão do
órgão de administração da instituição de crédito e nomear uma
administração provisória ou revogar a autorização da instituição de
crédito, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de uma ou mais medidas
de resolução nos termos previstos no capítulo III.”

3.5.4.

Tendo em consideração esse dispositivo em particular e o

disposto no Regime Geral das Instituições de Crédito em geral, não
fazia nenhum sentido um plano de reestruturação bancária fora de
um quadro de intervenção corretiva dirigido pelo Banco de Portugal
(artº 141º,1 al. d) e 142º do RGICSF).
3.5.5.

As medidas de intervenção corretiva tem como pressuposto o

“não cumprimento normas legais ou regulamentares que disciplinem a sua
atividade”, sujeita a supervisão do Banco de Portugal.
3.5.6.

Não se entendem, porque não têm base legal, planos de

reestruturação fora de tal contexto.
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3.5.7.

Não se conhece qualquer plano de reestruturação que tenha sido

apresentado ao Banco de Portugal, pelo órgão competente do banco
beneficiário da ajuda, sendo certo que a informação a propósito de
um tal plano constituiria informação de comunicação obrigatória à
CMVM, nos termos do disposto no artº 244º e seguintes do Código
dos Valores Mobiliários de Portugal.
3.5.8.

Os emitentes, sujeitos a lei pessoal portuguesa, de ações e de

valores mobiliários representativos de dívida com valor nominal
inferior a € 1000 admitidos à negociação em mercado regulamentado
situado ou a funcionar em Portugal ou noutro Estado membro estão
obrigados a enviar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
todos os documentos relevantes para que se conheça a situação
financeira das sociedades (artº244º,1 do Código dos Valores
Mobiliários).
3.5.9.

Refere, expressamente o artº 244º,4 do mesmo Código que essas

informações devem ser divulgadas de forma a permitir aos
investidores de toda a Comunidade Europeia o acesso rápido, dentro
dos prazos especialmente previstos, e sem custos específicos a essas
informações numa base não discriminatória.
3.5.10. Nos termos do artº 244º,7 os emitentes de valores mobiliários
admitidos à negociação em mercado regulamentado colocam e
mantêm no seu sítio Internet durante um ano, salvo outros prazos
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especialmente previstos, todas as informações que sejam obrigados a
tornar públicas ao abrigo do presente Código, da sua regulamentação
e da legislação materialmente conexa.
3.5.11. Entre a informação sujeita a divulgação obrigatória está a
seguinte:
3.5.11.1. O relatório de gestão, as contas anuais, a certificação legal
de contas e demais documentos de prestação de contas
exigidos por lei ou regulamento, ainda que não tenham sido
submetidos a aprovação em assembleia geral (artº 245º,1, al. a)
do CVM);
3.5.11.2. O relatório elaborado pelo auditor; (artº 245º,1 al. b);
3.5.11.3. Declarações de cada uma das pessoas responsáveis do
emitente, cujos nomes e funções devem ser claramente
indicados, onde afirmem que, tanto quanto é do seu
conhecimento, a informação prevista na alínea a) foi elaborada
em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis,
dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do
passivo, da situação financeira e dos resultados do emitente e
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das empresas incluídas no perímetro da consolidação, quando
for o caso, e que o relatório de gestão expõe fielmente a
evolução dos negócios, do desempenho e da posição do
emitente

e

das

empresas

incluídas

no

perímetro

da

consolidação, contém uma descrição dos principais riscos e
incertezas com que se defrontam. (Artº 245º,1 al. c)).
3.5.12. O número 2 do artº 245º determina o seguinte:
O relatório referido na alínea b) do número anterior é divulgado
na íntegra, incluindo:
a) Opinião relativa às previsões sobre a evolução dos negócios e da
situação económica e financeira contidas nos documentos a que se refere
a alínea a) do n.º 1;
b) Elementos correspondentes à certificação legal de contas
efetuada nos termos e para os efeitos previstos no Código das Sociedades
Comerciais, se esta não for exigida por outra norma legal.
3.5.13. O artº 245º,5 determina que se o relatório e contas anuais não
derem uma imagem exata do património, da situação financeira e
dos resultados da sociedade, pode a CMVM ordenar a publicação
de informações complementares.
3.5.14. Como se refere no relatório do procedimento, a estrutura acionista
do BANIF passou a ser a seguinte, após a reestruturação:
Entidade

Estado português

Açõe
s
70 000 000 000
(7)

% de
Capital Social

% de Direitos
de Voto O

60,533%

49,374%
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Herança Indivisa de Horácio
da Silva Roque

7 298 748 811

6,312%

8,096%

Açoreana Seguros SA,

6 953 088 628

6,0127%

7,7127%

307 063 133

0,2655%

0,3406%

Membros
das
estruturas
empresariais da Rentipar Financeira
SGPS SA

10 043 062

0,0086%

0,0111%

Vestiban
Investimentos SA,

27 583 051

0,0238%

0,0305%

162 049

0,0001 %

0,0001 %

Rentipar Financeira SGPS SA

—

Gestão

e

Renticanital — Investimentos
Financeiros SA,.

3.5.15. Omitiu-se, deliberadamente, que há mais acionistas, para além
destes. Precisamente, mais 26,8443%, ou seja mais de ¼ do
investimento no banco.
3.5.16. Ficou claro que, quando falamos de auxilio de Estado e nos
questionamos sobre os seus efeitos no mercado interno, temos que ter
em consideração, para o bem e para o mal, o impacto do mesmo nas
sociedades que são acionistas do BANIF e cujas ações e instrumentos
de dívida foram negociados, nomeadamente aos balcões do BANIF.
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3.5.17. É certo que o comunicado do BANIF de 24 de julho de 2015 refere
que
(...) “a fim de obter uma decisão final da Comissão Europeia sobre a
compatibilidade do auxílio, o Estado Português submeteu um plano de
reestruturação para o Banif, o qual foi já foi objeto de diversos
ajustamentos, o último dos quais em Outubro de 2014, estando a
Comissão Europeia a analisar as medidas propostas à luz das regras da
União Europeia sobre auxílios de Estado para a reestruturação de bancos
durante a crise.”
3.5.18. Mas isso só agrava a ofensa aos princípios relativos aos auxílios
de Estado...
3.5.19. O Estado era o

maior acionista e teria que respeitar as suas

próprias leis, não ingerindo num processo em que tem interesses e
deixando a problemática da reestruturação aos cuidados da entidade
competente, que é o Banco de Portugal, nos termos das citadas
normas.
3.5.20. Tendo o Estado mais de 60% do capital social, é mais do que
suspeito o comportamento dos seus agentes e é incompreensível o
comportamento dos agentes da União Europeia, nomeadamente dos
da Direção Geral da Concorrência.
3.5.21. Tudo parece ter sido conduzido e preparado para vender o banco
por uma bagatela (apenas 150 milhões de euros) a um banco
estrangeiro – o Santander Totta - depois de o Estado ter investido
1.100 milhões de euros e obrigando-se o Estado a assumir
responsabilidades de mais 3.000 milhões de euros.
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3.5.22. É claro que o Banco Santander Totta – ou qualquer outro – não
construiriam uma universalidade como é a atividade bancária do
BANIF com 150 milhões de euros.
3.5.23. Os relatórios que acompanham as contas fazem algumas
referências a planos de reestruturação, porém sem avançar com
quaisquer pormenores.
3.5.24. No relatório de 2012 diz-se que
(...)
“o Grupo iniciou um processo de reestruturação tendo em vista,
designadamente: a necessidade de redução da estrutura de recursos
humanos e de pontos de venda; a otimização de serviços partilhados entre
as várias 4 unidades de negócio; a revisão dos preçários e das propostas
comerciais; uma nova segmentação de clientes; a desalavancagem do
balanço; e uma maior eficiência na recuperação de crédito. “ (pag. 4).3

3

Ver

http://www.banif.pt/xsite/Particulares/Institucional/Investidores.jsp?CH=61
78
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3.5.25. O relatório de 2013 refere-se em página e meia a um plano de
reestruturação, com uma vaguidade extrema (pag. 44).4
3.5.26. O relatório do exercício de 2014 diz a pag. 7 que
“Permanecem ainda desafios importantes, relacionados com a
necessidade fechar o acordo com a Comissão Europeia para o Plano de
Reestruturação do Banco. A aprovação do Plano assume uma importância
decisiva para o futuro do Banco, pois permite validar o investimento público
realizado no Banco e permite igualmente definir as principais linhas
estratégicas até ao final do período desse investimento, no final de 2017.”
3.5.27. Na página 34 lê o seguinte:
“O ano de 2014 representa uma inversão na atividade operacional do
Banif, sendo já visíveis os resultados da implementação do Plano de
Reestruturação, tendente a colocar o Banco numa trajetória de rendibilidade
sustentável. Assim, o Banif registou um resultado operacional de 5,7 milhões
de euros em 2014, o que compara muito favoravelmente com o resultado
operacional obtido em 2013, no montante de 71,6 milhões de euros. Ainda
assim, este resultado incorpora uma série de encargos e custos não
recorrentes, relacionados com o processo de reestruturação e recapitalização
(excluindo custos não recorrentes, o resultado operacional teria ascendido a
145 milhões de euros). “
3.5.28. A folhas 38 lê-se o seguinte:
“O recurso ao Fundo de Recapitalização por parte do Banco,
aprovado no final de 2012 pelo Ministério das Finanças, deu origem a um
processo de negociação com a Direcção-Geral da Concorrência (“DGComp”),
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entidade da Comissão Europeia responsável pela análise dos processos de
auxílio estatal, com o objetivo de aprovar um Plano de Reestruturação.
Face às grandes linhas de orientação do anterior Plano de
Recapitalização (desalavancagem, reestruturação operacional e simplificação
societária), o Plano de Reestruturação pretende reforçar o enfoque nos
segmentos comerciais de maior rentabilidade nas áreas geográficas críticas
para o Grupo, paralelamente a uma maior racionalização da plataforma
operacional, um reforço dos critérios de rentabilidade nas decisões de crédito,
uma melhoria no modelo de gestão e transferência interna de funding e um
modelo de gestão específico para os ativos a desinvestir. Considerando a
realidade operacional do Banco e os objetivos estipulados pela DGComp, a
aprovação e execução do Plano de Reestruturação implica a concretização de
um processo de transformação no Banif.
Para que essa transformação seja atingida com êxito, foi definido um
amplo conjunto de iniciativas, a implementar durante o período de
reestruturação, transversal a todas as áreas e participadas do Grupo.
Em 2014 merecem destaque os resultados de algumas das iniciativas,
nomeadamente:
- O anúncio do acordo para a alienação do Banco Banif Mais como
parte do processo de desalavancagem em curso e desenvolvimento dos
processos negociais de outras unidades de negócio internacionais;
- término do processo de aumento de capital privado previsto (450
milhões de euros), com a última tranche de aumento de capital realizado
(138,5 milhões de euros) com procura superior à oferta em 41% e 6.690
novos acionistas;
- nova estratégia comercial delineada para clientes de alto
rendimento, com reforço da oferta de serviços de wealth management;
- antecipação de medidas de redução de custos, nomeadamente a
acelaração do processo de encerramento de pontos de venda e redução de
pessoal;
- redução de gastos com fornecimentos e serviços externos por meio
de renovações/renegociações de contratos com os fornecedores e prestadores
de serviços;
- lançamento de projeto transversal para maior eficácia na gestão de
liquidez, transferência interna e pricing de funding;
- continuação de implementação do processo de reestruturação
societária, com encerramento de diversas sociedades instrumentais e
simplificação da estrutura do Grupo;
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- revisão orgânica das estruturas de recuperação de crédito e gestão
de activos imobiliários, promovendo a sua aproximação e actuação conjunta
tendente à melhoria do perfil de recuperações.
Deve realçar-se que no decurso de 2015 será dada continuidade à
implementação de outras iniciativas de cariz de transformação de elevada
complexidade, nomeadamente ao nível dos sistemas de informação do Banco.
Importa, no entanto, fazer notar que não é possível assegurar que o
Plano de Reestruturação seja aprovado na sua forma atual, ou mesmo que
seja aprovado, numa futura versão.
Com efeito, podem ainda ser introduzidas modificações relevantes ao
Plano de Reestruturação previamente à sua aprovação final.
Neste momento, o Banco não pode prever quais poderão ser essas
modificações, podendo as mesmas incidir, ou não, sobre a alienação de ativos
e/ou negócios do Banif – Grupo Financeiro, ou sobre a imposição de novas
limitações, nomeadamente ao âmbito geográfico da atividade ou à capacidade
de administração e gestão do Banif – Grupo Financeiro, o que pode ter um
efeito negativo substancial na sua situação financeira, resultados
operacionais e perspetivas futuras.
Alternativamente, existe a possibilidade de, a qualquer momento, o
processo ao nível da Comissão Europeia vir a compreender um procedimento
formal de investigação, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 4.º do
Regulamento (CE) n.º 659/1999, caso, após a análise preliminar, a Comissão
Europeia venha a considerar que o investimento público no Banif suscita
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.
Uma eventual conclusão pela incompatibilidade da injeção de
capital recebida do Estado pelo Banif com o regime de auxílios
estatais europeu, determinaria uma injunção ao Estado para tomar
todas as medidas necessárias para recuperar o investimento público
realizado no Banif, nos termos da regulamentação comunitária
aplicável, em termos a definir e com respeito pelo regime dos
instrumentos subscritos.”
3.5.29. Tudo muito impreciso, mas com uma conclusão muito estranha,
que carece de ser investigada: a de que a Comissão poderia “tomar
medidas necessárias para recuperar o investimento público”.
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3.5.30. Na informação do primeiro trimestre de 2015, lê-se o seguinte:5
“O Banif obteve no primeiro trimestre de 2015 um resultado líquido
positivo de 6,5 milhões de euros, que reflete os efeitos das medidas que estão a
ser implementadas no âmbito do Plano de Reestruturação do Banco e que
visam uma profunda transformação do seu modelo de negócio, bem como,
assegurar a sua viabilidade num contexto económico e regulamentar
extremamente desafiantes.”
3.5.31. Esse relatório acaba com esta conclusão:
“De referir que o processo de negociação com a Direcção-Geral de
Concorrência da Comissão Europeia do plano de reestruturação final no
âmbito do processo de recapitalização decorreu ao longo de 2013 e 2014, e
cuja versão final, ainda por aprovar, conterá os elementos de
reposicionamento concorrencial do Banif no sistema financeiro português.”
3.5.32. No relatório relativo ao 3º trimestre de 2015 lê-se o seguinte:
“O resultado líquido dos primeiros nove meses de 2015 totalizou 6,2
milhões de euros e compara muito favoravelmente com o resultado líquido
obtido no período homólogo (-154,9 milhões de euros), refletindo a melhoria
da margem financeira e das comissões líquidas, a redução significativa dos
custos de estrutura e das provisões e imparidades. Este resultado positivo
resulta das medidas que foram implementadas no Banco e que visaram uma
melhoria do seu modelo de negócio comercial num contexto económico e
5

Ver

http://www.banif.pt/xsite/Particulares/Institucional/Investidores.jsp?CH=61
78
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regulamentar extremamente desafiante, nomeadamente quer ao nível do
reposicionamento comercial, quer ao nível da melhoria significativa do risco
da carteira de crédito e da eficiência operacional.”
3.5.33. No ponto 44 lê-se o seguinte:6
“O recurso ao Fundo de Recapitalização por parte do Banco,
aprovado no final de 2012 pelo Ministério das Finanças, deu origem a um
processo de negociação com a Direcção-Geral da Concorrência (“DGComp”),
entidade da Comissão Europeia responsável pela análise dos processos de
auxílio estatal, do qual viria a resultar um Plano de Reestruturação.
O Plano de Reestruturação do Grupo (“Plano”) tem sido objeto de
discussões pormenorizadas e prolongadas entre o Ministério das Finanças e
a Direção Geral de Concorrência (“DGCOM”) da Comissão Europeia, tendo
uma versão revista do Plano sido submetida no passado dia 8 de Outubro de
2014 ao Ministério das Finanças para posterior apresentação à DGCOM.
O Plano terá ainda de ser submetido à aprovação final do colégio de
comissários da Comissão Europeia.
O Plano deverá:
(i)
demonstrar a viabilidade do Grupo a médio e longo prazo de uma
forma autónoma e robusta, sem qualquer apoio estatal;
(ii)
demonstrar a contribuição presente e futura do Grupo e dos seus
accionistas (excluindo o Estado Português) para os esforços de
recapitalização e de reestruturação; e
(iii)
incluir medidas destinadas a prevenir uma eventual distorção em
termos de concorrência que poderia verificar-se pelo facto de o
Grupo receber fundos públicos do Estado Português. Face às
grandes linhas de orientação do anterior Plano de Recapitalização
(desalavancagem, reestruturação operacional e simplificação
societária), o Plano de Reestruturação veio reforçar o enfoque nos
segmentos comerciais de maior rentabilidade nas áreas
geográficas críticas para o Grupo, paralelamente a uma maior
racionalização da plataforma operacional, um reforço dos critérios
de rentabilidade nas decisões de crédito, uma melhoria no modelo
de gestão e transferência interna de funding e um modelo de
gestão específico para os ativos a desinvestir.
6http://www.banif.pt/xsite/Particulares/Institucional/Investidores.jsp

?CH=6178
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Considerando a realidade operacional do Banco e os objetivos
estipulados pela DGComp, o cumprimento do Plano de Reestruturação
implica a concretização de um processo de transformação no Banif.
Para que essa transformação seja atingida com êxito, foi definido
um amplo conjunto de iniciativas, a implementar durante o período de
reestruturação, transversal a todas as áreas e participadas do Grupo.
Em 2015, merecem destaque as seguintes iniciativas:
- Conclusão do processo de alienação do Banco Banif Mais SGPS,
SA tendo a desconsolidação dessa unidade ocorrido a Maio, com impacto
relevante em termos de geração de capital (mais-valia registada e redução
de ativos);
- Criação formal de uma unidade de negócio focada na gestão dos
ativos considerados não estratégicos, incluindo ativos imobiliários
(estrutura já existente) e gestão e recuperação de crédito.
Merece aqui destaque a aceleração no processo de venda de ativos
imobiliários, aproveitando uma ligeira melhoria das condições de
mercado e maior interesse por parte de investidores institucionais;
- Implementação da nova estratégia comercial delineada para
clientes de alto rendimento, com reforço da oferta de serviços de wealth
management e alargamento da gama de produtos de poupança e
investimento;
- Esforços continuados de melhoria de eficiência de processos e
estruturas, estando neste momento praticamente concluído o processo de
encerramento de pontos de venda;
- Lançamento de projeto transversal para maior eficácia na gestão
de liquidez, transferência interna e pricing de funding;
- Continuação de implementação do processo de reestruturação
societária, com encerramento de diversas sociedades instrumentais e
simplificação da estrutura do Grupo.
Paralelamente, o Grupo tem vindo a apostar na melhoria
contínua dos sistemas de informação, com vários projetos em curso em
simultâneo, na medida em que esse constitui um pilar chave para o
sucesso da estratégia de reposicionamento comercial do Banco.
Face à informação prospectiva de que dispõe atualmente sobre a
rentabilidade, cash flows e níveis de capital, e tendo como base o Plano, o
Grupo considera estarem reunidos os meios para continuar a desenvolver
as iniciativas no sentido de atingir os objetivos que se propõe de
reposicionar o Grupo dentro do sistema financeiro nacional e potenciar a
MIGUEL REIS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL (PORTUGAL)
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capacidade de geração orgânica de capital, com a consequente criação de
valor para os acionistas do Grupo, embora na presente data o referido
Plano se encontre pendente de aprovação pela Comissão Europeia.
Não obstante, importa fazer notar que não é possível
assegurar que o Plano de Reestruturação seja aprovado na sua
forma atual, ou mesmo que seja aprovado, numa futura versão.
Com efeito, podem ainda ser introduzidas modificações relevantes
ao Plano de Reestruturação previamente à sua aprovação final.
Neste momento, o Banco não pode prever quais poderão ser essas
modificações, podendo as mesmas incidir, ou não, sobre a alienação de
ativos e/ou negócios do Banif – Grupo Financeiro, ou sobre a imposição
de novas limitações, nomeadamente ao âmbito geográfico da atividade ou
à capacidade de administração e gestão do Banif – Grupo Financeiro, o
que pode ter um efeito negativo substancial na sua situação financeira,
resultados operacionais e perspectivas futuras.
A 24 de julho de 2015, a Comissão Europeia iniciou um
procedimento formal de investigação, nos termos e para os efeitos do n.º 4
do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999, tendente a apurar se a
ajuda estatal é compatível com as regras da União Europeia referentes a
auxílios de Estado para bancos durante a crise.
Este processo seria expectável atendendo às discussões
atualmente em curso sobre os moldes do Plano de Reestruturação
e ao tempo decorrido desde a injeção de capital estatal (Janeiro de
2013).
Este procedimento destina-se a assegurar que a ajuda
estatal não gera distorções de concorrência, tendo sido já
adotado noutros bancos portugueses no passado.
Uma eventual conclusão pela incompatibilidade da injeção
de capital recebida do Estado pelo Banif com o regime de auxílios
estatais europeu, determinaria uma injunção ao Estado para
tomar todas as medidas necessárias para recuperar o
investimento público realizado no Banif, nos termos da
regulamentação comunitária aplicável, em termos a definir e com
respeito pelo regime dos instrumentos subscritos, com as
respetivas consequências para o Banif ao nível do
(in)cumprimento das exigências regulatórias de capital, o que
poderia resultar, nomeadamente, na necessidade de adoção de um
plano de resolução. “

3.5.34. Mistura-se, estranhamente, uma mensagem de grande otimismo
com um aviso encoberto de que, se se considerar que a ajuda de
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Estado é incompatível com o mercado interno, pode ser adotado um
plano de resolução.
3.5.35. As últimas 4 linhas do relatório, reportado a 30 de setembro de
2015, dizem o seguinte, que carece de explicações:
“De referir que o processo de negociação com a Direcção-Geral de
Concorrência da Comissão Europeia do plano de reestruturação final no
âmbito do processo de recapitalização decorreu ao longo de 2013 e 2014, e
cuja versão final, ainda por aprovar, conterá os elementos de
reposicionamento concorrencial do Banif no sistema financeiro
português. “
3.5.36. É importante que se esclareça o que isto quer dizer.
3.6. Consta do ponto 13:
“Em 2014 e 2015, o Banco procedeu a várias operações de
emissão de dívida e, em setembro de 2014, conseguiu colocar 520
milhões de EUR junto de investidores institucionais, em resultado da
titularização das carteiras de empréstimos a PME, e 336 milhões de
EUR junto de investidores internacionais em títulos em relação com
uma operação de titularização que inclui empréstimos hipotecários
feitos pelo Banif em Portugal. O Banco logrou também colocar nos
mercados 110 milhões de EUR de obrigações (80 milhões de EUR de
obrigações subordinadas, em janeiro de 2015, e 30 milhões de USD em
obrigações prioritárias, em fevereiro de 2015).”
3.7. Consta do ponto 14:
“Tal como consta das demonstrações financeiras do Banco de
finais de 2014, o Banif dispunha de um rendimento líquido consolidado
de -295 milhões de EUR, contra -470 milhões de EUR em 2013. Os
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resultados consolidados do primeiro trimestre de 2015 revelam uma nova
diminuição do balanço, para aproximadamente 12,9 mil milhões de EUR
e um rendimento líquido de 6,5 milhões de EUR, contra perdas de 39,7
milhões de EUR no primeiro trimestre de 2014. Em 31 de março de 2015,
o capital próprio ordinário de nível 1 (Common Equity Tier 1 —
"CET1") (introdução CRD IVICRR (9)) era de 8,0%, com um rácio de
solvabilidade de 9,0 %.”
3.7.1.

Todos estes dados foram considerados como de uma evolução

positiva, tendo sido usado para incentivar os investidores a manter
os seus investimentos e outros a participar nos investimentos novos
para que foram convidados.
3.8. Não se conhecem os textos dos compromissos da República Portuguesa
com a Comissão, referidos nos pontos 23 e seguintes.
3.8.1.

Têm que entender-se tais compromissos como compromissos da

República Portuguesa enquanto acionista maioritário do BANIF,
residindo nesse facto essencial a raiz da incompatibilidade como
mercado interno.
3.8.2.

Provavelmente a República Portuguesa agiu com a ganância de

ganhar 10% ao ano com o investimento que fez e que, como tal, foi
propagandeado pelo governador do Banco de Portugal.
3.8.3.

A verdade é que se o Estado não tivesse assumido, com entrada

de leão e saída de sendeiro, uma posição acionista de mais de 60% no
BANIF, não teriam os clientes da requerente sido tão prejudicados
como o foram.
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3.8.4.

Resulta da carta que o Estado Português, enquanto Estado e

acionista maioritário do BANIF terão assumido os compromissos,
constantes dos pontos 26 e seguintes, tendo o processo negociado
entre o Estado e Comissão sofrido alguns desvios.
3.8.5.

Diz-se na exposição:
“Na fase atual, a Comissão não está em posição de poder concluir que o

atual plano de restruturação pode garantir a viabilidade a longo prazo do Banif e o
reembolso do auxílio estatal. Esta avaliação resulta das lacunas que foram
identificadas no projeto de plano de restruturação. Combinadas as projeções dos
resultados da unidade Core com os da unidade Legacy, torna-se claro que seria
necessário que a unidade Core tivesse uma taxa de rendibilidade excecionalmente
elevada para garantir o regresso do banco à viabilidade. O mais pequeno desvio em
relação às projeções colocaria em risco a rendibilidade e a capacidade do banco para
competir no mercado pelos seus próprios meios. A Decisão refere de forma mais
circunstanciada os possíveis riscos de execução.
Acresce que o atual plano de restruturação suscita reservas na perspetiva
da repartição de encargos e das medidas para limitar as distorções de
concorrência. Não apresenta elementos de prova suficientes para demonstrar
que as medidas propostas têm substância suficiente para conter as distorções
MIGUEL REIS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL (PORTUGAL)
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de concorrência decorrentes do montante elevado do auxilio concedido e garantir
uma repartição de encargos adequada, já que as CoCo não foram reembolsadas
nem convertidas em capital próprio dentro do prazo fixado, e para demonstrar
que as medidas de restruturação surtirão os efeitos desejados.”
3.8.5.1.

Entendemos que um plano de reestruturação teria,

forçosamente, que ser aprovado pelos órgãos competentes da
sociedade e, posteriormente, aprovado pelo Banco de Portugal,
independentemente de ser sujeito à aprovação da Comissão
Europeia, para verificação, nomeadamente, do cumprimento
das instruções contidas na Comunicação da Comissão nº
2010/C 329/07, publicada no Jornal Oficial de 7/12/2010.
3.8.5.2.

É certo que o plano de restruturação tem que estar a

conformidade com essa comunicação, mas, antes disso, tem
que estar em conformidade com a lei portuguesa e tem que ser
sujeito a aprovação do Banco de Portugal.
3.8.5.3.

O Banco de Portugal, na deliberação de 19 de dezembro de

2015 afirma que a decisão final da Comissão sobre a
compatibilidade do auxilio estatal com o mercado interno e
com os princípios e orientações da União Europeia em matéria
de auxílios de Estado “ficou dependente da apresentação pelo
Estado Português, de um plano de reestruturação que assegurasse a
viabilidade daquele banco e, ao mesmo tempo, que contivesse medidas
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adequadas de repartição do encargos e medidas destinadas a limitar
distorções da concorrência.”
3.8.5.4.

Ora, um plano de reestruturação do Estado só poderia

consistir numa nova intervenção do Estado, agravando-se o
problema em pauta, que é o da compatibilidade ou não com o
mercado interno.
3.8.5.5.

Não se alcança qual o fundamento da pretensão de

apresentação de um plano de reestruturação de um banco
pelo Estado, mesmo que esse Estado seja o acionista
maioritário, depois de uma subscrição de ações que constitui
um auxílio de Estado.
3.8.5.6.

Tanto

a

lei

portuguesa

(disposição

cit.)

como

a

Comunicação da Comissão, supra citada, são claras e
inequívocas no sentido de que o plano de reestruturação deve
ser apresentado pelo banco beneficiário do auxilio de Estado.
3.8.5.7.

Diz-se expressamente no ponto 17 da Comunicação:
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“Na avaliação das necessidades de reestruturação dos bancos,
a Comissão terá em conta a situação específica de cada instituição, o
grau de necessidade dessa reestruturação para restabelecer a
viabilidade sem quaisquer auxílios estatais adicionais, bem como a
dependência prévia face aos auxílios estatais. Regra geral, quanto
mais significativa for essa dependência em relação aos auxílios
estatais, tanto maior será a necessidade de empreender uma profunda
reestruturação para assegurar a viabilidade a longo prazo. Além disso,
a avaliação individual terá em conta uma eventual situação específica
nos mercados e aplicará o enquadramento em matéria de
reestruturação de forma suficientemente flexível na eventualidade de
um grave choque que comprometa a estabilidade financeira num ou
mais Estados-Membros.”

3.8.5.8. E logo a seguir (ponto 16):
“A exigência de um plano de reestruturação aos
bancos que beneficiam de auxílios estruturais (ou seja, de
medidas de recapitalização e/ou de apoio a ativos depreciados) —
aceitando-se simultaneamente que a mera utilização de garantias
de refinanciamento continuará a não exigir a apresentação de um
plano de reestruturação — constitui uma indicação para os
bancos no sentido de deverem preparar-se para regressar a
mecanismos normais do mercado sem auxílios estatais, à medida
que o sector financeiro vier a restabelecer-se progressivamente da
situação de crise. Por outro lado, esta exigência incentiva as
instituições individuais que ainda carecem de apoio a acelerar a
reestruturação necessária. Simultaneamente, confere flexibilidade
suficiente para ter devidamente em conta as circunstâncias
potencialmente divergentes dos diferentes bancos ou mercados
financeiros nacionais. Prevê igualmente a possibilidade de uma
deterioração da estabilidade financeira, quer a nível global, quer
ao nível específico a um país, possibilidade essa que não pode ser
excluída atualmente, dada a fragilidade que subsiste a nível da
situação nos mercados financeiros.”

3.9. Para além das instruções da Comissão, releva que a lei portuguesa
configura o plano de reestruturação como uma medida de intervenção
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corretiva, nos termos do artº 141º,1 al. d) do RGICSF, com as exigências
do artº 142º, já citado.
3.10.

O plano de reestruturação deve ser submetido à aprovação do

Banco de Portugal, no prazo por este fixado (artº 142º, 1 do RGICSF).
3.11.

Segundo nº 2 da mesma disposição, o Banco de Portugal “pode

estabelecer, a qualquer momento, as condições que entenda convenientes para a
aceitação do plano de reestruturação, designadamente o aumento do capital
social, a redução do capital social ou a alienação de participações sociais ou de
outros ativos da instituição de crédito.”
3.12.

Diz o nº 3 o seguinte:
“Se as condições estabelecidas pelo Banco de Portugal, nos
termos do disposto no número anterior, não forem aprovadas pelos
acionistas ou pelo órgão de administração da instituição de crédito, ou
se o plano de reestruturação aprovado pelo Banco de Portugal não for
cumprido pela instituição de crédito, o Banco de Portugal pode
determinar a suspensão do órgão de administração da instituição de
crédito e nomear uma administração provisória ou revogar a
autorização da instituição de crédito, sem prejuízo da possibilidade de
aplicação de uma ou mais medidas de resolução nos termos previstos
no capítulo III.”

3.13.

Estes normativos associados a outros da mesma lei e do corpus

juris da República Portuguesa e da União Europeia criam legitimas
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expectativas para os investidores.
3.14.

Dúvidas não há de que o Banco de Portugal, como entidade

reguladora do mercado financeiro tem poderes para aplicar medidas de
intervenção corretiva aos bancos, nomeadamente a de os forçar a
apresentar um plano de reestruturação, em conformidade com o
disposto nos artºs 141º e 142º do RGICSJ.
3.15.

Este plano deve ser aprovado pelos acionistas ou pelo órgão de

administração competente, em conformidade com os estatutos,
devendo, em caso de aprovação, ser o facto comunicado ao mercado.
3.16.

Se essa é a regra geral, mais se justifica o seu rigoroso

cumprimento no caso de ter havido uma ajuda de Estado.
3.17.

Refere-se na exposição que foi apresentado um plano de

reestruturação e que o mesmo foi sujeito a sucessivas alterações.
3.18.

Porém, tanto o plano como as alterações foram escondidos ao

mercado, talvez porque os agentes do poder político quisessem
aproveitar-se da posição dominante que lhes advinha do facto de o
Estado ter a maioria do capital social, quiçá para, como veio a acontecer,
vender a atividade do banco por um valor que representa apenas
13,6% do valor da ajuda do Estado e menos de 3% do total do
investimento do Estado.
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3.19.

A perversão da ajuda do Estado pode chegar a isso: a transformar-

se num álibi para vender ao desbarato uma universalidade em que o
Estado “enterrou” uma fortuna.
3.20.

No caso, à venda por uns míseros 150 milhões de euros de um

banco em que o Estado enterrou 4.100 milhões de euros.
3.21.

É por demais óbvio que isto desacredita a União Europeia, tanto

mais que esta operação é apresentada como tendo sido imposta pela
Comissão e, especialmente, pela Direção Geral da Concorrência.
3.22.

É legitimo afirmar que quadros deste tipo justificam as maiores

dúvidas sobre boas práticas e sobre politicas públicas e criam um
ambiente propicio à revisitação da clássica problemática da corrupção.
3.23.

Mas não é este nem o lugar nem o tempo para suscitar estas

questões, sendo-o, porém, em toda a plenitude, para que nos
questionemos sobre a compatibilidade com o mercado interno.
3.24.

O que é incontornável é que foi feita – importando que se apure

por quem – uma autêntica perversão do procedimento de investigação
deste auxilio de Estado, ma medida em que o mesmo é usado, de forma
descarada, para justificar uma medida de resolução que apenas se
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suporta na pretensão de evitar uma sanção da Comissão Europeia.
3.25.

De facto, não se preocupa o Banco de Portugal com a questão se

saber se respeita ou não o artº 107º do TFUE.
3.26.

A sua preocupação é outra. Diz a deliberação do Banco de

Portugal do dia 19 de dezembro de 2015:
(...) Em 24 de julho de 2015, a Comissão Europeia informou o
Estado Português de que, após análise das várias versões do plano de
reestruturação, decidiu dar início a um processo de investigação
aprofundada sobre a compatibilidade com o mercado interno do
auxílio estatal recebido pelo BANIF em virtude de, face a um conjunto
de insuficiências identificadas no plano de reestruturação, ter dúvidas
quanto ao facto de o mesmo fornecer uma base sólida para garantir a
viabilidade do BANIF no seu conjunto dentro do período de
reestruturação e de estar em condições de reembolsar ou remunerar
devidamente o auxílio estatal.
(...)Em relação a esta decisão, a Comissão Europeia publicou, a
18 de dezembro de 2015, no Jornal Oficial da União Europeia (2015/C
426/03) a versão não confidencial da mesma e convidou os
interessados a pronunciarem-se, nos termos do disposto no artigo
108.9, n.9 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, até
18 de janeiro sobre o referido auxílio.
(...) A partir dessa data, a Comissão Europeia pode
declarar a ilegalidade do auxílio e aprovar uma injunção
tendo como destinatária a República Portuguesa, exigindo a
sua restituição.
Perante a possibilidade de vir a ser declarada a ilegalidade do
auxílio, os acionistas do BANIF e o respetivo Conselho de
Administração iniciaram um processo tendente à alienação da
participação acionista daqueles na instituição.”

3.27.

Foi assim que se transformou este procedimento na raiz da

medida de resolução aplicada ao BANIF.
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3.28.

O medo de uma injunção que considerasse ilegal o apoio de 2013,

conduziu à cegueira que levou a BdP a concluir que uma negociata
consistente na venda da atividade bancária pelo valor miserável de 150
milhões de euros, acompanhado por outro auxilio de Estado de mais
3.000 milhões de euros é compatível com o Tratado.
3.29.

Em nossa opinião estamos perante um caso de polícia, pois que é

inaceitável a venda apressada de um património que que o Estado
investiu 1.100 milhões de euros por 150 milhões de euros, agravando-se
o prejuízo do Estado com a assunção de responsabilidades de mais
3.000 milhões de euros, para além das que já resultavam das garantias
estatais à emissão de obrigações.

4. A capitalização do BANIF
4.1. Como atrás se afirmou, os clientes da sociedade de advogados que
apresenta estas observações consideram-se enganados pelo facto de a
ajuda de Estado lhes ter sido apresentada como uma garantia de
segurança dos seus investimentos, com o argumento de que não passa
pela cabeça a ninguém que o Estado invista sem ter garantido um
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retorno dos dinheiros públicos.
4.2. Depois da operação de capitalização, com dinheiros públicos, o BANIF
conseguiu não só manter os seus clientes e os seus investidores como
atrair novos clientes e investidores, justamente com esse argumento.
4.3. A assembleia geral do BANIF reuniu no dia 16 de janeiro de 2013 (ata nº
1/2013, que pode consultar-se no sitio da certidão permanente nº 57806613-3757,

tendo aprovado um plano de recapitalização, no qual se

previa a referida ajuda de Estado e um aumento de capital, com recurso
ao mercado, de 450 milhões de euros.
4.4. Em 26 de junho de 2013, aproveitando a reputação emergente da
participação do Estado o BANIF realizou um aumento de capital do
montante de 100 milhões de euros, que foi subscrito pela Açoreana
Seguros SA e pela Auto Industrial SGPS, em 75 milhões e 25 milhões
respetivamente.
4.5. Em 30 de julho de 2013 foi realizado um aumento de capital de 100
milhões de euros através de uma oferta pública de subscrição.
4.6. Em 5 de agosto de 2013 foi feito um novo aumento de capital com a
colocação de ações em investidores estratégicos, no valor de 40,7
milhões de euros.
4.7. Na assembleia geral do dia 16 de setembro de 2013 foi aprovado um
aumento de capital até 198 €.
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4.8. Na assembleia geral de 14 de abril de 2014 foi aprovado novo aumento
de capital de até 138 milhões de euros.
4.9. Em menos de um ano, para além da subscrição do Estado, conseguiu o
BANIF aumentar o seu capital em 576,7 milhões de euros, o que só foi
possível porque a ajuda do Estado induziu no mercado uma ideia de
que o banco era seguro e fiável.
4.10.

Como pode ver-se da certidão permanente com o nº 5780-6613-

3757, o BANIF realizou neste período uma muitas assembleias gerais,
mesmo mais que as necessárias para a aprovação dos sucessivos
aumentos de capital.
4.11.

Todas estas operações, complementares à subscrição de ações pelo

Estado
4.12.

São inúmeras as noticias sobre o “plano de reestruturação” do

BANIF, não se conhecendo, porém, nenhum documento que o
contenha.

5. A interpretação dual e equivoca do conceito de plano de reestruturação
5.1. Sendo o conceito de “plano de reestruturação” um conceito assumido,
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com um sentido preciso, pela lei portuguesa, afigura-se inadmissível
que,

tanto

as

autoridades

portuguesas

como

as

autoridades

comunitárias o tenham desconsiderado completamente.
5.2. Os investidores sabem, pelos seus advogados que um plano de
reestruturação é uma medida de intervenção corretiva sujeita à
aprovação do Banco de Portugal, que é a autoridade competente para
tanto.
5.3. Ora, não se conhece que o Banco de Portugal tenha aplicado ao NANIF
qualquer medida de intervenção corretiva desse tipo nem se conhece
nenhuma reação da Comissão Europeia relativamente a uma tal falta.
5.4. Se o Estado – que é o maior acionista do BANIF – acordou com a
Comissão que seria aplicada ao BANIF uma medida de intervenção
corretiva desse tipo, deveria ter promovido que o regulador – o Banco
de Portugal - a definisse e promovesse, em conformidade com a lei
portuguesa,

adotando as medidas adequadas, no caso de o banco

desrespeitar a medida.
5.5. É o que decorre do disposto no artº 142º do RGICSF:
“(...)
2 - O Banco de Portugal pode estabelecer, a qualquer
momento, as condições que entenda convenientes para a aceitação do
plano de reestruturação, designadamente o aumento do capital social,
a redução do capital social ou a alienação de participações sociais ou
de outros ativos da instituição de crédito.
3 - Se as condições estabelecidas pelo Banco de Portugal, nos
termos do disposto no número anterior, não forem aprovadas pelos
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acionistas ou pelo órgão de administração da instituição de crédito, ou
se o plano de reestruturação aprovado pelo Banco de Portugal não for
cumprido pela instituição de crédito, o Banco de Portugal pode
determinar a suspensão do órgão de administração da
instituição de crédito e nomear uma administração provisória
ou revogar a autorização da instituição de crédito, sem prejuízo
da possibilidade de aplicação de uma ou mais medidas de resolução
nos termos previstos no capítulo III.”
5.6. A carta agora divulgada, que comentamos faz diversas alusões a um
plano de reestruturação que, porém, não se conhece, sendo duvidoso
que respeite a lei portuguesa que, seguramente, as autoridades
europeias estão interessadas em respeitar.
5.7. Ora, pode residir aí um vício que ofenda os princípios estruturantes do
artº 107º,1 do TFUE, uma vez que a compatibilidade com o mercado
interno terá se interpretar-se, em todo o caso, do quadro do espaço de
liberdade, segurança e justiça, que é incompatível com a violação das
leis.
5.8. Não haverá dúvidas de que a simples existência de um plano de
reestruturação de um banco é um facto da maior importância para os
acionistas e demais investidores em valore mobiliários.
5.9. É certo que o Estado Português é

titular de 70 milhões de ações,

correspondentes a 60,533% do capital e que, com o conjunto de
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acionistas constantes do Quadro I, de fls 426/14 do Jornal Oficial de
18/12/2015, totaliza 73,1757% do capital social.
5.10.

Como já se disse, há mais capital para além do Estado e dos

herdeiros e similares.
5.11.

Há investidores que acreditaram em que o banco seriam mais

forte depois do auxilio do Estado, que representam 26,8243% e que
foram – literalmente –trucidados por uma medida de resolução abusiva,
que utiliza este procedimento relativo à política da concorrência como
álibi.
5.12.

Concluiu a Comissão nos termos seguintes:
“(...)
89. No que respeita à diluição da participação dos acionistas
enquanto medida de repartição dos encargos, a Comissão relembra
que, segundo a Decisão de Resgate, um desvio dos compromissos
relativos ao reembolso dos CoCos e ao exercício de mobilização de
capital deveria ter conduzido à conversão dos CoCos ainda por
reembolsar em ações com direitos de voto sem restrições e à atribuição
de direitos de voto às ações especiais, tal como explicado nos
considerandos 24) e 25).
Tendo em conta que essas medidas não foram efetivadas,
mesmo face ao incumprimento do calendário para o reembolso dos
CoCos, é questionável se a diluição dos acionistas correspondeu em
pleno à prevista no quadro da Decisão de Resgate e no plano de
reestruturação.
90. À luz do que foi exposto, nesta fase, a Comissão não
está, pois, em posição de concluir que o projeto de plano de
reestruturação é de molde a garantir a viabilidade do Banif a
longo prazo e o reembolso do auxilio estatal. Acresce que, tal
como foi anteriormente mencionado, o projeto de plano de
reestruturação suscita preocupações na perspetiva da repartição dos
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encargos e das medidas destinadas a limitar distorções de
concorrência.”

5.13.

E logo a seguir apresenta as seguintes conclusões:
“A Comissão conclui que, com base na informação disponível
à data da presente decisão, tem dúvidas quanto à compatibilidade com
o mercado interno do auxílio estatal recebido pelo Banif.
À luz das conclusões aqui expostas, a Comissão, agindo ao
abrigo do procedimento previsto no artigo 108.°, n.° 3, do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia, solicita a Portugal que
apresente as respetivas observações e forneça toda e qualquer
informação que possa contribuir para apreciar a
compatibilidade do auxílio, no prazo de um mês a conta da
receção da presente carta. A Comissão solicita às autoridades
portuguesas que encaminhem imediatamente uma cópia da presente
carta para o potencial beneficiário do auxílio.
A Comissão faz ainda saber às autoridades portuguesas que
informará as partes interessadas através da publicação da presente carta
e de um resumo significativo da mesma no jornal Oficial da União
Europeia. Informará igualmente as partes interessadas dos países da
EFTA signatários do Acordo EEE, mediante a publicação de uma
comunicação no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia, bem
como o Orgão de Fiscalização da EFTA, através do envio de uma cópia
da presente carta. Todas as partes interessadas serão convidadas a
apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data
dessa publicação.»

5.14.

Entendemos que a Comissão respeitou a lei, ao abrir este

procedimento e ao afirmar que não tem informação para adotar
conclusões, pedindo para tanto os esclarecimentos adequados.
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5.15.

São legitimas, sem prejuízo da instabilidade vivida nos últimos

anos, todas as questões; e o procedimento adequado, quando se lançam
perguntas é dar-lhes respostas.
5.16.

Ora, o que se passou em Portugal foi que, em resposta a este

procedimento em que se colocam questões, o Banco de Portugal, que
não adotou nenhuma medida de intervenção corretiva, para forçar o
BANIF a respeitar um plano de reestruturação que ele próprio deveria
aprovar, aprovou uma medida de resolução ruinosa para o Estado,
para os acionistas e para os demais investidores e que favorece de
forma grosseira o Banco Santander Totta.
5.17.

E toda a imprensa se faz eco de uma campanha de propaganda,

em que atribui toda a responsabilidade à União Europeia:
5.17.1. No dia 22 de dezembro de 2015 escrevia o Jornal de Negócios:
“Entre o dinheiro que injectou no Banif antes da venda
e o valor pago pelo Santander, o Estado pagou 2.100 milhões
para haver negócio. "O Estado pagou o preço de três anos de
inacção" do anterior Governo, critica o ministro das
Finanças.
Estado pagou cerca de 2.100 milhões de euros
ao Santander Totta para o banco espanhol ficar com o Banif e, desta
forma, salvaguardar todos os depósitos e os postos de trabalho da
instituição, mostra o balanço final ...”
5.17.2. Segundo as contas do jornal a Republica Portuguesa, para além de não
recuperar a ajuda de Estado de 1.100 milhões, deu ao Santander Totta uma
ajuda adicional de 2.100 milhões de euros.
5.17.3. No dia 2 de janeiro escrevia o Dinheiro Vivo:
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“Estado tem empatados 3,5 mil milhões de euros em garantias
a fundos do BPN, banco que já custou 2,8 mil milhões. E mais 746
milhões num aval ao Banif.
Um ano de investimento público ou o equivalente ao défice
anual deste ano (o tal dos 2,7%, que já não vai ser alcançado) – cerca
de 4,3 mil milhões de euros – é o valor em ajudas públicas que ainda
podem vir a ser usadas (execução de garantidas) pelos universos BPN
e Banif. A probabilidade do prejuízo se materializar é muito elevada.
Como um buraco sem fundo, as ajudas estatais aos bancos somam e
seguem desde 2008, tendo explodido na reta final do ano passado com
os apoios públicos monumentais concedidos ao Banif, um banco
pequeno, o oitavo maior medido em volume de ativos.
Afinal, esses ativos ou valiam muito pouco ou são altamente
arriscados, problemáticos. Resultado: além dos 3537 milhões de euros
que, diz o Tribunal de Contas, o Estado garante aos fundos que
contêm os ativos tóxicos e o lixo financeiro do antigo BPN (as
chamadas sociedades “par” – Parvalorem, Parups e Parparticipadas),
o Banif logrou obter ainda uma nova garantia pessoal dos
contribuintes portugueses no valor de 746 milhões de euros. Estes
dois valores perfazem os 4,3 mil milhões de euros.
Segundo as Finanças, foi uma condição crucial para que o
Santander aceitasse ficar com a instituição sedeada na Madeira, dada
a pressa que envolvia a sua resolução. O conglomerado espanhol
desembolsou apenas 150 milhões de euros, em todo o caso. Abate aos
3000 milhões de euros que custou resgatar a instituição, havendo
ainda um empréstimo de 489 milhões de euros ao fundo de resolução
que deverá ser ressarcido. O resto, dificilmente voltará aos cofres
públicos, designadamente os 815 milhões de euros de capital já
comprometidos no banco pelo anterior Governo PSD/CDS (Passos
Coelho, Paulo Portas). De acordo com informações obtidas pelo
Dinheiro Vivo e outras já publicadas pelo Tribunal de Contas no
parecer à Conta Geral do Estado de 2014, os contribuintes podem
contar com mais encargos.”
5.17.4. No dia 5 de janeiro, escrevia o Jornal de Negócios:
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Em entrevista ao Económico, a secretária de Estado dos
Assuntos Europeus garante que o Governo está a trabalhar para
Bruxelas ter em conta o “problema do Banif”.
A nova secretária de Estado dos Assuntos Europeus,
Margarida Marques, revela que o Governo de António Costa está a
trabalhar em Bruxelas para que o “problema do Banif” seja tido em
conta.
“Casos como o Banif terão de ter um tratamento especial e é
isso que o Governo português está a discutir com as instituições
europeias”, disse Margarida Marques em entrevista ao Diário
Económico esta terça-feira, 5 de Janeiro.
“O que é fundamental é que Portugal pode beneficiar mais
facilmente de outras flexibilidades que não consegue, ou terá mais
dificuldade em conseguir, se estiver ainda num processo de défice
excessivo”, afirmou.
Margarida Marques disse na entrevista acreditar que
“Portugal está em condições de sair do processo de défice excessivo”.
“Há regras muito claras. O Governo está a trabalhar no sentido de
cumprir essas regras”.
Sobre a forma como as autoridades europeias olham para Portugal,
depois do caso Banif, a governante diz que Bruxelas tem confiança em
Lisboa. “A percepção que tenho, dos contactos com a Comissão
Europeia, é de que há uma confiança de que Portugal está a procurar
resolver os problemas com enorme seriedade”.
Apesar do comunicado da Comissão Europeia ter demonstrado
confiança no Governo português para resolver o caso Banif, Bruxelas
levanta dúvidas sobre a saída de Portugal do procedimento de défice
excessivo.
Há uma abordagem técnica do cumprimento das regras, mas
tem de haver confiança das instituições europeias no Governo, para
perceber que há uma determinação em cumprir essas regras. Da parte
das instituições europeias tem de haver uma interpretação flexível das
regras que Portugal está determinado em cumprir”.
5.17.5. A secretária da Estado contornou de forma impressionante todas
as questões deste procedimento de averiguação da compatibilidade
da ajuda de Estado com o mercado interno.
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5.17.6. No dia 5 de janeiro dizia o Jornal de Negócios:
“O veículo de gestão de ativos criado com o fim do Banif
é a esperança do Governo para compensar parte dos encargos
com a resolução. Certo é que já há 18,4 milhões de euros de
receita acordados.
O veículo Naviget, que ficou com alguns dos ativos
do Banif que o Santander Totta não quis comprar, nasceu com
uma receita garantida de 18,4 milhões de euros. O valor é
resultante do acordo de venda do Banif Malta. Publicamente,
desconhece-se, contudo, quem vai pagar o montante.
A 18 de Dezembro, o Banif informou em comunicado à
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que tinha
assinado um acordo de compra e venda da participação de
78,46% no Banif Bank, em Malta. O entendimento cifra a
operação em 18,4 milhões, o valor contabilístico da unidade.
Não era indicado quem era o comprador.
Nessa mesma data também se esperava a venda do Banif
mas o que acabou por acontecer foi uma operação de resolução
(que envolveu custos públicos que podem superar os 3.000
milhões de euros) que dividiu o Banif em três. A atividade
bancária tradicional foi transferida para o Santander Totta, os
ativos imobiliários e as participações em sucursais foram para
um veículo de gestão de ativos denominado Naviget e o
escritório nos EUA permaneceu no banco “Banif”, esvaziado
portanto dos principais ativos e com as posições acionista e
dívida subordinada.
Foi na Naviget que ficou o Banif Malta; e a receita obtida
com a alienação fica para esse veículo, que é totalmente detido
pelo Fundo de Resolução da banca, liderado pelo administrador
do Banco de Portugal José Berberan Ramalho (na foto). Ou seja,
quando nasceu, era já certo que a Naviget iria receber 18,4
milhões de euros, apurou o Negócios e avança também esta
terça-feira o jornal Público. E este dinheiro não tem de ser logo
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devolvido – fica no veículo.
A Naviget, enquanto veículo de gestão de ativos, foi
criada pelo Banco de Portugal a 20 de Dezembro de 2015.
Contudo, ainda se desconhece quem vai compor (ou compõe) o
seu conselho de administração. Aliás, de acordo com o portal da
Justiça, a sociedade ainda não foi constituída juridicamente, já
que não é possível encontrar o acto societário da sua criação.
Dinheiro que pertence ao veículo que é totalmente detido
pelo Fundo de Resolução – o fundo que deveria sobreviver com
as contribuições dos bancos do sistema mas que pediu
emprestados perto de 4.500 milhões de euros para financiar a
capitalização do Novo Banco em Agosto de 2014 (3.900 milhões
pedidos ao Estado, 635 milhões aos bancos) e solicitou outros
489 milhões de euros para financiar a resolução do Banif.
Segundo as deliberações do Banco de Portugal, a Naviget
tem os ativos rejeitados pelo Santander Totta, entre os quais as
participações em várias unidades, desde o banco espanhol a
Malta, passando pela posição minoritária na seguradora
Açoreana. O Ministério das Finanças quer valorizar os ativos
desta sociedade para vendê-los mas defende que não quer
desfazer-se dos mesmos a qualquer custo. Foi na Naviget que
Na transferência dos ativos do Banif para a Naviget foi
imposto um desconto no seu valor – contando com uma
perspetiva de recuperação de apenas um terço do valor
contabilístico dos ativos. O Estado concedeu uma garantia de
422 milhões de euros a este veículo.
O Estado espera que, no meio de uma operação que
envolve ajudas estatais que podem subir aos 3 mil milhões de
euros, possa ainda recuperar algum dinheiro. Essa opção ocorre
na Naviget.
O ex-presidente executivo do Banif, Jorge Tomé, já veio
dizer que o desenho da operação foi feito para capitalizar o
Fundo de Resolução através desta Naviget, isto é, à custa do
Banif. “O efeito desta solução de passar ativos do antigo Banif
para este veículo ao preço a que passaram é que, obviamente,
num processo de venda, vão gerar mais-valias e, como o ativo
pertence ao Fundo de Resolução, obviamente que ele vai ser
capitalizado por essa via”, disse o ex-CEO em entrevista à SIC,
três dias depois da resolução.
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O Banif foi intervencionado a 20 de Dezembro de 2015.
O Estado não conseguiu vender a sua participação de 60,5%
sem que o Orçamento do Estado fosse chamado a participar nos
encargos. Daí que o Banco de Portugal tenha avançado para
uma resolução, envolvendo acionista e detentores de dívida
subordinada nas perdas.
Nesta resolução, a parte bancária foi vendida ao
Santander Totta por 150 milhões de euros, que, em troca,
recebeu 2.255 milhões de euros para desequilíbrios na
instituição adquirida (a que acresce ainda uma garantia de 323
milhões do Estado para possíveis perdas inesperadas). Os ativos
que não configuravam o negócio bancário, como a participação
na Açoreana, foram transferidos para um veículo de gestão de
ativos, o Naviget, que recebeu uma garantia de 422 milhões de
euros. O Banif, entidade onde permanecem os acionista e
detentores de dívida subordinada, ficou esvaziado de ativos.”
5.17.7. No dia 6 de janeiro dizia o Público:
“ Cerca de 60% dos ativos do Banif que passaram para o
veículo criado na esfera do Fundo de Resolução são imóveis, de
acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO.
A exposição do Naviget ao sector imobiliário é feita
diretamente, através da detenção de casas ou prédios, por
exemplo, como também através de fundos de investimento. De acordo
com dados do Banco de Portugal, entre os ativos rejeitados pelo
Santander Totta, e que foram transmitidos para este veículo, estão o
Banif Imopredial, um fundo de investimento imobiliário aberto, e o
Citation, fundo de investimento imobiliário aberto.
A criação do Naviget implicou um esforço financeiro de 746
milhões de euros, pago ao Banif (no processo de compra do Santander
Totta) em troca desses activos. De acordo com o Governo, o valor
inicial desses ativos era 2170 milhões de euros, mas Bruxelas impôs
desde logo um corte de 66% ao valor de balanço.
Neste momento, o cenário desenhado por Bruxelas pressupõe
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uma perda estimada de 422 milhões de euros na venda por parte do
veículo, ou seja, que o encaixe global na alienação destes ativos será
apenas de 324 milhões de euros. OS 422 milhões já estão imputados
como responsabilidade do Fundo de Resolução, mas ainda como perda
potencial. E, caso não se consiga chegar aos 324 milhões, mais perdas
haverá, a somar ao valor global.
O Naviget, além dos imóveis, tem ainda parte da Açoreana
Seguros, uma participação no Vallis (fundo dedicado à recuperação de
empresas de construção, com o apoio da banca), bem como acções da
Fomentinvest ou da Ascendi.
Depois, há o Banif Bank, de Malta, cuja venda já estava em
curso antes da resolução e que deverá render a primeira quantia ao
Naviget, valendo 18 milhões. De acordo com a Lusa, a Naviget abriu
um programa de rescisões a que podem concorrer os 500 trabalhadores
do Banif que foram transferidos.”
5.18.

A 7 de janeiro noticiava o site Noticias ao Minuto:
“Veículo criado para gerir participações em ativos que o
Santander Totta não quis comprar já tem receitas para ajudar a
equilibrar balanço financeiro.
De Malta veio uma pequena ajuda para compensar os cofres do
Estado pela intervenção no Banif. De acordo com o Jornal de
Negócios, a venda da subsidiária do banco madeirense em solo maltês
irá contar para o balanço do novo veículo de gestão dos ativos
‘tóxicos’, ajudando a tapar o ‘buraco’ financeiro.
A venda de cerca de 78% do Banif Bank em dezembro rendeu
18,4 milhões de euros aos cofres da empresa-mãe, dinheiro que será
agora transferido para a Naviget e gerido pelo Fundo de Resolução.
A equipa liderada por José Beberan Ramalho ganha margem de
manobra para gerir a entidade que detém também posições na
Açoreana Seguros, na subsidiária espanhola do Banif e algumas
unidades imobiliárias. A Naviget é também responsável por cerca de
560 trabalhadores que não foram transferidos para o Santander
Totta.”

5.19.

Isto é o que se chama um assalto a um banco: não se paga nada e

toma-se o património.
5.20.

E os donos, que são os acionistas, nada recebem.
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5.21.

Entretanto, a Comissão Europeia é acusada de facilitar um

negócio ruinoso, quando havia saídas que permitiam garantir melhor os
direitos do Estado.
5.22.

Escreveu o jornal Público no dia 8 de janeiro de 2015:
Fundo norte-americano Apollo, dono da Tranquilidade,
avançou com oferta que penalizava menos os contribuintes.
O Banco de Portugal impôs ao Governo a solução Santander
para o Banif em detrimento de uma oferta da Apollo, dona da
Tranquilidade, que teria imputado perdas máximas aos contribuintes
da ordem dos 700 milhões de euros, ou seja, quase quatro vezes menos
do que o dinheiro que o Estado tem agora em risco na operação.
Três dias antes de ter sido anunciado que os contribuintes
iriam ser chamados a pagar, no mínimo, 2440 milhões de euros para
“salvar” o Banif, a equipa das Finanças, liderada por Mário Centeno,
tinha em cima da mesa uma oferta da Apollo, dona da Tranquilidade,
de 200 milhões de euros, a mais favorável aos interesses do Estado das
cinco que foram aceites no concurso aberto pelo Banco de Portugal.
Para além do encaixe puro e duro para o Tesouro, o fundo norteamericano comprometia-se a recapitalizar o banco em mais 250
milhões de euros, verba que previa o pagamento ao Estado da última
tranche de Coco’s de 125 milhões de euros (que o Banif devia ter
liquidado há um ano).
Mas a via Apollo impunha custos para o erário público
associados à venda dos ativos que o Banif tinha no seu balanço
considerados não principais (não core). Contas feitas, segundo a
documentação da operação, entre o encaixe financeiro do Tesouro de
200 milhões e as garantias que o Estado teria de assumir, o resultado
seria positivo para os contribuintes, no pressuposto de que os 700
milhões injetados em Dezembro de 2012 não seriam recuperados.
Mas esta solução não mereceu o empenho do BdP. E o
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governador Carlos Costa alegou que o BCE iria retirar ao Banif o
estatuto de contraparte elegível (o acesso as operações de
refinanciamento) e não sendo a Apollo um banco (embora tenha sido
selecionado pelo próprio supervisor para entrar na corrida para
comprar o Novo Banco), mas sim um fundo (autorizado a operar no
sector dos seguros), não teria capacidade de assumir a continuidade
da utilização do financiamento junto do BCE. Uma tese que tem
vindo a ser rebatida por ser usada como argumento de inevitabilidade
e por faltar demonstrar que o estatuto de contraparte ia ser retirado ao
Banif. Nas cartas enviadas a várias entidades nos dias que precederam
a resolução, o BdP referia apenas que o acesso do banco ao BCE ia ser
limitado ao montante utilizado à data de 15 de Dezembro.
Rejeitada a solução de venda do Banif pelo BCE, pelo Banco de
Portugal e pelo Ministério das Finanças (que representa o Tesouro
que detinha os 61% do Banif), avançou-se para a resolução a 20 de
Dezembro, com entrega ao Santander dos ativos bons. O banco
espanhol desembolsou 150 milhões de euros, mas exigiu que o
pagamento fosse acompanhado de um grande esforço por parte do
Estado português.
Assim, dos 1100 milhões injetados em 2012, o Estado não
recuperou 675 milhões (já abatendo os 150 milhões pagos pelo
Santander), um valor que disparou para um mínimo de perdas de
2441 milhões (aos 675 milhões somam-se mais 1766 milhões agora
injetados). Mas os prejuízos para o Estado podem vir a agravar-se.
Antes do ano terminar, a Comissão Europeia admitiu que o apoio do
Estado ao Banif podia chegar aos 3000 milhões de euros.
A entrega do Banif ao Santander surgiu como uma imposição
das autoridades europeias que procuram aproveitar os problemas da
banca portuguesa para impor uma consolidação com os grandes
bancos espanhóis. O Santander já veio assumir que a operação Banif
possibilitou subir para 14,5% a sua presença em Portugal. Depois do
Banif, as pressões europeias inclinam-se para vender o Novo Banco a
outra entidade espanhola. E o Santander volta a estar na linha da
frente, seguido do BBVA e do Banco Popular. E há quem admita no
supervisor envolver o La Caixa, grande acionista do BPI.
É neste contexto delicado, marcado por diferentes agendas e
protagonistas com interesses divergentes, que no fim-de-semana
anterior ao Natal, o Banif foi resolvido. Um dossier que dividiu o
Governo, com o primeiro-ministro a considerar publicamente na noite
de 20 de Dezembro, estar em causa uma medida altamente gravosa
para o erário público. O PÚBLICO apurou que António Costa
resistiu até ao último minuto em dar o seu aval à injeção dos cerca de
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3000 milhões de euros de fundos públicos na instituição, tendo
preferido a alienação.

5.23.

No dia 9 de janeiro de 2015 o primeiro ministro António Costa fez

revelação de que reproduzimos o seguinte publicado pela TSF:
António Costa afirma que o executivo de Passos Coelho
ignorou todas as exigências da Comissão Europeia quanto à
reestruturação do Banif e diz que este “foi um processo envenenado”,
que recebeu assim que tomou posse. (...)
”

Em relação ao Banif, o chefe do Governo do PS adiantou que
as únicas duas propostas vinculativas apresentadas foram as do
Santander e do Banco Popular, “que era pior”, justificando assim a
alienação ao banco espanhol. Declarações de António Costa, numa
participação especial no programa da SIC-Notícias Quadratura do
Círculo, do qual foi comentador antes de liderar o PS.
Costa revelou que o Governo esperou “até ao último minuto”
que uma das propostas, que era apenas indicativa, se transformasse
em vinculativa, mas isso acabou por não acontecer. Além disso, as
regras da regulação bancária foram alteradas a 1 de janeiro de 2016, e
as perdas poderiam ser imputadas não só aos acionistas, mas também
aos depositantes, pelo que havia urgência na resolução da situação.
O chefe do Governo disse ainda ter recebido uma carta do
Banco de Portugal dando contra de que “o Fundo de Resolução estava
esgotado” com o caso BES e que os bancos não estavam em condições
de acorrer a situações de resolução de problemas bancários. António
Costa afirma que o Banif foi um processo “envenenado” que recebeu,
assim que tomou posse.
(...)
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5.24.

O Primeiro Ministro ocultou, deliberadamente, que só foram

consultados os bancos que tinham sido consultados para comprar as
ações do Estado Português e que, não tenho apresentado nenhuma
proposta aceitável, ganharam com isso um favorecimento.
5.25.

Seguramente que o Estado não iria vender as ações, que comprou

por 700 milhões de euros, pela bagatela de 150 milhões de euros, que foi
o que contratou para a venda do BANIF ao Santander, assumindo ainda
o encargo de pagar mais 3.000 milhões.
5.26.

A nova ajuda do Estado, que assenta no álibi que é este

procedimento e que reside na medida de resolução desastrosa, que o
Banco de Portugal decretou e que o Governo da República Portuguesa
aceitou em capitulação é outrossim incompatível com o mercado
interno.

6. Algumas considerações sobre a lei portuguesa
6.1. É relevante, para a análise da situação sub judice, o que consta da lei
portuguesa.
6.2. Dispõe o artº 145º-E do RGICSF:
1 - O Banco de Portugal pode aplicar as seguintes medidas de resolução:
a) Alienação parcial ou total da atividade;
b) Transferência parcial ou total da atividade para instituições de transição;
c) Segregação e transferência parcial ou total da atividade para
veículos de gestão de ativos;
d) Recapitalização interna.
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6.3. O RGICSF sofreu uma profunda alteração introduzida pela Lei n.º 23A/2015, de 27 de março, que transpõe as Diretivas 2014/49/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, relativa aos sistemas
de garantia de depósitos, e 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de maio, alterando o Regime Geral das Instituições de
Crédito e Sociedades Financeiras, a Lei Orgânica do Banco de Portugal,
o Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de novembro, o Código dos Valores
Mobiliários, o Decreto-Lei n.º 199/2006, de 25 de outubro, e a Lei n.º 63A/2008, de 24 de novembro .
6.4. Nos termos do artº 145º-M,1 do RGICSF o Banco de Portugal pode
determinar a alienação parcial ou total de direitos e obrigações de uma
instituição de crédito objeto de resolução, que constituam ativos,
passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão da instituição,
e da titularidade das ações ou outros títulos representativos do seu
capital social.
6.5. Dispõe o artº 145ºM,2 que o Banco de Portugal assegura, em termos
adequados à celeridade imposta pelas circunstâncias, a transparência
do processo e o tratamento equitativo dos interessados.
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6.6. A mesma disposição estabelece o seguinte nos pontos 4 a 6:
(...)
3 - Para efeitos do disposto no n.o 1, o Banco de Portugal promove a
transferência para um adquirente dos direitos e obrigações e da titularidade das
ações ou outros títulos representativos do capital social da instituição de crédito
objeto de resolução assegurando a transparência e exatidão da informação
prestada, tendo em conta as circunstâncias do caso e a necessidade de manter a
estabilidade financeira, promovendo a ausência de conflitos de interesses e a
celeridade, não discriminando indevidamente potenciais adquirentes e
maximizando, dentro do possível, o preço de alienação dos direitos e obrigações
ou das ações ou outros títulos representativos do capital social da instituição de
crédito objeto de resolução.
4 - O disposto no número anterior não impede o Banco de Portugal de convidar
determinados potenciais adquirentes a apresentarem propostas de aquisição.
5 - Se tal for necessário para assegurar a prossecução das finalidades previstas
no n.o 1 do artigo 145.º-C, o Banco de Portugal pode promover a alienação dos
direitos e obrigações e da titularidade das ações ou outros títulos representativos
do capital social da instituição de crédito objeto de resolução sem observância do
disposto no n.o 3.
6 - O Banco de Portugal pode alienar diferentes conjuntos de direitos e
obrigações ou de ações ou outros títulos representativos do capital social da
instituição de crédito objeto de resolução a mais do que um adquirente.
7 - As propostas de aquisição dos direitos e obrigações da instituição de crédito
objeto de resolução só podem ser apresentadas por instituições de crédito
autorizadas a desenvolver a atividade em causa ou por entidades que tenham
requerido ao Banco de Portugal a autorização para o exercício dessa atividade,
ficando a decisão a que se refere o n.o 1 condicionada à decisão relativa ao pedido
de autorização.
6.7. Diz o nº 9:
9 - Aos potenciais adquirentes devem ser imediatamente proporcionadas condições
de acesso a informações relevantes sobre a situação financeira e patrimonial da
instituição de crédito objeto de resolução, para efeitos de avaliação dos direitos,
obrigações e ações ou títulos representativos do capital social da instituição de
crédito objeto de resolução, não lhes sendo oponível, para este efeito, o dever de
segredo previsto no artigo 78.º, mas sem prejuízo de eles próprios estarem sujeitos
ao referido segredo relativamente às informações em causa.
6.8. O artº 145º-N, 1 determina o seguinte:
1 - A alienação é efetuada em condições comerciais e tem em conta as circunstâncias
do caso concreto, a avaliação a que se refere o artigo 145.º-H e os princípios, regras e
orientações da União Europeia em matéria de auxílios de Estado.
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6.9. Parece-nos inequívoco que esta norma impõe a abertura de um processo
comercial transparente e afasta, de forma frontal uma venda apressada
e à socapa.
6.10.

O nº 8 estabelece o seguinte:
8 - A decisão que determine a alienação prevista no n.o 1 do artigo
anterior produz efeitos independentemente de qualquer disposição legal
ou contratual em contrário, sendo título bastante para o cumprimento de
qualquer formalidade legal relacionada com a alienação.

6.11.

Um efeito tão radical só se pode ter justificação se houver

previamente um processo transparente e se o Banco de Portugal não
puder desempenhar, ele próprio, uma função incompatível com as
regras do mercado interno.
6.12.

Tal ideia resulta ainda mais reforçada se tivermos em

consideração o disposto no nº 9, que diz o seguinte:
9 - A decisão de alienação prevista no n.o 1 do artigo anterior não
depende do consentimento dos acionistas ou titulares de outros títulos
representativos do capital social da instituição de crédito objeto de
resolução, das partes em contratos relacionados com os direitos e
obrigações a alienar nem de quaisquer terceiros, não podendo constituir
fundamento para o exercício de direitos de vencimento antecipado,
resolução, denúncia, oposição à renovação ou alteração de condições
estipulados nos contratos em causa.
6.13.

A aplicação desta norma, qua tale, sem considerar a necessidade de
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transparência reconduz-se a um confisco, que não é admissível no
quadro da União.
6.14.

O número 10 dispõe o seguinte:
10 - O adquirente, sucedendo à instituição de crédito objeto de resolução,
exerce os direitos relativos à participação e acesso aos sistemas de
pagamentos, de compensação e liquidação, aos mercados de valores
mobiliários, aos sistemas de indemnização dos investidores e aos sistemas
de garantia de depósitos, bem como à participação e adesão a outros
sistemas ou associações de natureza pública ou privada, necessários ao
desenvolvimento da atividade transferida, não podendo o exercício desses
direitos ser negado com fundamento na ausência ou insuficiência de
notação de risco do adquirente por uma agência de notação de risco.

6.15.

Resulta desta norma a possibilidade de a posição jurídica de um

banco poder ser tomada de um momento para o outro por mera
intervenção, ainda que não fundamentada, do Banco de Portugal,
inquestionável, segundo alguns intérpretes, o que a nosso ver, ofende os
princípios estruturantes do espaço de Liberdade, Segurança e Justiça,
que a União afirma ser.

6.16.

O nº 13 dispõe o seguinte:

13 - Sem prejuízo do disposto na secção v do presente capítulo, os acionistas e
credores da instituição de crédito objeto de resolução, e outros credores cujos
direitos e obrigações não sejam alienados, não têm qualquer direito sobre os
direitos e obrigações alienados.
6.17.

Significa isto a completa anulação da garantia geral das

obrigações, em termos que não são consistentes com o património
jurídico da União.
6.18.

É certo que o artº 141º do RGICSF determina, também o seguinte:
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“Quando uma instituição de crédito não cumpra, ou esteja em risco de
não cumprir, normas legais ou regulamentares que disciplinem a sua
atividade, o Banco de Portugal pode determinar a aplicação das seguintes
medidas, num prazo que considere adequado, tendo em conta os
princípios gerais enunciados no artigo 139.º”
6.19.

Pressuposto essencial da aplicação desse normativo é o de que a

instituição de crédito não cumpra ou esteja em risco de não cumprir
normas legais ou regulamentares relativas ao exercício da atividade
bancária, o que não está demonstrado neste caso.
6.20.

Aliás, se houvesse incumprimento das normas legais ou

regulamentares, deveria esse incumprimento ser declarado de forma
consistente, para que os investidores pudessem recorrer aos tribunais
para efeitos de responsabilidade civil dos administradores responsáveis.
6.21.

Damos como reproduzido o que acima afirmamos sobre os planos

de reestruturação, no quadro da lei portuguesa.
6.22.

O artº 145º-C dispõe o seguinte:
Artigo 145.º-C Finalidades das medidas de resolução
1 - Na aplicação de medidas de resolução, o Banco de Portugal prossegue
as seguintes finalidades:
a) Assegurar a continuidade da prestação dos serviços financeiros
essenciais para a economia;
b) Prevenir a ocorrência de consequências graves para a estabilidade
financeira, nomeadamente prevenindo o contágio entre entidades,
incluindo às infraestruturas de mercado, e mantendo a disciplina no
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mercado;
c) Salvaguardar os interesses dos contribuintes e do erário público,
minimizando o recurso a apoio financeiro público extraordinário;
d) Proteger os depositantes cujos depósitos sejam garantidos pelo Fundo
de Garantia de Depósitos e os investidores cujos créditos sejam cobertos
pelo Sistema de Indemnização aos Investidores;
e) Proteger os fundos e os ativos detidos pelas instituições de crédito em
nome e por conta dos seus clientes e a prestação dos serviços de
investimento relacionados.
2 - O Banco de Portugal determina as medidas de resolução que melhor
permitam atingir as finalidades previstas no número anterior, cuja
relevância deve ser apreciada à luz da natureza e circunstâncias do caso
concreto.
6.23.

Ora, a medida de resolução assente no álibi deste procedimento

não respeita estas normas e, para além da perturbação do mercado,
induzi um prejuízo para os contribuintes que corresponde a mais do
3,73 vezes o que estava em causa neste auxilio de Estado.
6.24.

É que o auxilio de Estado – desta feita irrecuperável – passou de

1.100 milhões para 4.100 milhões.
6.25.

O mais grave é que o auxilio adicional serviu apenas para

favorecer o único concorrente e para lesar os direitos de milhares de
pessoas enganadas pelo Estado e pelo BANIF.
6.26.

O art 145º-D reproduz, essencialmente, o disposto na legislação

comunitária em matéria de resolução bancária:
Artigo 145.º-D Princípios orientadores da aplicação de medidas de
resolução
1 - Na aplicação de medidas de resolução, para prossecução das
finalidades previstas no artigo anterior:
a) Os acionistas da instituição de crédito objeto de resolução suportam
prioritariamente os prejuízos da instituição em causa;
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b) Os credores da instituição de crédito objeto de resolução suportam de
seguida, e em condições equitativas, os prejuízos da instituição em causa,
de acordo com a graduação dos seus créditos;
c) Nenhum acionista ou credor da instituição de crédito objeto de
resolução pode suportar um prejuízo superior ao que suportaria caso essa
instituição tivesse entrado em liquidação.
6.27.

Ora, não só não há nenhuma garantia de que sejam cumpridos

estes preceitos, como há indícios de violação grosseira das normas
europeias relativas à contabilidade, pois que resulta das próprias
medidas de resolução que foram alterados de forma não fundamentada
aos registos da contabilidade do BANIF, de forma a alterar,
discricionariamente os valores dos respetivos ativos.
6.28.

O mesmo artº 145º-D estabelece o seguinte, no seu número 2:
(...)
2 - As decisões e as medidas tomadas pelo Banco de Portugal no
âmbito do presente capítulo devem ser aplicadas tempestivamente
e, quando necessário, com a urgência devida, sendo que, sempre
que sejam suscetíveis de ter impacto em algum Estado membro da
União Europeia, estas devem:
a) Ser tomadas de forma transparente, eficiente e coordenada
entre as várias autoridades intervenientes;
b) Ter em conta, designadamente, o seu impacto sobre a
estabilidade financeira, os recursos orçamentais, o fundo de
resolução, o sistema de garantia de depósitos ou o sistema de
indemnização dos investidores dos Estados membros em que as
empresas-mãe na União Europeia, filiais ou sucursais
significativas da instituição de crédito objeto dessas decisões ou
medidas estejam estabelecidas; e
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c) Garantir um tratamento equitativo dos interesses dos
diferentes Estados membros da União Europeia em causa,
evitando, nomeadamente, uma repartição injusta dos encargos.
6.29.

Também estas normas não foram respeitadas.

6.30.

Anota-se que a obrigação de tratamento equitativo dos credores

da mesma categoria resulta claríssima e expressa na Diretiva
2014/56/EU do Parlamento e do Conselho, de 15 de maio de 2014.
6.31.

O art.º 34º da Diretiva dispõe, explicitamente que “os Estados-

Membros asseguram que (…) as autoridades de resolução tomem todas as
medidas adequadas para assegurar que as medidas de resolução sejam tomadas
de acordo com os seguintes princípios: (b) os credores da instituição objeto de
resolução suportam as perdas a seguir aos acionistas em conformidade com a
ordem de prioridade dos créditos no quadro dos processos normais de
insolvência, salvo disposição expressa em contrário na presente diretiva; (f)
salvo disposição em contrário na presente diretiva, os credores de uma mesma
categoria são tratados de forma equitativa”.
6.32.

A Constituição da República Portuguesa garante o direito à

propriedade privada, tal como o mesmo é assegurado pelo artº 17º da
Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia:
Artigo 62.º Direito de propriedade privada
1 - A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua
transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição.
2 - A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser
efectuadas com base na lei e mediante o pagamento de justa
indemnização.
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6.33.

Tanto a problemática das ajudas de Estado como a problemática

da resolução têm que ser equacionados no respeito pelos direitos
fundamentais, como é o direito à propriedade privada, assegurado
tanto pelas leis da União como pelas leis portuguesas.

7. Avançando conclusões
7.1. Nada justifica que, perante a abertura deste procedimento, em vez de
responder

ao

mesmo,

as

autoridades

portuguesas

tenham

desencadeado um procedimento de resolução, que não só não resolveu
o problema das ajudas de Estado pendentes como o agravou, por via da
multiplicação das mesmas ajudas 3,73 vezes.
7.2. Os acionistas e os demais investidores não tiveram nenhuma
oportunidade de aportar novo capital ao BANIF ou de transformar as
suas obrigações em ações, de forma a salvar o banco, como se tudo
estivesse preparado para o vender a terceiros por uma bagatela,
importando uma perda de recursos públicos de cerca de 4.100 milhões
de euros, a que acrescerão as garantias do Estado a produtos lançados
pelo grupo BANIF no mercado.
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7.3. Tanto a ajuda inicial como as ajudas agora autorizadas são
incompatíveis com o mercado interno, na medida em que perturbam de
forma gravíssima a concorrência e em que não passam de expedientes
para ofender a transparência que deve ser um apanágio do mercado
para, ao invés, contra todos os valores, favorecer entidades concretas,
criteriosamente

escolhidas

pelos

agentes

políticos,

incluindo

o

regulador.
7.4. Como se estivéssemos a assistir a um processo de sovietização da
Europa, o que reputamos como absolutamente inaceitável.
7.5. Para além das observações supra, entendemos que a primeira análise
dos documentos que são conhecidos – e que são poucos, porque os
outros estão ocultos – permite concluir que há fundamento para a
impugnação das medidas de resolução, pelo que vamos propor nos
tribunais portugueses, ação administrativa especial contra o Banco de
Portugal, sendo contra interessados a República Portuguesa, a União
Europeia, o Banco Central Europeu, o Banco Santander Totta e todas as
demais entidades financeiras e bancárias da União Europeia que
pudessem ser adquirentes da atividade do Banif.
7.6. Para além disso, os acionistas que representamos vão peticionar nos
tribunais portugueses um inquérito judicial às contas do BANIF, com
um caráter instrumental por relação aos demais procedimentos.
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7.7. Entendemos que há fundamento para a propositura de ações de
responsabilidade civil, contra o Banco de Portugal e a República
Portuguesa, nomeadamente por violação dos deveres de supervisão e
de deveres de informação,

não estando afastada a hipótese de

procedimentos da mesma natureza contra a Comissão Europeia, se a
mesma der cobertura ao “assalto ao BANIF” e permitir o uso grosseiro
deste procedimento como álibi da medida de resolução.

Nestes

termos

requerem

que

sejam

tomadas

em

consideração as observações antecedentes, procedendo-se
às diligências necessárias para apurar e sanar as violações
da lei que são incompatíveis com o mercado interno e,
sobretudo, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos
causados

aos

ilegalidades

investidores,

cometidas

no

em

consequência

procedimento

de

das

auxílio

financeiro do Estado, que destruíu todas as suas garantias.
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