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Bail in – Bail Out

Bail-In – Reforço dos capitais próprios da 

sociedade (banco) por transformação de 

credores (depositantes, ou demais credores) 

em acionistas;

Bail-Out – Reforço dos capitais próprios por via 

de uma entidade externa, tipicamente do 

Estado e do dinheiro dos contribuintes.



O problema

Os bail-in e bail-out são parte dos sistemas de 
resolução bancária,

Há que distinguir dois tipos de situações:

Crise generalizada (risco sistémico – Too Big to Fail / 
Domino Effect)

Solvência de uma instituição

Podemos tratar o problema de um de dois pontos 
de vista:

Jurídico

Económico



Razões

As lições de uma crise financeira

A intermediação financeira direta versus 

indireta

O caso Lehman Brothers (Setembro 2008)



O problema

Do ponto de vista jurídico parece claro o que a 

Diretiva enuncia.

(DIRETIVA 2014/59/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E 

DO CONSELHO de 15 de maio de 2014)

Princípios: 

Bail-in antes dos Bail-out!

«nenhum credor deverá ficar em pior situação do 

que aquela em que ficaria ao abrigo de um 

processo normal de insolvência».



DIRETIVA 2014/59/UE

“… os instrumentos de resolução deverão ser 
aplicados antes da injeção de capitais públicos ou 
da concessão de apoio financeiro público 
extraordinário equivalente a uma instituição. No 
entanto, isso não deverá impedir a utilização de 
fundos provenientes dos sistemas de garantia de 
depósitos ou dos fundos de resolução para 
absorver as perdas que teriam de outro modo sido 
sofridas pelos depositantes cobertos ou pelos 
credores excluídos de forma discricionária.”



Porque surgem

Os bail-in não são desejados. 

São preferíveis à liquidação

São antes o resultado de situações em que:

O risco sistémico não é elevado;

Os Estados não o podem fazer.



A experiência de Chipre

Depositantes do Bank of Cyprus com valores 
superiores a €100.000 foram chamados a acudir ao 
reforço de capital.

Perderam quase 50% dos seus depósitos neste 
resgate.

Depositantes ficaram parcialmente acionistas e 
depositantes embora com valores muito inferiores.

Depositantes do Laiki Bank (o 2º maior banco) 
acabaram por ter um destino mais negro com 
perdas mais acentuadas. 



Os Passos até ao Bail-in

“Os instrumentos de resolução deverão incluir:

A alienação de atividades ou de ações da instituição 

objeto de resolução

A criação de uma instituição de transição

A separação entre os ativos da instituição em situação de 

insolvência que têm um bom desempenho e os que se 

encontram em imparidade ou cujo desempenho é fraco

A recapitalização interna (bail-in) dos acionistas e 

credores da instituição em situação de insolvência.”



Os Passos

“Quando os instrumentos de resolução forem 

utilizados para transferir serviços de importância 

sistémica ou atividades viáveis de uma 

instituição para uma entidade sã, por exemplo 

um adquirente do setor privado ou uma 

instituição de transição, a parte remanescente 

da instituição deverá ser liquidada dentro de 

um prazo adequado.



Os Passos

“O instrumento de alienação da atividade 

permitirá às autoridades proceder à venda da 

instituição ou de partes da sua atividade a um 

ou mais adquirentes sem o consentimento dos 

acionistas.”



Os Passos

“A instituição de transição deverá ser 

administrada de uma forma que viabilize a 

continuidade das suas atividades e deverá 

voltar a ser colocada no mercado quando as 

condições o permitirem e dentro do prazo 

previsto na presente diretiva, ou ser liquidada, 

se não for viável.”



O Processo – quem é afetado?

É desejável que possa ser aplicado a um leque 

tão alargado quanto possível dos passivos não 

garantidos de uma instituição em situação de 

insolvência.

O caso do Bail-in do BES e das 5 séries 

reclassificadas.



Excluir determinados tipos de passivos 

não garantidos:

 Certos passivos perante os trabalhadores da instituição

 Créditos comerciais relacionados com bens e serviços críticos 
para o funcionamento corrente da instituição

 Às responsabilidades no que diz respeito a um regime de 
pensões (com excepção das responsabilidades relativas a 
prestações de reforma atribuíveis a remunerações variáveis 
não decorrentes de acordos de negociação coletiva, bem 
como à componente variável da remuneração dos 
responsáveis pela assunção de riscos significativos)

 Aos passivos decorrentes de uma participação em sistemas 
de pagamento que tenham um prazo de vencimento 
restante inferior a sete dias, nem aos passivos perante 
instituições, com exceção das entidades que fazem parte do 
mesmo grupo, com um prazo de vencimento inicial inferior a 
sete dias.



Exclusão dos depósitos protegidos

Derrogações: depósitos de pessoas singulares e 

de micro, pequenas e médias empresas

O sistema de garantia de depósitos deverá, 

contudo, contribuir para o financiamento do 

processo de resolução.



Princípios:

Os acionistas da instituição objeto de resolução são 
os primeiros a suportar perdas; 

Os credores da instituição objeto de resolução 
suportam 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;

Os credores de uma mesma categoria são tratados 
de forma equitativa;



Como Proceder

As perdas deverão ser absorvidas:

1º) Pelos instrumentos de fundos próprios 

regulamentares e deverão ser distribuídas pelos 

acionistas através da extinção, da transferência ou 

de uma diluição substancial do valor das ações;

2º) A dívida subordinada será convertida ou 

reduzida. 

3º) Os passivos seniores deverão ser convertidos ou 

reduzidos se as categorias de créditos subordinados 

já o tiverem sido na totalidade.



O Bail-Out

“Um regime de resolução eficaz deverá 

minimizar os custos a suportar pelos 

contribuintes”

Há sistemas de bail-out disfarçados noutras 

áreas como o da chamada dos acionistas à 

cobertura de prejuízos das empresas municipais 

(art.º 40º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto)



Bail-out

Quando invocado o bail-out tem de respeitar 

disposições intrinsecamente associadas do 

direito da União, se há uma situação 

extraordinária de crise sistémica que justifique o 

recurso a tais instrumentos ao abrigo da 

presente diretiva, assegurando ao mesmo 

tempo condições de concorrência equitativas 

no mercado interno.



A lógica do Fundo de Resolução

A propriedade é do sistema que beneficia em caso 
de destruição do valor do resolvido.

Caso: 

Crédito concedido de 30.000 milhões por entidade 
resolvida

Entidade perde clientes ativos no valor de 20.000 milhões

20.000 milhões são capturados pelos concorrentes

O sistema mantém o valor total embora em rearranjo 
diferente.

Quanto mais perderem em valor do resolvido mais poderá 
beneficiar… A menos que haja perda no sistema global!



Questões:

O mercado reagiu à Diretiva?

Os prazos de resolução são suficientes?

Os depositantes e credores antes tinham uma posição 
vendedora sobre o Ativo do banco (liquidação) agora 
passam a ter uma posição vendedora sobre o capital 
do banco (venda de opção venda sobre opção de 
compra).

Credores e Depositantes são vendedores de opções de 
venda de ações do Banco. Estará isso incorporado na 
remuneração exigida?

Os títulos de dívida e os créditos não estão preparados 
para a diretiva o que aumenta muito o risco de 
litigância (ver caso BES-NV).



Questões:

 Tendo em conta que em caso de falha no bail-in o 
Estado vai sempre suportar um bail-out (se for 
menos penalizador do que a liquidação) em que 
medida é que o Estado é compensado por este 
risco? 

Estará ele na estanquicidade do sistema e na 
redução do risco sistémico?

Depois do Lehman Brithers, afinal, os Bancos podem 
falir?

E os lesados (com exceção dos contribuintes) 
podem ser lesados?



Obrigado!


