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Exmº Senhor Juiz de Direito do  

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa  

 

 

Os AA. 

1. JORGE ALMIRO ABRANTES DE MENEZES E CASTRO, titular do 

NIF. 148918770, com domicílio na Rua Carlos Seixas, n.º 125-3.º D, 3030-

177, Coimbra; 

2. NUNO ANTÓNIO MADEIRA BAPTISTA, titular do NIF. 219373795, com 

domicílio em 10, Chemin du Croset, 1024 Ecublens, Suiça; 

3. LUÍS MANUEL VIEIRA FERREIRA, titular do NIF: 113924496, com 

domicílio na Rua Conselheiro Lopo Vaz, Lote C, 5.º C, 1800-142 Lisboa; 

4. EVA-MARIA KRAULAND, titular do NIF. 189462353, com domicílio na 

Rua do Sol Posto, 15, 8650-298 Vila do Bispo, Raposeira; 

5. JOSÉ ALBERTO CORREIA SIMÕES DE SOUSA, titular do NIF. 

132561034, com domicílio na Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, n.º 60 – 1.º, 

3260-424 Figueiró dos Vinhos; 
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6. RICARDO JORGE DOS REIS CARVALHO BAHIA DOS SANTOS, 

titular do NIF. 206604220, com domicílio na Avenida Praia da Vitoria, n.º 50 – 

7D, 1050-184 Lisboa; 

7. PEDRO JOSÉ DE FIGUEIREDO REBELO, titular do NIF. 192198858, 

com domicílio na Av. Calouste Gulbenkien, n.º 200 – 4C, 3750-102 Águeda; 

8. ARPURO & REDEMÓVEL, LDA, titular do NIPC. 503198749, com sede na 

Av. Liberdade, 261B, 3700-153 São João da Madeira; 

9. RICARDO MANUEL DA SILVA BASTOS, titular do NIF. 160276390, 

com domicílio na Av. Liberdade, 261B, 3700-153 São João da Madeira; 

10. LUIS MIGUEL BRANCO MAGALHÃES, titular do NIF. 212568442, 

com domicílio na Av. De São Paulo, n.º 50, 2565-001 Campelos; 

11. JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA DA SILVA, titular do NIF. 190643935, 

com domicílio na Rua das Pedralvas, 23 – 12.º C, 1500-487 Lisboa; 

12. RICARDO JORGE DA CUNHA LEÃO, titular do NIF. 104433191, 

com domicílio em Rua do Tejo, n.º 56, bloco A – 7.º Dto., 2775-325 Rebelva, 

Parede; 

13. MARIA ISABEL MARQUES AIRES, titular do NIF. 128177772, com 

domicílio na Urbanização do Loreto, Lote 2 – 7.º E, 3025-037 Coimbra; 

14. AVELINO MANUEL LEAL PEREIRA, titular do NIF. 161287832, 

com domicílio na Rua dos Girassóis, 161-165, 4510-572 Fânzeres, Gondomar; 
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15. AMÉRICO SIMÕES LOURENÇO, titular do NIF. 157958035, com 

domicílio na Av. Manuel Júlio Carvalho e Costa, nº. 64 – 3.º D, 2750-423 

Cascais; 

16. JOÃO MESQUITA MILHEIRO, titular do NIF. 175077274, com 

domicílio em 14, Rue du DR. Lesueur, 41000 Blois, França; 

17. JOSÉ MANUEL CASQUINHA PINTO, titular do NIF. 106543369, 

com domicílio na Rua Principal, n.º 324, 2125-401 Granho; 

18. JOSÉ PEDRO GUERREIRO BARTOLOMEU, titular do NIF. 

111221544, com domicílio na Urbanização Sta. Clara, Lote 133 – 2C, 2400-

019 Leiria; 

19. JOSÉ MANUEL BARREIRA DE CASTRO, titular do NIF. 

150764812, com domicílio na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 125 – 1.º Dto., 

4200-312 Porto; 

20. LISANDRA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA INÁCIO, titular 

do NIF. 211469980, com domicílio na Rua António Sá Rodrigues, Lote 76, 

6000-038 Castelo Branco; 

21. DAMIÃO DE ASCENSÃO AMARAL CALDAS, titular do NIF. 

108469131, com domicílio na Av. Dr. António José de Almeida, n.º 54 – 5.º 

Esq., 3510-042 Viseu; 

22. JORGE HORMIGO CORREIA, titular do NIF. 121414167, com 

domicílio na Rua Cidade de São Paulo, n.º 5 – 6.º Esq., 2685-190 Portela, 

Loures; 
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23. ANTÓNIO JOSÉ VASCONCELOS DORES, titular do NIF. 

133299503, com domicílio na Rua Cidade de Portimão, 191 – 193, 2870-262 

Montijo; 

24. ANA MARIA PINTO LOPES LOBATO, titular do NIF. 125411863, 

com domicílio na Rua Xavier de Araújo, n.º 2 – 12F, 1600-226 Lisboa; 

25. PAULO JORGE RODRIGUES FREITAS, titular do NIF. 223704016, 

com domicílio na Rua Francisco Melo, Edif. Vitória, Bloco 2 – 1.º Drt., 5400-

278 Chaves; 

26. RICARDO NUNO MANTEIGAS CAMEIRA DE SOUSA E 

RODRIGUES, titular do NIF. 196231140, com domicílio na Rua Pedro Sintra, 

30 – 3.º Dto., 1400-277 Lisboa; 

27. JOSÉ MANUEL ARAÚJO ROCHA, titular do NIF. 127894543, com 

domicílio na Rua Amoreira, 19, 9000-673 Funchal; 

28. SÉRGIO DUMONT DANIEL, titular do NIF. 116499958, com 

domicílio na Av. Miguel Bombarda, 2-A – 4.º Esq., 1000-208 Lisboa; 

29. ALFREDO PAULO DA SILVA COSTA, titular do NIF. 150205597, 

com domicílio na Rua Prof. António Marques Dias Silva, 279, 4835-020 

Guimarães; 

30. LUÍS FILIPE CAMPOS BATISTA DE MENEZES COLLAÇO, 

titular do NIF. 202233170, com domicílio em Rua da Camélias, 17, 2710-632 

Sintra; 
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31. JOSÉ CARLOS DA SILVA ANTUNES, titular do NIF. 176517065, 

com domicílio na Rue de la Borde, 28, 1018 Lausanne, Suíça; 

32. ELZA DA SILVA PRÓSPERO GUERREIRO, titular do NIF. 

106968351, com domicílio na Praça Baden-Powell, 6, 8005-226 Faro; 

33. CARLOS BERTOLO, titular do NIF. 118002686, com domicílio em 

13, Sidmouth Street RG1 4QZ, Reading, Reino Unido; 

34. JOSÉ ANTÓNIO DOMINGUES FERNANDES, titular do NIF. 

106240439, com domicílio na Rua Fernando Lopes Graça, 23 – 7.º Esq., 1600-

805 Lisboa; 

35. EUGÉNIO PAULO DOS SANTOS AZEVEDO, titular do NIF. 

179921207, com domicílio na Rua Elias Garcia, nº. 446 – 3D, 2700-341 

Amadora; 

36. CARLOS MANUEL CARVALHO PEREIRA CALADO, titular do 

NIF. 207166552, com domicílio na Praça Maria Lamas, n.º 3 – 1.ºB, 2625-602 

Vialonga; 

37. FERNANDO AREDE DA CRUZ, titular do NIF. 130992313, com 

domicílio na Rua Fonte D’Avale, n.º 5, 3750-836 Valongo do Vouga; 

38. ANTÓNIO JOSÉ BATISTA CARDOSO, titular do NIF. 168907658, 

com domicílio na Rua General Taborda, 41 – 2.º, 1070-138 Lisboa; 

39. JOÃO GOMES MOREIRA, titular do NIF. 100812511, com domicílio 

na Rua Ferreira de Castro, n.º 52, 2775-016 Parede; 
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40. PEDRO MIGUEL SANTOS PINHO, titular do NIf. 190256303, com 

domicílio na Praceta Capitão Salgueiro Maia, n.º 38, 4500-117 Anta, Espinho;  

41. NUNO MANUEL MATOS SOARES, titular do NIF. 196850363, com 

domicílio na Rua dos Figueiredos, 252, 4520-614 São João de Ver; 

42. MÓNICA CELESTE SILVA FERNANDES DE SPINOLA 

BARRETO, titular do NIF. 180674307, com domicílio na Rua Manuel da 

Silva Leal, 6 – 4.ºC, 1600-166 Lisboa; 

43. BENJAMIM DOMINGOS BRANCO, titular do NIF. 117289418, com 

domicílio na Rua Zacarias de Aça, n.º 4 – 5.º Dto., 1300-587 Lisboa; 

44. PAULO JORGE DA CUNHA NOVAIS, titular do NIF. 212830880, 

com domicílio na Rua da Brévia, 660 – 1.º Dto., 4455-074 Lavra; 

45. CELSO RICARDO CARDOSO CAPITÃO DO VALE MEIRA, 

titular do NIF. 201376725, com domicílio em Rua da Caraminola, Lote 5, 

4740-598 Palmeira de Faro, Esposende; 

46.  JOÃO MANUEL PEREIRA BRETES DA SILVA, titular do NIF. 

194915212, com domicílio na Rua das Baralhas, lote 62, 2350-143 Torres 

Novas; 

47. BRUNO ELVÉNIO DE GOUVEIA, titular do NIF. 145848361, com 

domicílio na Rua Dr. Alberto Araújo, n.º 14-9.º Esq., 2805-063 Cova da 

Piedade, Almada; 

mailto:lisboa@lawrei.com
mailto:saopaulo@lawrei.com
mailto:rio@lawrei.com
mailto:fortaleza@lawrei.com
http://www.lawrei.com/


 

  

 

 
MIGUEL REIS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL (PORTUGAL)  

Rua Marquês de Fronteira, 76 - 5º, 1070-299 Lisboa - Portugal - Tel: (+351) 21 385 21 38 Fax: (+351) 21 386 36 63 - lisboa@lawrei.com 
MIGUEL REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (BRASIL) 

Av. da Liberdade, 701 - 2º Cj 25 CEP 01503-001 São Paulo/SP  - Brasil – Tel/Fax: (+55 11) 3207-8083 / (+55 11) 3208-1546 -saopaulo@lawrei.com -  
Av. Nilo Peçanha, 50 - Grupo 2715 Centro Rio de Janeiro - RJ Brasil – Tel  (+55) 21 2215 3613/(+55) 21 2220 0652/(+55) 21 2220 1350 -  rio@lawrei.com 

Av. Santos Dumont 2727, Sala 806 CEP 60150-161 - Fortaleza/CE - Brasil Tel/Fax: (+55 85) 3224-4956 - fortaleza@lawrei.com 
www.lawrei.com  

A lista dos  advogados está disponível no nosso site  - The lawyer’s list is available in our site 

48.  VITOR MANUEL COUTINHO MAURICIO, titular do NIF. 

172532124, com domicílio na Rua do Cabeço do Barbeito, 239, 3730-037 Vale 

de Cambra; 

49.  SANDRA MARINA CASTELO EVARISTO, titular do NIF. 

177262338, com domicílio na Rua Gonçalo Velho, n.º 3. r/c Esq., 2635-364 

Lisboa; 

50.  JORGE ANTÓNIO NUNES SANTOS, titular do NIF. 105784559, 

com domicílio na Rua Pinheiro, 14, 2460-601 Aljubarrota; 

51. SGH INVESTIMENTOS, S.A., titular do NIPC. 501865500, com sede 

na Quinta do Amieiro de Cima, lote 12 r/c Esq., 6000-130 Castelo Branco; 

52. MARIA LUÍS DE MORAIS DE OLIVEIRA BELO, titular do NIF. 

199095140, com domicílio na Quinta do Amieiro de Cima, Lote 12 r/c Esq., 

6000-130 Castelo Branco; 

53. AGOSTINHO ALVES NINA, titular do NIF. 163499845, com 

domicílio na Rua António da Silva Mouta, 54, 4475-107 Maia; 

54. JOSÉ ANTÓNIO CARDOSO SIOPA NOBRE, titular do NIF. 

166593885, com domicílio na Rua Vasco Santana, n.º 22, A dos Bispos, 2600-

308 Vila Franca de Xira; 

55. ANA MATILDE PASCOAL SARMENTO, titular do NIF. 203127544, 

com domicílio na Rua D. José Domenech, N.º 147 1.º Dt., 4750-100 Barcelos; 

56.  ANTÓNIO CARLOS LOPES VAZ, titular do NIF. 213637928, com 

domicílio na Rua Sra. do Monte, N.º 5 - 3.º D, 1170-000 Lisboa; 
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57. LUIS JESUS HERNANDEZ E CARDOSO DE MENESES, titular do 

NIF. 197253245, com domicílio na Rua Sotto Maior, 33, 2710- 628 Sintra; 

58. JOÃO PEREIRA, titular do NIF. 177884983, com domicílio em El 

Dorado, N. 10, Lucas Steyn Ctr 9332 Heuwelsig, Bloemfontein, África do Sul; 

59.  JOÃO DA SILVA MATOS, titular do NIF. 176439560, com domicílio 

em 39 Rue Du Marechal Foch, 95110, Sannois, França; 

60. ANTÓNIO DE SOUSA MOURATO, titular do NIF. 128659491, com 

domicílio no Beco do Pisco, n.º 3, 2445-232 Pataias; 

61. FRANCISCO ANTÓNIO CORREIA, titular do NIF. 156975300, com 

domicílio na Rua Palmira Bastos, n.º 5 – 3.º Dt., Portela, Loures; 

62. ANTÓNIO ALEXANDRE FERREIRA, titular do NIF. 118073028, 

com domicílio na Praceta Cristóvão Falcão n.º 5 – 5.º Esq., 2745-746 

Massamá; 

63.  MANUEL CARLOS LOPES CARDOSO, titular do NIF. 151798559, 

com domicílio em Sobral – Alvorge, 3240-417 Sobral; 

64. JOX INVEST, S.A., titular do NIPC. 508160243, com sede na Rua 

Mariana Vilar, n.º 1-E, Parque Colombo, 1600-220 Lisboa; 

65.  DANIELA ALEXANDRA LOPES SIMÕES, titular do NIF. 

209522410, com domicílio na Av. Elias Garcia, 996 r/c Esq. 2820-222 Palhais, 

Charneca da Caparica; 
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66. JOSÉ CARLOS FALCÃO DIAS ALMEIDA, titular do NIF. 

130684546, com domicílio na Rua Ernesto da Silva, 36 – 5.º Esq., 1500-269 

Lisboa; 

67. RUI JORGE DE OLIVAL GONÇALVES MORTE, titular do NIF. 

103835440, com domicílio na Rua Sam Levy, Edifício I, r/c Dto.,1400-406 

Lisboa; 

68. JOSÉ DA ASSUNÇÃO LOPES MAÇAIRA, titular do NIF. 

179138278, com domicílio na Rua Joaquim Teófilo Braga, 355,5370-198 

Mirandela; 

69.  JOÃO MANUEL DOS SANTOS ALVES, titular do NIF. 212195948, 

com domicílio na Rua do Comércio, n.º 208, 6270-133 Paranhos da Beira; 

70. CARLOS JOSÉ MARQUES FERNANDES DE OLIVEIRA, titular 

do NIF. 145275531, com domicílio na Rua Jorge Afonso, n.º 30 – 1.º Dto., 

1600-128 Lisboa; 

71. NUNO JOSÉ SENA ALVES CAETANO, titular do NIF. 159139104, 

com domicílio na Av. Conselheiro 84 Fernando de Sousa, 23 – 8.º Esq.,1070-

072, Lisboa; 

72. LUIS FILIPE BARBOSA AFONSO CERQUEIRA, titular do NIF. 

134249062, com domicílio na Rua Actor Chaby Pinheiro, n.º 8 – 5.º A, 2795-

060 Linda-a-Velha; 
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73. LUIS PAULO LOPES ROMANO LOBATO, titular do NIF. 

188553185, com domicílio na Rua Dr. Carlos Saraiva, 276, r/c Dto., 4810-026 

Guimarães; 

74. CÉLIA MARIA SOARES MARQUES, titular do NIF. 202557758, 

com domicílio na Rua Camilo Pessanha, 152 Murches 2755-254 Cascais; 

75. LUÍS MIGUEL DA ROSA GOULÃO FREIRE, titular do NIF. 

195528069, com domicílio na Rua Cidade de Rabat, n.º 54 – 7.º Dto., 1500-

672 Lisboa; 

76. ANDRÉ MANUEL BESSA MONTEIRO, titular do NIF. 238494420, 

com domicílio na Alameda S. Vicente Ferrer, n.º 18- 2.º - G2, 4410-104 S. 

Félix da Marinha; 

77.  JOSÉ GARCIA NOGUEIRA REIS, titular do NIF. 164801910, com 

domicílio na Rua Dr. José Rodrigues Alves, Sob. 150 – Edif. Miró, Ap. 251 – 

05466-040 São Paulo, Brasil; 

78. JOÃO SAYKOWSKI CASIMIRO, titular do NIF. 196771870, com 

domicílio na Av. Marechal Craveiro Lopes, 142 – 2.º Esq., 2775- 696 

Carcavelos; 

79. VITOR MANUEL DAS NEVES PALHOTA, titular do NIF. 

147690030, com domicílio na Rua Ilha dos Amores, Lote 4.13 Bloco A1 – 2.º 

1990-124 Lisboa; 
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80. CLAUDIA JARDIM FIGUEIREDO, titular do NIF. 227129202, com 

domicílio na Rua de Matarraque, 376 – 3.º Esq., 2785-696, São Domingos de 

Rana; 

81.  ANTÓNIO PEDRO MOURA AMARAL, titular do NIF.191566705, 

com domicílio na Rua Augusto Pereira Valegas, nº 19, 2835-309 Lavradio; 

82.  CARLOS LUÍS SAMINA CARONA, titular do NIF.164238794, com 

domicílio na Rua Venda das Bruceiras, Lt. 3, 7005-126 Azaruja; 

83.  JOSÉ MANUEL BARREIRA DE CASTRO, titular do 

NIF.150764812, com domicílio na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 125 - 1º 

Dto., 4200-312 Porto; 

84.  GONÇALO OLIVEIRA SERRA, titular do NIF.206650884, com 

domicílio na Rua Olheiro, 259, 4425-354 Maia; 

85. ARMANDO MANUEL DA SILVA RUSSO VALENTE, titular do 

NIF.118016350, com domicílio na Rua Domingos José da Costa, 30, 6/501, 3720-

284 Oliveira de Azeméis; 

86. JOSÉ MARTINS MAGRO, titular do NIF.125003749, com domicílio 

na Rua Professor Prado Coelho, n.º 20, 1.º Esquerdo, 1600-654 Lisboa; 

87. MIGUEL DE ANDRADE COSTA PAIXÃO GOMES, titular do NIF. 

209533587, com domicílio na Av. António Augusto de Aguiar, 132, 7º, 1050-020 

Lisboa; 
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88. JOÃO MIGUEL FERNANDES RODRIGUES, titular do 

NIF.208545190, com domicílio na Rua Padre Silva Gonçalves, nº 651, 4805-161, 

Caldas Das Taipas - Guimarães; 

89. JOSÉ CARLOS LARANJO MARQUES, titular do NIF.196161282, 

com domicílio na Rua de Leiria, 885 – Picoto, 2425-862, Souto da Carpalhosa, 

Leiria; 

90. CARLOS MANUEL DA SILVA BARBOSA, titular do 

NIF.197388744, com domicílio na Travessa Padre Américo nº 33, Seroa, 4595-

506 Paços de Ferreira; 

91. ANTÓNIO DA SILVA REIS, titular do NIF. 140239170, com 

domicílio na Rua Alice Oeiras nº 18 1º Dto., 2605-107 Idanha - Belas; 

92. TIAGO FILIPE BARBOSA SALDANHA, titular do NIF.235559385, 

com domicílio na Rua do Monte Sul 71, 3800-792 Eixo - Aveiro; 

93. MIGUEL PEDRO DE MAGALHÃES AMADO, titular do NIF. 

201233312, com domicílio na Rua Pedro Hispano, 118 - 5º Dto., 4450-150 Porto; 

94. JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA, titular do NIF.100986714, com 

domicílio na Rua Prof. Moisés Amzalak, 16 - 6º A, 1600-648 Lisboa; 

95. MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO MARINHEIRO CORREIA 

ARAÚJO, titular do NIF. 144743370, com domicílio na Rua João de Deus nº 5, 

2970-305 Cotivia, Sesimbra; 
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96. MANUEL CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA, titular do 

NIF.138108234, com domicílio na Estrada da Luz, Lt. 3 - 104, 6ª, 1600-161 

Lisboa; 

97. JACINTO BALTASAR DIAS PEREIRA, titular do NIF.185157416, 

com domicílio na Rua Dr. Emílio Jose Campos Coroa, Lt E - 1º Esq, 8005 218 

Faro; 

98. PATRICK DE BECK SPITZER, titular do NIF.506500029, com domicílio 

na Rua de Inglaterra nº 127, 2765 – 231 Estoril; 

99. ANTÓNIO MANUEL DE MAGALHÃES MOREIRA BASTOS, 

titular do NIF.155789910, com domicílio na Rua do Salgueiro, nº 167, 4505-105, 

Argoncilhe; 

100. JOSÉ MANUEL DA SILVA CORREIA, titular do NIF.164688447, 

com domicílio na Rua Tullins Fures, 266 4º Dto., 4450-798 Leça da Palmeira; 

101. ROGÉRIO PONTE, titular do NIF.139903046, com domicílio na Rua 

da Bandeira, 38 - 5º Dtº, 2630 Barreiro; 

102. AVELINO TEIXEIRA DE SOUSA BRAGA, titular do 

NIF.132271087, com domicílio na Rua Oliveira Monteiro, 702-2º, 4050-440 

Porto; 

103. HERMÍNIO JOSÉ DUARTE MARGARIDO, titular do 

NIF.199862672, com domicílio na Rua Prista Monteiro 22 - 3ºB, 1600-253 

Lisboa; 
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104. JARDINS DE SETE RIOS, SA, titular do NIPC 508302102, com sede 

na Rua Marcelino Mesquita, nº 17 - Loja 10, 2795-134 Linda à Velha; 

105. PAULO JORGE DA SILVA SIMÕES, titular do NIF.184084538, com 

domicílio na Rua das Eiralvas, nº 5, 2760-049 Caxias; 

106. NUNO ALEXANDRE GASPAR DE SOUSA, titular do 

NIF.222271353, com domicílio na Rua Chainça, 35, Carvalhais de Cima, 3040-

690 Assafarge; 

106. SÓNIA CRISTINA NEVES SILVA DE AZENHA, titular do 

NIF.229424973, com domicílio na Avenida Carlos Pinhão nº 11, 3º Esquerdo, 

2625 Vialonga; 

107. JOSÉ CARLOS ARAÚJO PEREIRA, titular do NIF.170075532, com 

domicílio na Rua Lamela, 95, 4775-406 Lemenhe - Vila Nova de Famalicão; 

108. BENTO DOS SANTOS FERNANDES, titular do NIF.152262016, com 

domicílio na Rua Dr. Ginestal Machado, 8 R/C, 2005-555 Santarém; 

109. MARCO ROGÉRIO ANTUNES DA LUZ, titular do NIF.215736684, 

com domicílio na Praceta Solidariedade, Lote 11, 8500-780 Portimão; 

110. MANUEL ANTÓNIO ALVES DINIS CAPELA, titular do 

NIF.174895771, com domicílio na Rua Arco do Cego 75 - 6º Dto., 1000-020 

Lisboa; 

111. HERNÂNI MANUEL PEREIRA CARVALHO ARAÚJO, titular do 

NIF.134220692, com domicílio na Rua da Ponte Nova nº 9, 1ºpiso Escritório H2, 

2735-165 Cacém; 
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112. FERNANDO DUARTE FERREIRA, titular do NIF.114443327, com 

domicílio na Rua Combatentes da Grande Guerra Lt. 2 - Vivenda, 2605-022 

Belas; 

113. ALCIDIO BOUÇA GOMES, titular do NIF. 100152384, com domicílio 

no Largo Cristóvão da Gama, nº 8 - 5ºDtº, 2720-154 Damaia - Amadora; 

114. EMIDIO TEIXEIRA MARTINHO, titular do NIF.185236952, com 

domicílio na Rua Serras de Cima, 1, 2560-407 Casas Novas - Silveira, Torres 

Vedras; 

115. JOSÉ JOÃO RITA, titular do NIF. 166215589, com domicílio na Rua 

Leopoldo Almeida, 3, 2855-177 Corroios; 

116. PEDRO MARIA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO, titular do 

NIF. 133572927, com domicílio na Avenida de França, 419, 2765-225 Estoril; 

117. JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO FERNANDES, titular do NIF. 

131294580, com domicílio na Rua do Cabo, 76 - 2ºDtº, 1250-057 Lisboa; 

118. PEDRO MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA BRANCO, titular 

do cartão de identificação n.º 194268420., com domicílio na Praceta S. Luís nº 3 - 

3º Esq., 2685-234 Portela - Loures; 

119. CARLOS LUÍS SAMINA CARONA, Contribuinte n.º  164238794, 

com domicilio em Rua Venda das Bruceiras, LT. 3, 7005-126 Azaruja; 

120. JOSÉ MARTINS MAGRO, Contribuinte n.º  125003749, com 

domicilio em Rua Prof. Prado Coelho, n.º 20 – 1.º Esq., 1600-654 Lisboa 
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Vêm intentar acção administrativa especial visando a anulação de atos 

administrativos, contra o R.: 

 

BANCO DE PORTUGAL, pessoa coletiva de direito público, dotada de 

autonomia administrativa e financeira e de património próprio, com sede na Rua 

do Comércio, 148, 1100-150 Lisboa; 

 

E os Contra-Interessados: 

 

- MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, com domicílio profissional na 

Avenida Infante D. Henrique, 1 - 1149-009 Lisboa; 

- NOVO BANCO, S.A., com sede na Avenida da Liberdade,  Av. 

Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa; 

- BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A., com sede na Avenida da 

Liberdade,  Av. Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa; 

- FUNDO DE RESOLUÇÃO, com sede na Avenida da Liberdade,  Av. 

Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa,  

 

O que fazem nos termos e com os seguintes fundamentos: 

 

1. Da legitimidade dos AA, dos Assistentes e do R. 

1.1. Os AA. são acionistas do Banco Espírito Santo S.A., pessoa coletiva nº 

500852367, com sede na Avenida da Liberdade nº 195, 1250-142 Lisboa. 

1.2.  O Banco Espírito Santo S.A. é uma sociedade anónima, com o capital social de  

6.084.695.651,06 €, como se prova com a certidão permanente com o código  

7017-007-5826. 

1.3. A referida sociedade era, à data de 3 de agosto de 2014, uma sociedade cotada 

em bolsa, a que se aplicam as pertinentes normas do Código de Valores 

Mobiliários. 
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1.4. Todos os AA. são pequenos acionistas, com menos de 1% do capital social, 

que, por isso, não têm acesso aos direitos garantidos pelos art.º 288º do Código 

das Sociedades Comerciais. 

1.5. O capital do Banco Espírito Santo S.A. é de 6.084.695.651,06 €. Para ter acesso 

à informação a que se refere esse dispositivo do CSC, deverá o acionista ser 

titular de ações representativas de um mínimo de 60.846.956 €. 

1.6. O Banco de Portugal é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de 

autonomia administrativa e financeira e de património próprio. 

1.7. Foi, como se sabe, um banco privado até à nacionalização operada pelo 

Decreto-Lei nº 452/74, de 13 de setembro, diploma esse assinado pelo então 

primeiro-ministro Vasco Gonçalves, pelo ministro das finanças José da Silva 

Lopes e pelo presidente da República António de Spínola. 

1.8. Para pagar indemnizações aos acionistas, o Decreto-Lei n.º 729-I/75, de 22 de 

dezembro, autorizou a emissão de um empréstimo interno, amortizável, 

denominado Obrigações do Tesouro, 1975, do montante de 502 889 028$00. 

1.9. Vale isto para dizer que nem sequer no período revolucionário do governo do 

coronel Vasco Gonçalves alguém teve a coragem de produzir atos 

administrativos de efeito equivalente a um confisco de bens. 

1.10. O Banco de Portugal rege-se pela sua lei orgânica, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 337/90, de 30 de outubro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 231/95, de 12 de setembro, pela Lei n.º 3/96, de 5 de 

Fevereiro e pela Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro. 

1.11. Nos termos do disposto no artº 17º-A da referida lei orgânica, “compete 

ao Banco de Portugal desempenhar as funções de autoridade de resolução 

nacional, incluindo, entre outros poderes previstos na legislação aplicável, os 

de elaborar planos de resolução, aplicar medidas de resolução e determinar a 

eliminação de potenciais obstáculos à aplicação de tais medidas, nos termos e 

com os limites previstos na legislação aplicável.” 
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1.12. O Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, confere ao Banco de 

Portugal poderes amplíssimos, em matéria de supervisão bancária. 

1.13. O artº 12º do referido RGICSF determina o seguinte: 

Artigo 12.º Decisões do Banco de Portugal  

1 - As ações de impugnação das decisões do Banco de Portugal, 

tomadas no âmbito do presente diploma, seguem, em tudo o que nele 

não se encontre especialmente regulado, os termos constantes da 

respectiva Lei Orgânica. 

2 - Nas ações referidas no número anterior e nas ações de impugnação 

de outras decisões tomadas no âmbito de legislação específica que rege 

a atividade das instituições de crédito e das sociedades financeiras, 

presume-se, até prova em contrário, que a suspensão da eficácia 

determina grave lesão do interesse público. 

3 - Nos casos em que das decisões a que se referem os números 

anteriores resultem danos para terceiros, a responsabilidade civil pessoal 

dos seus autores apenas pode ser efectivada mediante ação de regresso 

do Banco e se a gravidade da conduta do agente o justificar, salvo se a 

mesma constituir crime. 

 

1.14. O artº 62º da Lei Orgânica do Banco de Portugal, cit. determina o 

seguinte: 

Artigo 62.º 

Sem prejuízo do disposto no artigo 39.º compete aos tribunais judiciais o 

julgamento de todos os litígios em que o Banco seja parte, incluindo as 

ações para efetivação da responsabilidade civil por atos dos seus órgãos, 

bem como a apreciação da responsabilidade civil dos titulares desses 

órgãos para com o Banco. 

 

1.15. O artº 39º dispõe o seguinte: 
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Artigo 39.º 

Dos atos praticados pelo governador, vice-governadores, conselho de 

administração e demais órgãos do Banco, ou por delegação sua, no 

exercício de funções públicas de autoridade, cabem os meios de recurso 

ou ação previstos na legislação própria do contencioso administrativo, 

incluindo os destinados a obter a declaração de ilegalidade de normas 

regulamentares. 

 

1.16. Dúvidas não há de que as medidas adotadas pelo Banco de Portugal no 

exercício de funções públicas de autoridade são recorríveis nos termos do 

disposto no Código de Processo nos Tribunais Administrativos. 

1.17. Ora, o que aconteceu foi que o Banco de Portugal, sem que nada o 

fizesse prever, vem pelo contrário, depois de ter garantido publicamente que 

nenhum risco corriam os acionistas do Banco Espírito Santo S.A., adotou uma 

medida de resolução, aplicada a esse banco que tem efeito equivalente a um 

verdadeiro assalto ao banco de que os AA. são acionistas e os assistentes são 

credores. 

1.18. Como os assaltos, adotados por entidades públicas, se chamam de 

conquistas, quando operados manu militari e de confiscos quando feitos sem 

recurso à força armada, concedem os AA. e os assistentes em que poderão estar 

perante um confisco, com todas as legais consequências, e as consequência de 

facto, que conduzem a que se sintam, autenticamente, “assaltados” e 

“roubados”, para usar a linguagem corrente. 

1.19. Depois de ter, insistentemente, garantido que nenhum problema havia 

com o Banco Espírito Santo S.A., o Banco de Portugal adotou uma medida 

de resolução que implicou a apropriação dos melhores ativos do banco e a 

cessação da atividade bancária, substituindo-o, nessa atividade, por um 

“novo banco” que se apropriou de bens e valores a que não tem direito. 
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1.20. Tudo isto foi feito de forma obscura, tratando-se, por isso, em sentido 

técnico, de um negócio escuro, marcado, à nascença, por uma lógica 

fraudulenta, inaceitável num espaço civilizacional assente nos valores da 

liberdade, da segurança e da justiça. 

1.21. Obviamente que o facto de alguém ser detentor de títulos de valor 

inferior ao referido no art.º 288º do CSC, não legitima a usurpação, o engano ou 

a fraude adequada à conquista ou ao confisco dos valores aforrados e investidos 

pelos AA. e pelos  Assistentes. 

1.22.  O art.º 101º da Constituição da República Portuguesa garante que “o 

sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a 

captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios 

financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social.” 

1.23. De outro lado, Portugal é membro da União Europeia, assegurando o 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia que “a União adota as 

medidas destinadas a estabelecer o mercado interno ou a assegurar o seu 

funcionamento, em conformidade com as disposições pertinentes dos Tratados” 

e que “o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras internas no 

qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos 

capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados”. (artº 26º) 

1.24. O artº 64º,2 do mesmo tratado estabelece que “ao mesmo tempo que se 

esforçam por alcançar, em toda a medida do possível, o objetivo da livre 

circulação de capitais entre Estados-Membros e países terceiros, e sem 

prejuízo dos restantes capítulos dos Tratados, o Parlamento Europeu e o 

Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotam 

medidas relativas à circulação de capitais provenientes ou com destino a países 

terceiros que envolva investimento direto, incluindo o investimento imobiliário, 

estabelecimento, prestação de serviços financeiros ou admissão de valores 

mobiliários em mercados de capitais.” 

1.25. Toda a concepção do projeto da União Europeia assenta na ideia da 

construção de um espaço de liberdade, segurança e justiça, que não é 
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conciliável com ideias de confisco ou usurpação de bens e muito menos com a 

ideia de falsificação da escrita mercantil, afastada da realidade portuguesa desde 

1833. 

1.26. Como compensação da redução substancial de direitos de informação dos 

acionistas das sociedades anónimas, nomeadamente do quadro do art.º 288º do 

Código das Sociedades Comerciais, a lei nacional e as leis da União 

estabelecem apertadas regras de controlo das sociedades anónimas e 

especialmente das sociedades cotadas em bolsa, sujeitando as sociedades 

anónimas a fiscalização de revisor oficial de contas e as cotadas, para além 

disso, a um apertado controlo das entidades reguladoras do mercado, a 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no caso português. 

1.27. Para além disso, no que se refere aos bancos e demais entidades 

financeiras, são os mesmos fiscalizados pelo Banco de Portugal, em termos que 

a lei assegura que devem ser rigorosos e adequados a proteger não só a 

confiança no sistema financeira mas também os investidores que nele são 

levados a acreditar, investindo nele as suas poupanças. 

1.28. Tomando em consideração a lógica subjacente ao ordenamento jurídico 

da União Europeia e ao ordenamento constitucional da República Portuguesa, 

reputa-se absolutamente inaceitável o conjunto dos atos administrativos 

qualificados como “medida de resolução” aplicadas pelo Banco de Portugal, ora 

R., ao Banco Espírito Santo S.A.. 

1.29. Salvo melhor opinião, a interpretação das normas - algumas delas 

alteradas de forma aparentemente irregular - no sentido de permitir a 

apropriação do valor acionista dos AA. e a elevação do risco dos créditos do 

Assistentes é ofensiva tanto do direito comunitário como do direito 

constitucional português. 

1.30. Por um lado, a interpretação do art.º 145-H, 1 do RGICSF no sentido de 

que o Banco de Portugal pode determinar o confisco, sem identificar com 

precisão, os ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais de um banco, para 
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os transferir para outro, sem contabilização individual das transferências é 

manifestamente ilegal. 

 

2. Do desconhecimento dos atos impugnados na sua plenitude, sem prejuízo de se 

lhes conhecerem os efeitos 

2.1. No dia 3 de agosto de 2014, à noite, o Banco de Portugal emitiu um 

comunicado em que informou que “o Conselho de Administração do Banco de 

Portugal deliberou, no dia 3 de agosto de 2014, aplicar ao Banco Espírito 

Santo, S.A. uma medida de resolução. A generalidade da atividade e do 

património do Banco Espírito Santo, S.A. é transferida, de forma imediata e 

definitiva, para o Novo Banco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos 

problemáticos. Os depósitos são plenamente preservados, bem como todas as 

obrigações não subordinadas.” 

2.2. Esse comunicado por ser consultado no sítio do Banco de Portugal, no endereço 

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20

140803.aspx, junta-se cópia como Doc. Nº 1. 

2.3. O Banco de Portugal não divulgou a deliberação que aplicou a medida de 

resolução, escondendo-a dos interessados e do mercado, aliás durante alguns 

dias. 

2.4. Só foi possível tomar conhecimento da medida de resolução depois do dia 10 de 

agosto de 2014 e de forma ínvia, por via da consulta do registo do Novo Banco 

S.A. 

2.5. A referida resolução, anunciada no comunicado do Banco de Portugal, não foi 

registada no registo comercial, como pode ver-se da referida certidão 

permanente. 

2.6. Foi registada – e apenas em 18 de agosto de 2014 – a nomeação de nova 

administração, pelo Banco de Portugal, não constando registo nenhuma menção 

à medida de resolução, como pode ver-se da certidão permanente, de que se 

junta cópia como Doc. Nº 2. 
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2.7. A apresentação nº 57/20140818 junta uma deliberação do Banco de Portugal 

mas que é apenas a nomeação de novos administradores (Doc. 3 e 4). 

2.8. Na mesma data foi feita a apresentação nº 58/20140818, mas tampouco ela 

contém a medida de resolução (Doc. Nº 5). 

2.9. A primeira questão que esta realidade suscita é a de saber se a medida de 

resolução, com as suas diversas cambiantes, é eficaz por relação ao Banco 

Espírito Santo S.A. e aos seus acionistas, uma vez que não foi sujeita a registo 

comercial. 

2.10. O que os acionistas e os credores sabem, relativamente à medida de 

resolução, emerge da comunicação social e da pesquisa de informação, 

nomeadamente nos jornais. 

2.11. Nos termos do disposto no artº 59º da Lei Orgânica do Banco de 

Portugal, “ o Banco obriga-se pela assinatura do governador ou de dois outros 

membros do conselho de administração e de quem estiver legitimado nos 

termos do n.º 2 do artigo 28.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 31.º ou do n.º 2 do artigo 

34.º “. 

2.12. O nº 2 da mesma disposição estabelece que os avisos do Banco de 

Portugal são assinados pelo governador e publicados na 2.ª série do Diário da 

República. 

2.13. O artº 59º,3 determina que compete ao Banco editar um boletim oficial, 

onde serão publicados as instruções do Banco e outros atos que por lei devam 

ser publicados. 

2.14. A medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo S.A. não foi 

publicada nem no Diário da República, nem no Boletim do Banco de Portugal. 

2.15. Nem foi registada na competente conservatória do registo comercial. 

2.16. É certo que não há disposição expressa determinando a obrigatoriedade 

do registo das medidas de resolução. 

2.17. Também não há norma que determine o registo das partes das mesmas 

que haja determinado as mudanças nos órgãos de administração... 
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2.18. A interpretação da lei em conformidade com o princípio da unidade do 

sistema jurídico, justifica a conclusão de que estão sujeitos a registo todos os 

atos que produzam efeito semelhante aos de outros atos sujeitos a registo 

obrigatório, nos termos do disposto no Código do Registo Comercial. 

2.19. Assim, em conformidade com o disposto no artº 3º, 1 al. p) está sujeito a 

registo o projeto de cisão e, posteriormente, a cisão, transformação e dissolução 

das sociedades (artº 3º,1, al r) do Código do Registo Comercial. 

2.20. Estão ainda sujeitos a registo, segundo o mesmo artº 3º:  

(...) 

u) A deliberação de manutenção do domínio total de uma sociedade por 

outra, em relação de grupo, bem como o termo dessa situação; 

  v) O contrato de subordinação, suas modificações e seu termo. 

  (…) 

2.21. Nos termos do artº 9º do mesmo Código do Registo Comercial, estão 

sujeitas a registo as ações 

(...) 

 b) As ações que tenham como fim, principal ou acessório, declarar, fazer 

reconhecer, constituir, modificar ou extinguir qualquer dos direitos 

referidos nos artigos 3.º a 8.º; 

 c) (…) 

 d) (…) 

 e) As ações de declaração de nulidade ou anulação de deliberações 

sociais, bem como os procedimentos cautelares de suspensão destas; 

 f) As ações de reforma, declaração de nulidade ou anulação de um 

registo ou do seu cancelamento; 

 g) As providências cautelares não especificadas requeridas com 

referência às mencionadas nas alíneas anteriores; 

 h) As decisões finais, com trânsito em julgado, proferidas nas acções e 

procedimentos cautelares referidos nas alíneas anteriores; 
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 i) As sentenças de declaração de insolvência de comerciantes 

individuais, de sociedades comerciais, de sociedades civis sob forma 

comercial, de cooperativas, de agrupamentos complementares de 

empresas, de agrupamentos europeus de interesse económico e de 

estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, e as de 

indeferimento do respectivo pedido, nos casos de designação prévia de 

administrador judicial provisório, bem como o trânsito em julgado das 

referidas sentenças; 

j) As sentenças, com trânsito em julgado, de inabilitação e de inibição de 

comerciantes individuais para o exercício do comércio e de determinados 

cargos, bem como as decisões de nomeação e de destituição do curador 

do inabilitado; 

 l) Os despachos de nomeação e de destituição do administrador judicial 

e do administrador judicial provisório da insolvência, de atribuição ao 

devedor da administração da massa insolvente, assim como de proibição 

da prática de certos actos sem o consentimento do administrador da 

insolvência e os despachos que ponham termo a essa administração; 

 m) Os despachos, com trânsito em julgado, de exoneração do passivo 

restante de comerciantes individuais, assim como os despachos inicial e 

de cessação antecipada do respectivo procedimento e de revogação dessa 

exoneração; 

 n) As decisões judiciais de encerramento do processo de insolvência; 

o) As decisões judiciais de confirmação do fim do período de fiscalização 

incidente sobre a execução de plano de insolvência. 

2.22. Dispõe ainda o artº 10º do mesmo Código do Registo Comercial que estão ainda 

sujeitos a registo 

  a) O mandato comercial escrito, suas alterações e extinção; 

  b) ... 

c) A criação, a alteração e o encerramento de representações 

permanentes de sociedades, cooperativas, agrupamentos 
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complementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse 

económico com sede em Portugal ou no estrangeiro, bem como a 

designação, poderes e cessação de funções dos respectivos 

representantes;  

d) A prestação de contas das sociedades com sede no estrangeiro e 

representação permanente em Portugal; 

e) O contrato de agência ou representação comercial, quando celebrado 

por escrito, suas alterações e extinção; 

f) Quaisquer outros factos que a lei declare sujeitos a registo comercial.  

2.22. O registo comercial tem como teleologia assegurar a fé pública e a 

segurança do comércio jurídico. 

2.23. Impondo a lei o registo da declaração insolvência de qualquer sociedade 

comercial, por mais pequena que seja, com implicações, inclusive, no estatuto 

pessoal dos respetivos gerentes, é simplesmente chocante a interpretação de que 

a aplicação de uma medida de resolução, equiparável á declaração de 

insolvência, de um banco, não está sujeita a registo. 

2.24. Ainda que possa compreender-se a boa intenção do regulador-supervisor 

– que é político – de salvaguardar a boa imagem dos responsáveis pela situação 

falimentar. 

2.25. O facto de se entender que a insolvência do dono de um pequeno 

restaurante deve persegui-lo até no registo civil (artº 1º,1 al. l) do Código do 

Registo Civil.) não pode permitir por ofensa do princípio constitucional da 

igualdade, garantido pela Constituição da República Portuguesa (artº 13º) que 

se proceda a discriminação positiva dos membros das administrações dos banco 

sujeito a medidas de resolução, apenas porque são poderosos e influentes na 

classe política. 

2.26. Ora, o que se vê do registo comercial do Banco Espírito Santo S.A. é que 

a medida de resolução não consta dele, como se o dito banco continuasse 

próspero e em atividade. 
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2.27. Aliás, sendo embora obrigatório o depósito das contas (aprovadas pelos 

acionistas ou pelo regulador) também não constam do registo comercial 

quaisquer contas em que pudesse assentar o raciocínio contido nos documentos 

que são conhecidos, da lavra do Banco de Portugal, relativos às alegadas 

deliberações do conselho de administração, sujas atas se não conhecem, se é 

que elas existem. 

2.28. O artº 11.º do Código do Registo Comercial estabelece que o registo por 

transcrição definitivo constitui presunção de que existe a situação jurídica, nos 

precisos termos em que é definida. 

2.29. Deve concluir-se, a contrario sensu, que a inexistência de registo 

constitui presunção da inexistência da situação jurídica não registada. 

2.30. Pelo que é forçosa a conclusão de que, de jure, é inexistente, ou pelo 

menos ineficaz perante terceiros, a medida de resolução relativa ao Banco 

Espírito Santo S.A.. 

2.31. É pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência que os atos sujeitos 

a registo só podem provar-se com certidão do respetivo cartório. 

2.32. O artº 32º,1 do mesmo Código determina, por outro lado, que só podem 

ser registados os factos constantes de documentos que legalmente os 

comprovem. 

2.33. Os AA. e os assistentes tomaram conhecimento de diversos documentos 

atribuídos ao Banco de Portugal apenas pelos jornais e pela internet. 

2.34. A medida de resolução conhecem-na apenas por via informal, embora 

sofram nas suas vidas e fortunas o impacto negativo de medidas que, como se 

disse, tiveram o mesmo efeito que teria tido um assalto ao Banco Espírito 

Santo, S.A., em que investiram, por via de ações, os AA. e por via de 

obrigações os Assistentes a totalidade ou uma parte importante das duas 

fortunas. 

2.35. O que se conhece da “medida de resolução” resume-se a alguns 

documentos que, num primeiro momento foram completamente ocultos ao 
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público e que depois foram sendo divulgados pelos jornais e publicados em 

sites na internet. 

2.36. Se consultarmos o site www.publicações.mj.pt e pesquisarmos por 

“Banco Espírito Santo S.A.” também não se encontra nenhuma informação 

sobre a medida de resolução. 

2.37. O que é conhecido, por ter sido publicado na internet ou na imprensa 

resume-se aos seguintes atos e documentos: 

- Documento intitulado deliberação adotada na Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração do Banco de Portugal, de 3 de agosto de 2014, 

às 20 horas, constituindo o Novo Banco S.A. (Doc. Nº 6). 

- Documento intitulado deliberação adotada na Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração do Banco de Portugal, de 3 de agosto de 2014, 

às 21 horas, constituindo o Novo Banco S.A. (Doc. Nº 7). 

- Documento intitulado deliberação adotada na Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração do Banco de Portugal, de 11 de agosto de 

2014, às 17 horas, constituindo o Novo Banco S.A. (Doc. Nº 8). 

- Documento intitulado deliberação adotada na Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração do Banco de Portugal, de 11 de agosto de 

2014, às 18 horas, constituindo o Novo Banco S.A. (Doc. Nº 9). 

- Documento intitulado deliberação adotada na Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração do Banco de Portugal, de 14 de agosto de 

2014, às 9 horas, constituindo o Novo Banco S.A. (Doc. Nº 10). 

2.38. Todos estes documentos estão publicados, na data da propositura desta 

ação, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). 

2.39. Por via deste conjunto de atos administrativos – em concreto, 

documentos relativos a alegadas deliberações do conselho de administração do 

Banco de Portugal – nasceu uma nova entidade, denominada “Novo Banco 

S.A.”, instituída pelo Banco de Portugal e financiada com recursos financeiros 

do Tesouro da República, que se apropriou de facto da maioria do património 
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do Banco Espírito Santo S.A., de que os A.A. são acionistas e os Assistentes 

são credores. 

 

3. Da natureza das medidas de resolução 

3.1. As medidas de resolução bancária foram introduzidas na legislação 

portuguesa pelo Decreto-Lei nº Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de 

fevereiro que, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 

58/2011, de 28 de novembro, conferiu poderes ao Banco de Portugal para 

intervir em instituições sujeitas à sua supervisão em situações de 

desequilíbrio financeiro e que procede à criação de um Fundo de 

Resolução e, bem assim de um procedimento pré-judicial de liquidação para 

as instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, sendo ainda 

alterados outros aspectos relacionados com o processo de liquidação. 

3.2. O preâmbulo desse diploma (o Decreto-Lei nº 31-A/2012, de 10 de 

fevereiro) é especialmente claro, no que se refere ao sentido e alcance das 

novas medidas. 

3.3. Justifica-se o legislador com a recente “crise financeira internacional e 

os seus efeitos no sector bancário” para afirmar que “os mecanismos 

existentes não permitem a adopção de medidas conducentes à recuperação 

financeira da instituição em causa (num quadro de crise), evitando-se dessa 

forma o risco de contágio a outras instituições.” 

3.4.  Daqui resulta, de forma inequívoca, que os mecanismos de resolução são 

justificados, antes de tudo pela “necessidade de adopção de medidas 

conducentes à recuperação financeira da instituição em causa”. 

3.5. As medidas de resolução servem, prioritariamente, para salvar bancos e 

não para os destruir ou para os tomar de assalto. 

3.6. Foi para satisfazer esse interesse que se sentiu, segundo o legislador “a 

necessidade de conferir às autoridades de supervisão um alargado conjunto 

de poderes que privilegiem tipos de intervenção precoce, essencialmente de 

carácter preventivo.” 
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3.7. Não foi, claramente, intenção do legislador, entregar a capoeira à raposa, 

como bem se vê deste preâmbulo. 

3.8. O mesmo texto evidencia que se entendeu haver uma “necessidade de 

implementar mecanismos que permitam, em situação de grave desequilíbrio 

financeiro, recuperar a instituição de crédito ou preparar a sua liquidação 

ordenada, de modo a salvaguardar o interesse essencial da estabilidade 

financeira”. 

3.9. Daqui resulta, de forma inequívoca a rejeição de tais mecanismos como 

meros instrumentos de favorecimento da concorrência ou de perturbação do 

mercado. 

3.10. Logo a seguir se afirma no referido preâmbulo que “a promoção da 

estabilidade do sector financeiro e a maior proteção dos depositantes 

ocupa também um lugar de destaque nos Memorandos celebrados no 

âmbito do Programa de Assistência Financeira a Portugal entre o Estado 

Português, a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco 

Central Europeu.“ 

3.11. E que, nesse sentido “o Estado Português assumiu o compromisso de 

reforçar os regimes de intervenção em situações de potencial ou efectivo 

desequilíbrio financeiro de instituições de crédito, antecipando-se mesmo, 

na linha do efectuado por outros Estados-Membros da União Europeia, tais 

como o Reino Unido, Alemanha, Holanda, Irlanda, Bélgica e Grécia, ao 

futuro enquadramento comunitário em questões chave consideradas como 

de especial relevância para a promoção da confiança no sistema 

financeiro nacional.” 

3.12. Não criaram as medidas de resolução para destruir completamente a 

credibilidade do sistema financeiro, como aconteceu neste caso. 

3.13. Referindo-se às mudanças introduzidas por esse diploma, explicou o 

legislador que elas são marcadas “por uma nova disciplina legal 

caracterizada pela existência de três fases de intervenção distintas - 

intervenção corretiva, administração provisória e resolução.” 
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3.14. E ainda de forma mais esclarecedora: 

3.14.1.1. “Os pressupostos de aplicação destas três fases de intervenção 

diferenciam-se em razão da gravidade do risco ou grau de 

incumprimento, por parte de uma instituição, das regras legais e 

regulamentares que disciplinam a sua atividade, bem como da 

dimensão das respectivas consequências nos interesses dos 

depositantes ou na estabilidade do sistema financeiro.” 

3.15. Prosseguindo, continua esse texto: 
3.15.1.1. “A escolha da modalidade de intervenção e a adopção de uma 

ou mais das medidas concretas que as compõem ficará sujeita, além 

dos respectivos pressupostos de aplicação, aos princípios gerais da 

necessidade, adequação e proporcionalidade. Dentro destas balizas 

de atuação, caberá ao Banco de Portugal decidir em função do que 

melhor convier aos objectivos do reequilíbrio financeiro da 

instituição, da proteção dos depositantes, da estabilidade do sistema 

financeiro como um todo e da salvaguarda do erário público.” 

3.16. O legislador salientou ainda que “de acordo com os princípios enunciados, 

foi prevista, como exercício a efetuar periodicamente pelos bancos em situação de 

normalidade financeira, a obrigação de elaboração de planos de recuperação e de 

resolução a submeter ao Banco de Portugal, a quem cabe aprovar ou solicitar a 

modificação dos mesmos. Esta obrigação visa assegurar uma adequada 

planificação prévia das medidas a tomar em caso de eventual necessidade de 

recuperação ou de resolução de uma instituição de crédito.” 

3.17. E adiantou que “ este exercício irá dotar as instituições de crédito de maior e 

mais célere capacidade de reação em tempos de crise, e permitir ao Banco de 

Portugal detectar constrangimentos de natureza legal, operacional ou de modelo 

de negócio, à adequada aplicação das medidas de resolução previstas, atuando, 

sendo o caso, em condições de melhor conhecimento da vida da instituição.” 

3.18. Prosseguindo: “Caso se verifiquem constrangimentos o Banco de 

Portugal pode exigir a sua remoção, sem prejuízo das competências 

próprias dos órgãos sociais daquelas instituições.” 

3.19. Continua o referido preâmbulo: 
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“Outra inovação de carácter marcadamente preventivo respeita à consagração de 

um dever de comunicação ao Banco de Portugal, por parte de um conjunto largo 

de pessoas ligadas às instituições, de situações de dificuldade financeira que 

afectem as mesmas e de um dever de participação de irregularidades. Este dever 

passa a ter um âmbito mais alargado, pois é antecipado o momento da sua 

verificação e são introduzidos pressupostos mais objectivos para o seu 

cumprimento, por forma a criar condições para, sem prejuízo do papel 

insubstituível dos órgãos de fiscalização, melhorar os canais de comunicação ao 

supervisor de informação sobre eventuais irregularidades que possam afectar a 

atividade das instituições.” 

3.20. Só em situações especialmente graves é admissível a “administração 

provisória”. Explica o legislador: 

“A fase de administração provisória corresponde a um nível mais intenso e mais 

visível de intervenção pública, visando ocorrer a situações susceptíveis de 

colocar em risco sério o equilíbrio financeiro ou a solvabilidade da instituição, 

ou de constituir uma ameaça para a estabilidade do sistema financeiro. Esta fase 

é caracterizada pela possibilidade de o Banco de Portugal suspender o órgão de 

administração de uma instituição de crédito e nomear, na totalidade, os seus 

membros.” 

3.21. Só em situações especialmente graves é admitida a resolução: 

“A fase dita de resolução compreende a possibilidade de aplicação de dois tipos 

de medidas de último recurso destinadas a defender interesses essenciais como os 

da estabilidade financeira e o da continuidade de funcionamento dos sistemas de 

pagamento. O primeiro tipo corresponde à alienação total ou parcial da atividade 

de uma instituição de crédito a outra ou outras instituições a operar no mercado. 

O segundo corresponde, por seu turno, à transferência de ativos, passivos, 

elementos extrapatrimoniais ou ativos sob gestão para um banco de transição 

criado para o efeito.  

3.22.  Mas salienta o legislador: 

“Estas medidas estão reservadas para a eventualidade extrema de uma 

instituição de crédito se encontrar em risco sério de não cumprir os requisitos 

para a manutenção da autorização para o exercício da sua atividade e não ser 
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previsível que a mesma consiga, num prazo apropriado, executar as ações 

necessárias para regressar a condições adequadas de solidez e de cumprimento 

dos rácios prudenciais. A sua aplicação depende ainda de tais medidas se 

mostrarem necessárias para evitar o contágio sistémico ou eventuais impactos 

negativos no plano da estabilidade financeira, para minimizar os custos para o 

erário público ou para salvaguardar a confiança dos depositantes.”  

3.23. A aplicação de medidas de resolução deve, segundo o preâmbulo, 

procurar assegurar que “os acionistas da instituição de crédito, bem como 

os credores, assumem prioritariamente os seus prejuízos, de acordo com a 

respectiva hierarquia e em condições de igualdade dentro de cada classe de 

credores.” 

3.24. O que, desde logo, pressupõe que a resolução seja um processo limpo e 

não uma operação de confisco, pois que só em tal quadro é admissível 

que os acionistas e os credores assumam os prejuízos. 

3.25. O legislador é especialmente claro na afirmação de que “as medidas de 

resolução apenas devem ser aplicadas pelo Banco de Portugal em 

situações extremas, quando o recurso às restantes medidas de intervenção 

se mostre já inadequado.” 

3.26. Chegados aqui, é indispensável questionar o sentido e alcance das 

medidas de resolução. 

3.27. Parece não haver quaisquer dúvidas de que estamos perante “atos de 

regulação.” 

3.28. Aliás, o Banco de Portugal no âmbito da sua função regulatória e da 

competência que lhe é atribuída estatutariamente, participa no 

desenvolvimento de normas legais e emite normas regulamentares.  

3.29. A regulação bancária, tal como está definida e regulada no RGICSF só 

admite um quadro de intervenção direta na vida das entidades sujeitas a 

supervisão: o da substituição dos órgãos sociais, prevista no artº 145º e 

145º-D desse diploma. 
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3.30. O Banco de Portugal pode nomear uma administração provisória quando 

se verifique alguma das situações, definidas na lei (artº 145º) que seja 

susceptível de colocar em sério risco o equilíbrio financeiro ou a 

solvabilidade da instituição ou de constituir uma ameaça para a estabilidade 

do sistema financeiro ou nomear uma administração de sua confiança, 

quando aplicar uma medida de resolução (art.º 145º-D). 

3.31. Nos termos do disposto no art.º 145.º-E , os administradores designados 

pelo Banco de Portugal nos termos do disposto no n.º 2 do artigo anterior 

são remunerados pela instituição e, para além dos poderes e deveres 

conferidos pela lei1 e pelos estatutos aos membros do órgão de 

administração, têm, ainda, os seguintes: 

a) Os poderes e deveres previstos no n.º 2 do artigo 145.º; 

b) O poder de executar as decisões adoptadas pelo Banco de Portugal ao abrigo dos 

artigos 145.º-F2 a 145.º-I3, sem necessidade de obter o prévio consentimento dos 

acionistas da instituição de crédito. 

                                                           
1  É inequívoco que estão sujeitos às regras do art.º 64 e ss. do Código das Sociedades Comerciais, quando afirma que 

“Os gerentes ou administradores da sociedade devem observar: 

a) Deveres de cuidado, revelando a disponibilidade, a competência técnica e o conhecimento da actividade da 

sociedade adequados às suas funções e empregando nesse âmbito a diligência de um gestor criterioso e ordenado; e  

b) Deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando 

os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, 

clientes e credores.  

2 - Os titulares de órgãos sociais com funções de fiscalização devem observar deveres de cuidado, empregando para o 

efeito elevados padrões de diligência profissional e deveres de lealdade, no interesse da sociedade. 

2 Artigo 145.º-F Alienação total ou parcial da atividade 

1 - O Banco de Portugal pode determinar a alienação, parcial ou total, de ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão de uma instituição de crédito a uma ou mais instituições autorizadas a 

desenvolver a atividade em causa. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o Banco de Portugal convida os potenciais adquirentes a 

apresentarem propostas de aquisição, procurando assegurar, em termos adequados à celeridade imposta pelas 

circunstâncias, a transparência do processo e o tratamento equitativo dos interessados. 

3 - Na seleção da instituição adquirente, o Banco de Portugal tem em consideração as finalidades previstas no 

artigo 145.º-A. 
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4 - Aos potenciais adquirentes devem ser imediatamente proporcionadas condições de acesso a informações 

relevantes sobre a situação financeira e patrimonial da instituição de crédito, para efeitos de avaliação dos ativos, 

passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão a alienar, não lhes sendo oponível, para este efeito, o 

dever de segredo previsto no artigo 78.º, mas sem prejuízo de eles próprios deverem guardar o referido segredo 

relativamente às informações em causa. 

5 - Para os efeitos da alienação prevista no n.º 1, os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob 

gestão selecionados pelo Banco de Portugal devem ser objecto de uma avaliação, reportada ao momento da 

alienação, realizada por uma entidade independente designada pelo Banco de Portugal, em prazo a fixar por este, a 

expensas da instituição de crédito, utilizando uma metodologia de valorização baseada em condições de mercado 

e, subsidiariamente, no justo valor, a qual deve ter em conta o valor incorpóreo, positivo ou negativo, que da 

alienação resulte para a instituição adquirente. 

6- Para efeitos do disposto no n.o 3 do artigo 145.º-B, a avaliação a que se refere o número anterior inclui também 

uma estimativa do nível de recuperação dos créditos de cada classe de credores, de acordo com a ordem de 

prioridade estabelecida na lei, num cenário de liquidação da instituição de crédito em momento imediatamente 

anterior ao da aplicação da medida de resolução. 

7- O Banco de Portugal determina a natureza e o montante do apoio financeiro a prestar pelo Fundo de Resolução, 

caso seja necessário, incluindo designadamente a prestação de garantias e a concessão de empréstimos à 

instituição de crédito alienante ou à instituição adquirente, para efeitos de preservar o valor dos ativos e passivos e 

facilitar a concretização da alienação prevista no n.o 1. 

8 - O Banco de Portugal pode convidar o Fundo de Garantia de Depósitos ou, no caso de medidas aplicáveis no 

âmbito do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo a 

cooperar no processo de alienação de depósitos garantidos, de acordo com o disposto no artigo 167.º-A ou no 

artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de Novembro, alterado pelo Decretos-Leis n.os 126/2008, de 21 de 

Julho, 211-A/2008, de 3 de Novembro.162/2009, de 20 de Julho. 

9- Quando o valor dos passivos alienados for superior ao valor dos ativos, os montantes dos apoios financeiros 

prestados para efeitos de compensar essa diferença de acordo com o disposto nos n.os 7 e 8 constituem créditos do 

Fundo de Resolução, do Fundo de Garantia de Depósitos ou do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo 

sobre a instituição de crédito alienante. 

10 - O produto da alienação, caso positivo, reverte para a instituição de crédito alienante. 

11 - Após a alienação, deve ser garantida a continuidade das operações relacionadas com os ativos, passivos, 

elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão a alienar, nomeadamente: 

 

a) A instituição adquirente deve ser considerada, para todos os efeitos legais e contratuais, como 

sucessora nos direitos e obrigações transferidos da instituição de crédito alienante; 

 

b) A instituição de crédito alienante, bem como qualquer sociedade inserida no mesmo grupo e que 

lhe preste serviços no âmbito da atividade alienada, deve disponibilizar todas as informações 

solicitadas pela instituição adquirente, bem como garantir a esta o acesso a sistemas de informação 
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relacionados com a atividade alienada e, mediante remuneração acordada entre as partes, continuar 

a prestar os serviços que a instituição adquirente considere necessários para efeitos do regular 

desenvolvimento da atividade alienada. 

12 - A decisão que determine a alienação prevista no n.º 1 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. 

13 - A decisão de alienação prevista no n.º 1 não depende do prévio consentimento dos acionistas da instituição de 

crédito nem das partes em contratos relacionados com os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e activos 

sob gestão a alienar, não podendo constituir fundamento para o exercício de qualquer direito de vencimento 

antecipado estipulado nos contratos em causa. 

14 - A eventual alienação parcial da atividade da instituição de crédito não deve prejudicar a cessão integral das 

posições contratuais da instituição de crédito alienante, com transmissão das responsabilidades associadas aos 

elementos do ativo transferidos, nomeadamente no caso de contratos de garantia financeira, de operações de 

titularização, ou de outros contratos que contenham cláusulas de compensação ou de novação. 

15 - Caso a contrapartida fixada no momento da alienação dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 

ativos sob gestão transferidos não corresponda comprovadamente ao seu justo valor, pode a instituição adquirente, 

após autorização do Banco de Portugal, devolver esses ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob 

gestão, com observância do disposto no número anterior, procedendo-se ao correspondente acerto daquela 

contrapartida. 

16 - Em alternativa à devolução prevista no número anterior, pode o Banco de Portugal propor à instituição 

adquirente o pagamento do valor correspondente à diferença existente entre a contrapartida estipulada para a 

alienação e o justo valor dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão. 

17- O pagamento previsto no número anterior pode ser efetuado através da transferência para a instituição 

adquirente de novos ativos da instituição de crédito alienante ou de verbas provenientes do Fundo de Resolução, 

do Fundo de Garantia de Depósitos ou do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, nos termos do disposto 

nos n.os7 e 8. 

18 - Se da alienação prevista no n.º 1 decorrer uma operação de concentração nos termos da legislação aplicável 

em matéria de concorrência, esta operação pode realizar-se antes de ter sido objecto de uma decisão de não 

oposição por parte da Autoridade da Concorrência, sem prejuízo das medidas que sejam posteriormente 

determinadas por esta Autoridade. 

19- Na seleção dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão a alienar nos termos do 

presente artigo, aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto no n.o 2 do artigo 145.º-H.  
 

3 Artigo 145.º-I Alienação do património do banco de transição 

1- Quando considerar que se encontram reunidas as condições necessárias para alienar, parcial ou totalmente, 

as ações representativas do respetivo capital social, ou os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos 

sob gestão que integrem o respetivo património, o Banco de Portugal ou o banco de transição, se autorizado nos 

termos do número seguinte, pode, assegurando a transparência do processo, promover a sua alienação através 
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dos meios que forem considerados os mais adequados tendo em conta as condições de mercado existentes na 

altura. 

2- A alienação pelo banco de transição prevista no número anterior, bem como a sua modalidade e condições, 

depende de autorização do Banco de Portugal. 

3 - O produto da alienação deve ser prioritariamente afecto, em termos proporcionais, à devolução: 

 

a) Ao Fundo de Resolução, de todos os montantes disponibilizados nos termos do n.o 6 do 

artigo 145.º-H; 

Alínea a) do n.º 3 do artigo 145.º-I alterada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

114-A/2014, de 1 de agosto, Altera o Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 

31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII 

relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo parcialmente a 

Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

maio, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de 

instituições de crédito e de empresas de investimento (DR 1 agosto).  

 

b) Ao Fundo de Garantia de Depósitos ou ao Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, de 

todos os montantes disponibilizados nos termos do n.o 7 do artigo 145.º-H. 

Alínea b) do n.º 3 do artigo 145.º-I alterada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

114-A/2014, de 1 de agosto, Altera o Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 

31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII 

relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo parcialmente a 

Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

maio, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de 

instituições de crédito e de empresas de investimento (DR 1 agosto).  

Vigência: 2 Agosto 2014 

4 - Após a devolução dos montantes previstos no número anterior, o eventual remanescente do produto da 

alienação é devolvido à instituição de crédito originária ou à sua massa insolvente, caso aquela tenha entrado em 

liquidação. 

5- No caso de alienação da totalidade das ações representativas do respetivo capital social, o banco mantém a 

sua existência cessando a aplicação do regime aplicável aos bancos de transição. 

N.º 5 do artigo 145.º-I alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-B/2014, de 4 de agosto, Altera o 

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, 

de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII relativo à aplicação de 

medidas de resolução (DR 4 agosto).Vigência: 5 Agosto 2014 
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3.32. Parece claro e inequívoco que o Banco de Portugal pode, no quadro de 

condicionantes estabelecido na lei, aprovar uma ou mais medidas de 

resolução, mas não pode executá-las, através dos seus órgãos. 

3.33. As medidas de resolução não operam automaticamente, carecendo de 

ser executadas pela administração da entidade intervencionada, no 

respeito pelas normas legais pertinentes. 

3.34. O artº 145º-G do RGICSF é claríssimo: 

Artigo 145.º-G Transferência parcial ou total da atividade para bancos de 

transição 

1 - O Banco de Portugal pode determinar a transferência, parcial ou total, de 

ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão de uma 

instituição de crédito para um ou mais bancos de transição para o efeito 

constituídos, com o objectivo de permitir a sua posterior alienação a outra 

instituição autorizada a desenvolver a atividade em causa. 

2 - O Banco de Portugal pode ainda determinar a transferência, parcial ou 

total, dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão de 

duas ou mais instituições de crédito incluídas no mesmo grupo para um ou 

mais bancos de transição, com a mesma finalidade prevista no número 

anterior. 

3 - O banco de transição é uma instituição de crédito com a natureza jurídica 

de banco, cujo capital social é totalmente detido pelo Fundo de Resolução. 

4 - O capital social do banco de transição é realizado pelo Fundo de Resolução 

com recurso aos seus fundos. 

5 - O banco de transição é constituído por deliberação do Banco de Portugal, 

que aprova os respectivos estatutos, não se aplicando o disposto no capítulo II 

do título II. 

6 - Após a deliberação prevista no número anterior, o banco de transição fica 

autorizado a exercer as atividades previstas no n.º 1 do artigo 4.º 

                                                                                                                                                                          
6 - Caso não seja possível alienar a totalidade dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão 
transferidos para o banco de transição, o Banco de Portugal pode decidir que este entre em liquidação, seguindo-se os 
termos aplicáveis à liquidação extrajudicial de instituições de crédito. 
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7 - O banco de transição deve ter capital social não inferior ao mínimo previsto 

por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, 

ouvido o Banco de Portugal, e cumprir as normas aplicáveis aos bancos. 

8 - O banco de transição pode iniciar a sua atividade sem prévio cumprimento 

dos requisitos legais relacionados com o registo comercial e demais 

procedimentos formais previstos por lei, sem prejuízo do posterior 

cumprimento dos mesmos no mais breve prazo possível. 

9- O Banco de Portugal desenvolve por aviso as regras aplicáveis aos bancos 

de transição4. 

10 – O Código das Sociedades Comerciais é aplicável aos bancos de transição 

com as adaptações necessárias aos objectivos e à natureza destas instituições. 

11 - Compete ao Banco de Portugal, sob proposta da comissão diretiva do 

Fundo de Resolução, nomear os membros dos órgãos de administração e de 

fiscalização do banco de transição, que devem obedecer a todas as orientações 

e recomendações transmitidas pelo Banco de Portugal, nomeadamente 

relativas a decisões de gestão do banco de transição. 

12 - O banco de transição tem uma duração limitada a dois anos, prorrogável 

por períodos de um ano com base em fundadas razões de interesse público, 

nomeadamente se permanecerem riscos para a estabilidade financeira ou 

estiverem pendentes negociações com vista à alienação dos respectivos ativos, 

passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob a sua gestão, não podendo 

exceder a duração máxima de cinco anos. 

13 - O banco de transição deve obedecer, no desenvolvimento da sua 

atividade, a critérios de gestão que assegurem a manutenção de baixos níveis 

de risco. 

                                                           
4 N.º 9 do artigo 145.º-G alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-B/2014, de 4 de agosto, 

Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no 

Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução (DR 4 agosto).Vigência: 5 Agosto 2014. 

Vide Aviso do Banco de Portugal n.º 13/2012, de 18 de outubro, Define as regras aplicáveis à 

criação e ao funcionamento dos bancos de transição (DR 18 outubro).  
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14 - A transferência, parcial ou total, de ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão de uma instituição de crédito para um ou 

mais bancos de transição para o efeito constituídos é comunicada à Autoridade 

da Concorrência, bem como a eventual prorrogação do prazo previsto no n.º 

12, mas atendendo à sua transitoriedade não consubstancia uma operação de 

concentração de empresas para efeitos da legislação aplicável em matéria de 

concorrência. 

 

3.35. Significa isto que o Banco de Portugal não tem poderes para operar, 

através dos seus órgãos, a transferência de parcial ou total, de ativos, 

passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão de uma 

instituição de crédito para um ou mais bancos de transição, tendo 

apenas capacidade para determinar tal transferência, que, a ser 

determinada, tem que ser executada pelos órgãos do banco sujeito a 

resolução e do banco de transição. 

3.36. O artº 145º-H do mesmo RGICSF estabelece o seguinte: 
Artigo 145.º-H Património e financiamento do banco de transição 

1 - O Banco de Portugal seleciona os ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão a transferir para o banco de transição no 

momento da sua constituição. 

2 - Não podem ser transferidas para o banco de transição quaisquer obrigações 

contraídas pela instituição de crédito originária perante: 

a) Os respetivos acionistas, cuja participação no momento 

da transferência seja igual ou superior a 2 % do capital 

social, as pessoas ou entidades que nos dois anos 

anteriores à transferência tenham tido participação igual 

ou superior a 2 % do capital social, os membros dos 

órgãos de administração ou de fiscalização, os revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de 

contas ou as pessoas com estatuto semelhante noutras 
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empresas que se encontrem em relação de domínio ou de 

grupo com a instituição;5 

 

b) As pessoas ou entidades que tenham sido acionistas, 

exercido as funções ou prestado os serviços referidos na 

alínea anterior nos quatro anos anteriores à criação do 

banco de transição, e cuja ação ou omissão tenha estado 

na origem das dificuldades financeiras da instituição de 

crédito ou tenha contribuído para o agravamento de tal 

situação; 

 

c) Os cônjuges, parentes ou afins em 1.º grau ou terceiros 

que atuem por conta das pessoas ou entidades referidos 

nas alíneas anteriores; 

 

d) Os responsáveis por factos relacionados com a 

instituição de crédito, ou que deles tenham tirado 

benefício, diretamente ou por interposta pessoa, e que 

estejam na origem das dificuldades financeiras ou 

tenham contribuído, por ação ou omissão no âmbito das 

suas responsabilidades, para o agravamento de tal 

situação, no entender do Banco de Portugal. 

                                                           
5 Alínea a) do n.º 2 do artigo 145.º-H alterada alterado pelo artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de agosto, Altera o Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto 

no Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo 

parcialmente a Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de maio, que estabelece um enquadramento para a 

recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de 

investimento (DR 1 agosto).  

Vigência: 2 Agosto 2014 
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3 - Não podem ainda ser transmitidos para o banco de transição os 

instrumentos utilizados no cômputo dos fundos próprios da instituição de 

crédito cujas condições tenham sido aprovadas pelo Banco de Portugal. 

4- Os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão 

selecionados nos termos do n.o 1 devem ser objeto de uma avaliação, reportada 

ao momento da transferência, realizada por uma entidade independente 

designada pelo Banco de Portugal, em prazo a fixar por este, a expensas da 

instituição de crédito, devendo a mesma avaliação, para efeitos do disposto no 

n.o 3 do artigo 145.º-B, incluir também uma estimativa do nível de recuperação 

dos créditos de cada classe de credores, de acordo com a ordem de prioridade 

estabelecida na lei, num cenário de liquidação da instituição de crédito 

originária em momento imediatamente anterior ao da aplicação da medida de 

resolução.6 

5 - Após a transferência prevista no n.º 1, o Banco de Portugal pode, a todo o 

tempo: 

a) Transferir outros ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão da instituição de 

crédito originária para o banco de transição; 

b) Transferir ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 

ativos sob gestão do banco de transição para a instituição 

de crédito originária. 

6- O Banco de Portugal determina a natureza e o montante do apoio financeiro 

a conceder pelo Fundo de Resolução, caso seja necessário, para a criação e o 

desenvolvimento da atividade do banco de transição, nomeadamente através 

da concessão de empréstimos ao banco de transição para qualquer finalidade, 

                                                           
6 N.º 4 do artigo 145.º-H alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de agosto, 

Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título 

VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo parcialmente a Diretiva n.º 

2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, que estabelece um 

enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de 

investimento (DR 1 agosto). Vigência: 2 Agosto 2014 
 

mailto:lisboa@lawrei.com
mailto:saopaulo@lawrei.com
mailto:rio@lawrei.com
mailto:fortaleza@lawrei.com
http://www.lawrei.com/
javascript:Redirection('LE0000154003_20140802.HTML%23I6');
javascript:Redirection('LE0000000832_20130907.HTML%23I3302');


 

  

 

 
MIGUEL REIS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL (PORTUGAL)  

Rua Marquês de Fronteira, 76 - 5º, 1070-299 Lisboa - Portugal - Tel: (+351) 21 385 21 38 Fax: (+351) 21 386 36 63 - lisboa@lawrei.com 
MIGUEL REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (BRASIL) 

Av. da Liberdade, 701 - 2º Cj 25 CEP 01503-001 São Paulo/SP  - Brasil – Tel/Fax: (+55 11) 3207-8083 / (+55 11) 3208-1546 -saopaulo@lawrei.com -  
Av. Nilo Peçanha, 50 - Grupo 2715 Centro Rio de Janeiro - RJ Brasil – Tel  (+55) 21 2215 3613/(+55) 21 2220 0652/(+55) 21 2220 1350 -  rio@lawrei.com 

Av. Santos Dumont 2727, Sala 806 CEP 60150-161 - Fortaleza/CE - Brasil Tel/Fax: (+55 85) 3224-4956 - fortaleza@lawrei.com 
www.lawrei.com  

A lista dos  advogados está disponível no nosso site  - The lawyer’s list is available in our site 

da disponibilização dos fundos considerados necessários para a realização de 

operações de aumento do capital do banco de transição ou da prestação de 

garantias.7 

7 - O Banco de Portugal pode convidar o Fundo de Garantia de Depósitos ou, 

no caso de medidas aplicáveis no âmbito do Sistema Integrado do Crédito 

Agrícola Mútuo, o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo a cooperar 

no processo de transferência de depósitos garantidos para um banco de 

transição, de acordo com o disposto no artigo 167.º-A ou no artigo 15.º-A 

do Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de Novembro, respectivamente. 

8 - O valor total dos passivos e elementos extrapatrimoniais a transferir para o 

banco de transição não deve exceder o valor total dos ativos transferidos da 

instituição de crédito originária, acrescido, sendo caso disso, dos fundos 

provenientes do Fundo de Resolução, do Fundo de Garantia de Depósitos ou 

do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo. 

9 - Após a transferência prevista no n.º 1, deve ser garantida a continuidade 

das operações relacionadas com os ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão transferidos, devendo o banco de 

transição ser considerado, para todos os efeitos legais e contratuais, como 

sucessor nos direitos e obrigações transferidos da instituição de crédito 

originária. 

10 - A instituição de crédito originária, bem como qualquer sociedade 

inserida no mesmo grupo e que lhe preste serviços no âmbito da atividade 

transferida, deve prestar todas as informações solicitadas pelo banco de 

transição, bem como garantir a este o acesso a sistemas de informação 

relacionados com a atividade transferida e, mediante remuneração acordada 
                                                           

7  
N.º 6 do artigo 145.º-H alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de agosto, 

Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título 

VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo parcialmente a Diretiva n.º 

2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, que estabelece um 

enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de 

investimento (DR 1 agosto). Vigência: 2 Agosto 2014 
 

mailto:lisboa@lawrei.com
mailto:saopaulo@lawrei.com
mailto:rio@lawrei.com
mailto:fortaleza@lawrei.com
http://www.lawrei.com/
javascript:Redirection('LE0000154003_20140802.HTML%23I6');
javascript:Redirection('LE0000154003_20140802.HTML%23I6');
javascript:Redirection('LE0000000832_20130907.HTML%23I3306');


 

  

 

 
MIGUEL REIS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL (PORTUGAL)  

Rua Marquês de Fronteira, 76 - 5º, 1070-299 Lisboa - Portugal - Tel: (+351) 21 385 21 38 Fax: (+351) 21 386 36 63 - lisboa@lawrei.com 
MIGUEL REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (BRASIL) 

Av. da Liberdade, 701 - 2º Cj 25 CEP 01503-001 São Paulo/SP  - Brasil – Tel/Fax: (+55 11) 3207-8083 / (+55 11) 3208-1546 -saopaulo@lawrei.com -  
Av. Nilo Peçanha, 50 - Grupo 2715 Centro Rio de Janeiro - RJ Brasil – Tel  (+55) 21 2215 3613/(+55) 21 2220 0652/(+55) 21 2220 1350 -  rio@lawrei.com 

Av. Santos Dumont 2727, Sala 806 CEP 60150-161 - Fortaleza/CE - Brasil Tel/Fax: (+55 85) 3224-4956 - fortaleza@lawrei.com 
www.lawrei.com  

A lista dos  advogados está disponível no nosso site  - The lawyer’s list is available in our site 

entre as partes, continuar a prestar os serviços que o banco de transição 

considere necessários para efeitos do regular desenvolvimento da atividade 

transferida. 

11 - A decisão de transferência prevista no n.º 1 produz efeitos 

independentemente de qualquer disposição legal ou contratual em contrário, 

sendo título bastante para o cumprimento de qualquer formalidade legal 

relacionada com a transferência. 

12 - A decisão de transferência prevista no n.º 1 não depende do prévio 

consentimento dos acionistas da instituição de crédito nem das partes em 

contratos relacionados com os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais 

e ativos sob gestão a transferir, não podendo constituir fundamento para o 

exercício de qualquer direito de vencimento antecipado estipulado nos 

contratos em causa. 

13 - A eventual transferência parcial dos ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão para o banco de transição não deve 

prejudicar a cessão integral das posições contratuais da instituição de 

crédito originária, com transmissão das responsabilidades associadas aos 

elementos do ativo transferidos, nomeadamente no caso de contratos de 

garantia financeira, de operações de titularização ou de outros contratos que 

contenham cláusulas de compensação ou de novação. 

 

 

 

4. Da forma das medidas de resolução 

4.1 As medidas de resolução são atos de natureza administrativa da competência 

da autoridade de resolução bancária, que é o Banco de Portugal, em 

conformidade com o disposto na sua Lei Orgânica  (art.º 17º-A) e do 

disposto no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras 

4.2 As medidas de resolução estão sujeitas às regras especiais desses diplomas e 

às regras gerais do procedimento administrativo. 
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4.3 Os órgãos do Banco de Portugal estão sujeitos ao princípio da legalidade, 

pelo que devem atuar em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos 

poderes que lhes estejam atribuídos e em conformidade com os fins para que 

os mesmos poderes lhes foram conferidos (art.º 3º do CPA). 

4.4 Estão, também, obrigados a prosseguir o interesse público, no respeito pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos (art.º 4º do CPA) 

4.5 Também é aplicável aos órgãos do Banco de Portugal o disposto no art.º 5º 

do CPA que determina que nas suas relações com os particulares, devem 

reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, 

prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever nenhum 

administrado em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de 

origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica ou condição social. 

4.6 Ora, a medida de resolução teve, entre as suas consequências mais evidentes 

efeitos de discriminação de acionistas e credores, privilégios de credores e 

outros fenómenos inequivocamente ilegais. 

4.7 O Banco de Portugal estava também obrigado a respeitar escrupulosamente 

o princípio da boa-fé.  

4.8 Dispõe, a esse respeito, o art.º 6º-A do CPA: “No exercício da atividade 

administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e 

os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa fé.” E 

acrescenta o nº 2 que “devem ponderar-se os valores fundamentais do 

direito, relevantes em face das situações consideradas, e, em especial (a) a 

confiança suscitada na contraparte pela atuação em causa e (b) o objectivo a 

alcançar com a atuação empreendida. 

4.9 Ora, como se verá noutro ponto, o Banco de Portugal conduziu os AA., os 

Assistentes e milhões de pessoas ao engano, induzindo-os no erro de que 

situação do Banco Espírito Santo era sólida, pelo que não era previsível 

nenhuma medida de resolução. 
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4.10 A (s) medida (s) de resolução são adotadas por um órgão colegial, o 

conselho de administração, nos termos do disposto no art.º 34º,1 da Lei 

Orgânica do Banco de Portugal. 

4.11 Nos termos do art.º 33º,1, “o conselho de administração é composto pelo 

governador, que preside, por um ou dois vice-governadores e por três a cinco 

administradores.” 

4.12 O conselho de administração reúne extraordinariamente, sempre que seja 

convocado pelo governador (art.º 36º,1). 

4.13 As deliberações do conselho são tomadas por maioria de votos dos 

membros presentes, não sendo permitidas abstenções (art.º 36º,4). 

4.14 Determina o art.º 38º,1 que nas actas do conselho de administração e das 

comissões executivas mencionam-se, sumariamente mas com clareza, todos 

os assuntos tratados nas respectivas reuniões. 

4.15 As atas são assinadas por todos os membros do conselho de 

administração ou das comissões executivas que participaram na reunião e 

subscritas por quem a secretariou (art.º 38º,2). 

4.16 Os participantes na reunião podem ditar para a ata a súmula das suas 

intervenções, sendo-lhes ainda facultado votar «vencido» quanto às 

deliberações de que discordem (art.º 38º,3). 

4.17 Não se conhecem as atas das deliberações a que correspondem os  

documentos juntos, sendo certo, de qualquer modo que a haver 

deliberações têm as mesmas que que ser expressas através de uma 

votação.  

4.18 Ora, não se conhece nenhuma votação de qualquer deliberação do 

conselho de administração do Banco de Portugal. 

4.19 Para além das normas próprias acima citadas, está o Banco de Portugal 

vinculado às dos artºs 25º a 28º do CPA, que se citam: 

 
Artigo 25.º Maioria exigível nas deliberações  
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1. As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros 

presentes à reunião, salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija 

maioria qualificada ou seja suficiente maioria relativa. 

2. Se for exigível maioria absoluta e esta se não formar, nem se verificar 

empate, proceder-se-á imediatamente a nova votação e, se aquela situação se 

mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte, na qual será 

suficiente a maioria relativa. 

 

Artigo 26.º Empate na votação  

1. Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qualidade, salvo se 

a votação se tiver efectuado por escrutínio secreto. 

2. Havendo empate em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á 

imediatamente a nova votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a 

deliberação para a reunião seguinte; se na primeira votação dessa reunião se 

mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal.  

 

Artigo 27.º Ata da reunião  

1. De cada reunião será lavrada ata, que conterá um resumo de tudo o que nela 

tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os 

membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma 

e o resultado das respectivas votações. 

2. As atas são lavradas pelo secretário e postas à aprovação de todos os 

membros no final da respectiva reunião ou no início da seguinte, sendo 

assinadas, após a aprovação, pelo presidente e pelo secretário. 

3. Nos casos em que o órgão assim o delibere, a ata será aprovada, em minuta, 

logo na reunião a que disser respeito. 

4. As deliberações dos órgãos colegiais só podem adquirir eficácia depois de 

aprovadas as respectivas atas ou depois de assinadas as minutas, nos termos do 

número anterior.  

 

Artigo 28.º Registo na ata do voto de vencido  

1. Os membros do órgão colegial podem fazer constar da ata o seu voto de 

vencido e as razões que o justifiquem. 
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2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da 

respectiva declaração de voto na ata ficam isentos da responsabilidade que 

daquela eventualmente resulte. 

3. Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos administrativos, as 

deliberações serão sempre acompanhadas das declarações de voto 

apresentadas. 

 

4.20 Inequivocamente, os documentos juntos como reproduzindo as 

deliberações adotadas pelo conselho de administração do Banco de Portugal 

estão feridos de invalidade, por não respeitarem as disposições legais 

relativas à expressão da vontade dos órgãos coletivos, nomeadamente por 

não conterem nenhuma referência a qualquer votação, com manifesta 

violação das normas citadas. 

4.21 Como se referiu, as deliberações dos órgãos colegiais só podem adquirir 

eficácia depois de aprovadas as respectivas atas ou depois de assinadas as 

minutas. 

4.22 Tendo embora sido feita referência a aprovação de minutas, verdade é 

que as minutas não existem assinadas, com os elementos essenciais das atas, 

pelo que as “deliberações” não votadas e não constante de atas são 

absolutamente ineficazes. 

4.23 O art.º 39º da Lei Orgânica do Banco de Portugal determina que “dos 

actos praticados pelo governador, vice-governadores, conselho de 

administração e demais órgãos do Banco, ou por delegação sua, no 

exercício de funções públicas de autoridade, cabem os meios de recurso ou 

ação previstos na legislação própria do contencioso administrativo, 

incluindo os destinados a obter a declaração de ilegalidade de normas 

regulamentares.” 

4.24 Tendo acesso apenas aos referidos documentos, só estes podem ser 

impugnados, desde já se declarando que se haverão como falsificados 
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quaisquer outros que agora apareçam, com data anterior para suprir as faltas 

que atrás se invocam. 

4.25 As “deliberações” citadas são inequivocamente ineficazes, porque 

ofendem as citadas disposições legais relativas à forma e ao conteúdo das 

atas, violando, também, o disposto no art.º 220º do Código Civil. 

4.26 Por mera cautela e dever de patrocínio, importa alinhar algumas ideias 

adicionais. 

 

 

5. Da boa-fé e da confiança no sistema financeiro e no mercado de valores 

mobiliários 

5.1. O Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

(RGICSF) estabelece, no seu art.º 91º,1 que a superintendência do mercado 

monetário, financeiro e cambial, e designadamente a coordenação da 

atividade dos agentes do mercado com a política económica e social do 

Governo, compete ao Ministro das Finanças. 

5.2. O mesmo diploma determina no art.º 91º,2 que “quando nos mercados 

monetário, financeiro e cambial se verifique perturbação que ponha em grave 

perigo a economia nacional, poderá o Governo, por portaria conjunta do 

Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, e ouvido o Banco de Portugal, 

ordenar as medidas apropriadas, nomeadamente a suspensão temporária de 

mercados determinados ou de certas categorias de operações, ou ainda o 

encerramento temporário de instituições de crédito.” 

5.3. Assegura esse diploma que só em circunstância em que se “verifique 

perturbação que ponha em grave perigo a economia nacional” é que o 

Governo, através do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e ouvido 

o Banco de Portugal, pode tomar medidas de exceção como, por exemplo, o 

“encerramento temporário de instituições de crédito”. 

5.4. É o princípio a não ingerência do poder político no sistema financeiro. 
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5.5. Até ao dia 3 de agosto de 2014, era impensável em Portugal que, direta ou 

indiretamente, o Governo ou o Banco de Portugal interviessem no mercado 

para fechar um dos maiores bancos portugueses e se apropriar do respetivo 

património, para o entregar, em condições que não são conhecidas a uma 

entidade criada pelo banco central. 

5.6. Isto é tanto mais grave quando é certo que ocorreu precisamente 905 dias 

depois da publicação do Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de fevereiro, 

que reforçou, de forma muito especial, os poderes do Banco de Portugal. 

5.7. Nos termos desse diploma, já citado, para além da instituição de poderes de 

resolução ao Banco de Portugal, foram substancialmente alargados os 

poderes de supervisão. 

5.8. Com vista a garantir a confiança no sistema financeiro, determina o artº 116º 

do RGICSF: 
1 - No desempenho das suas funções de supervisão, compete em especial ao 

Banco de Portugal: 

a) Acompanhar a atividade das instituições de crédito; 

b) Vigiar pela observância das normas que disciplinam a 

atividade das instituições de crédito; 

c) Emitir recomendações e determinações específicas para que 

sejam sanadas as irregularidades detectadas; 

d) (Revogada.) 

e) Sancionar as infracções. 
 

5.9. Para além disso, Banco de Portugal pode exigir a realização de 

auditorias especiais por entidade independente, por si designada, a 

expensas da instituição auditada (art.º 116º,2). 

5.10. O art.º 116º-A vai mais longe determinando regras muito precisas 

para  processo de supervisão: 
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1 - Tomando em consideração os critérios técnicos previstos no artigo 

116.º-B, o Banco de Portugal analisa as disposições, estratégias, 

processos e mecanismos aplicados pelas instituições de crédito para 

dar cumprimento ao Decreto-Lei nº 104/2007, de 3 de Abril, e avalia os 

riscos a que as instituições de crédito estejam ou possam vir a estar 

expostas. 

2 - Com base na análise e avaliação referidas no número anterior, o 

Banco de Portugal decide se as disposições, estratégias, processos e 

mecanismos aplicados pelas instituições de crédito e os fundos próprios 

que detêm garantem uma gestão sólida e a cobertura dos seus riscos. 

3 - O Banco de Portugal determina, de harmonia com o princípio da 

proporcionalidade, a frequência e a intensidade da análise e avaliação 

referida no n .º 1, tomando em consideração a dimensão, a importância 

sistémica, a natureza, o nível e a complexidade das atividades da 

instituição de crédito em causa. 

4 - A análise e a avaliação referidas no número anterior são 

atualizadas pelo menos anualmente. 

5 - A análise e a avaliação efectuadas pelo Banco de Portugal incluem 

a exposição das instituições de crédito ao risco de taxa de juro 

resultante de atividades da carteira bancária, sendo necessárias 

medidas no caso de instituições cujo valor económico sofra uma 

redução correspondente a mais de 20 % dos respectivos fundos 

próprios, na sequência de uma alteração súbita e inesperada das taxas 

de juro, devendo o respectivo âmbito ser determinado pelo Banco de 

Portugal e ser igual para todas as instituições. 

 

5.11. Essas normas servem, para além do mais, mas assegurar aos 

investidores que os bancos não andam à solta, porque a sua atividade é 

rigorosamente supervisionada. 

5.12. Mas o artº 116º-B do mesmo diploma vai mais longe: 
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1 - Para além dos riscos de crédito, de mercado e operacional, a análise 

e a avaliação realizadas pelo Banco de Portugal, de acordo com o 

disposto no artigo 116.º-A, devem incluir o seguinte: 

a) Os resultados do teste de esforço realizado pelas instituições de 

crédito com base na aplicação do método IRB; 

b) A exposição aos riscos de concentração e respectiva gestão por 

parte das instituições de crédito, incluindo o respeito dos requisitos 

estabelecidos na regulamentação sobre grandes riscos; 

c) A solidez, a adequação e o modo de aplicação das políticas e 

procedimentos aplicados pelas instituições de crédito relativamente à 

gestão do risco residual associado à utilização de técnicas 

reconhecidas de redução do risco de crédito; 

d) O carácter adequado dos fundos próprios detidos por uma 

instituição de crédito relativos a ativos por si titularizados, tendo em 

conta o conteúdo económico da operação, incluindo o grau de 

transferência de risco alcançado; 

e) A exposição ao risco de liquidez e respectiva avaliação e gestão por 

parte das instituições de crédito, nomeadamente o desenvolvimento de 

análises de cenários alternativos, a gestão dos factores de redução de 

risco, incluindo o nível, a composição e a qualidade das reservas de 

liquidez, e a definição de planos de contingência eficazes; 

f) O impacte dos efeitos de diversificação e o modo como esses efeitos 

são tidos em conta no sistema de avaliação de riscos; e 

g) Os resultados dos testes de esforço realizados pelas instituições que 

utilizam um modelo interno para calcular os requisitos de fundos 

próprios para cobertura dos riscos de mercado. 

2 - Para efeitos do disposto na alínea e) do nº 1, o Banco de Portugal 

deve realizar uma avaliação da gestão global do risco de liquidez das 

instituições de crédito e promover o desenvolvimento de metodologias 

internas adequadas, tendo em conta o papel desempenhado pelas 

instituições de crédito nos mercados financeiros e o impacto potencial 

das suas decisões na estabilidade do sistema financeiro de todos os 

outros Estados membros da União Europeia interessados. 
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3 - Compete ao Banco de Portugal verificar se uma instituição de crédito 

concedeu apoio implícito a uma operação de titularização. 

4 - Caso se verifique que uma instituição de crédito concedeu apoio 

implícito mais do que uma vez, o Banco de Portugal toma as medidas 

adequadas que reflitam o facto de crescerem as expectativas de que 

concede, no futuro, apoio às suas operações de titularização, não sendo 

assim assegurada uma transferência de risco significativa. 

5 - Para efeitos da decisão a realizar nos termos do n º 2 do artigo 116.º-

A, o Banco de Portugal pondera se os ajustamentos de valor efectuados e 

as provisões constituídas relativamente às posições incluídas na carteira 

de negociação, nos termos da regulamentação aplicável em matéria de 

adequação de fundos próprios aos riscos de mercado, permitem à 

instituição de crédito vender ou assegurar a cobertura das suas posições 

num período curto sem incorrer em perdas significativas em condições 

normais de mercado. 

 
5.13. Dispõe, depois o artº 116º-C sob a epígrafe de medidas 

corretivas: 

1 - O Banco de Portugal pode exigir que as instituições de crédito que 

não cumpram as normas que disciplinam a sua atividade adoptem 

rapidamente as medidas ou ações necessárias para resolver a situação. 

2 - Para o efeito, o Banco de Portugal pode determinar, entre outras, as 

seguintes medidas: 

a) Exigir que as instituições de crédito detenham fundos próprios 

superiores ao nível mínimo estabelecido; 

b) Exigir o reforço das disposições, processos, mecanismos e estratégias 

criados para efeitos do governo da sociedade, controlo interno e auto-

avaliação de riscos; 

c) Exigir que as instituições de crédito apliquem uma política específica 

de constituição de provisões ou de tratamento de ativos em termos de 

requisitos de fundos próprios; 
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d) Restringir ou limitar as atividades, operações ou redes de balcões das 

instituições de crédito; e 

e) Exigir a redução do risco inerente às atividades, produtos e sistemas 

das instituições de crédito; 

f) Exigir que as instituições de crédito limitem a remuneração variável 

em termos de percentagem dos lucros líquidos, quando essa 

remuneração não seja consentânea com a manutenção de uma base 

sólida de fundos próprios; 

g) Exigir que as instituições de crédito utilizem os lucros líquidos para 

reforçar a base de fundos próprios. 

3 - O Banco de Portugal deve impor um requisito específico de fundos 

próprios, superior ao nível mínimo legalmente estabelecido, às 

instituições de crédito que não cumpram os requisitos estabelecidos nos 

termos e ao abrigo das alíneas f) a h) do nº 1 do artigo 14.º, da alínea d) 

do nº 1 do artigo 99.º e do artigo 116.º-A, ou que tenham sido objecto de 

uma análise negativa nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 116.º-A, caso 

a aplicação de outras medidas não se afigure suficiente, por si só, para 

melhorar satisfatoriamente, em prazo adequado, as disposições, 

estratégias, processos e mecanismos aplicados pelas instituições de 

crédito. 

4 - Para fins de determinação do nível adequado de fundos próprios com 

base na análise e avaliação efectuadas nos termos do artigo 116.º-A, o 

Banco de Portugal deve avaliar a necessidade de imposição de um 

requisito de fundos próprios específicos superior ao nível mínimo, a fim 

de cobrir os riscos a que estejam ou possam vir a estar expostas as 

instituições de crédito, tomando em consideração: 

a) Os aspectos quantitativos e qualitativos do processo de avaliação das 

instituições de crédito previstos no artigo 28.º do Decreto-Lei nº   

103/2007, de 3 de Abril; 

b) Os dispositivos, procedimentos e mecanismos definidos nas alíneas f) 

a i) do n º 1 do artigo 14.º; 

c) O resultado da análise e da avaliação efectuadas nos termos do artigo 

116.º-A. 
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5.14. Mas o sistema jurídico português contém outros normativos 

especialmente relevantes para assegurar a confiança no sistema e no  

mercado imobiliário. 

5.15. Citamos apenas os que se contêm nos seguintes diplomas: 
O Decreto-Lei n.º 88/2011, de 20 de Julho (reforço dos requisitos de 

fundos próprios para a carteira de negociações e para as 

retitularizações, bem como dos poderes do Banco de Portugal em 

matéria de políticas de remuneração; 
O Decreto-lei nº45/2010, de 6 de Maio (requisitos de adequação de 

fundos próprios aplicáveis às empresas de investimento e instituições 

de crédito e obrigações relativas ao nível mínimo de fundos próprios e 

limites aos grandes riscos numa base individual); 

O Aviso do Banco de Portugal nº 8/2008, de 30 de Outubro 

(incorpora alterações regulamentares decorrentes da entrada em vigor 

dos Decreto-Lei nº 103/2007 e 104/2007 de 3 de Abril;  

O Decreto-Lei nº 157/2014, de 24 de outubro (alteração ao Regime 

Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, ao Código 

dos Valores Mobiliários e às Leis nºs 25/2008, e 28/2009 e aos DL nºs 

260/94, 72/95, 171/95, 211/98, 357-B/2007 e outros); 

O Decreto-Lei nº 91/2014, de 20 de junho (transpõe parcialmente a 

Diretiva nº 2011/89/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de novembro de 2011, no que se refere à supervisão complementar 

das entidades financeiras de um conglomerado financeiro). 

5.16. Normas como as atrás citadas contribuem para criar e consolidar a 

confiança no sistema financeiro e no mercado de valores mobiliários às 

pessoas de boa-fé. 

5.17. Desde que não sejam elas próprias o que, em bom jargão 

português se pode qualificar como “uma vigarice”. 

O Conto do Vigário contou-a, mais ou menos assim, o poeta Fernando 

Pessoa: 
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“Um fabricante de notas falsas abordou o pequeno comerciante 

ribatejano com aquele citado nome e disse-lhe:  

- Tenho aqui umas notazinhas de 100 mil reis; largo-lhas por 20, que 

estou necessitado de dinheiro. 

- Oh homem, são tão imperfeitas que até um cego as rejeita.  

Mas, pensando bem, lá lhe ficou comprou vinte notas, a 10 mil reis cada 

uma.  

Como tinha umas contas de gado para fazer com os irmãos, combinou 

com ele um encontro numa taberna obscura da feira, aonde apareceu 

bêbado, no fim do comércio. 

- Vocês importam-se de receber um conto de reis em notas de 50? 

Um dos irmãos, que estava tão sóbrio como o outro, viu que ele tinha na 

mão notas de 100 e respondeu imediatamente que não se importavam, 

que aceitavam o pagamento, ao que ele rebateu as vinte notas em cima 

da mesa, que o outro imediatamente guardou, após o que o Manuel 

Vigário pediu mais vinho para os três, a fim de selar o negócio. 

 - Estou um bocado bêbado e tenho medo de me esquecer. Vocês podem 

passar-me um recibo? 

Claro… E ele ditou: declaramos que, estando nós a jantar com o nosso 

irmão Manuel Peres Vigário no dia tal ele nos pagou a quantia de um 

conto de reis em notas de 50 mil reis. 

Quando os outros tiveram a oportunidade de trocar a primeira nota, ao 

outro dia, logo quem a ia receber lhes disse que era falsa. Queixaram-se 

à polícia, onde o Manuel Vigário apresentou o recibo e esclareceu que se 

alguém passou aos irmãos as notas falsas não foi ele. Apesar de bêbado, 

lembrava-se que tinha pago com vinte notas, que os irmãos contaram. E 

eles eram homens honrados que nunca declarariam por escrito que 

tinham recebido vinte notas de 50 quando elas eram de 100. 

Claro que o Vigário foi mandado em paz, ficando-nos a história do conto 

de reis.” 
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5.18. O Banco Espírito Santo S.A. era considerado o banco português 

com melhor solidez financeira, sendo, o único dos grandes bancos que 

não recorreu a empréstimos do Tesouro para poder sobreviver. 

5.19. Até ao dia 3 de agosto de 2014, não foi divulgada ao mercado 

qualquer facto negativo, tido como informação privilegiada, 

relativamente ao Banco Espírito Santo S.A.. 

5.20. Tratando-se de uma empresa cotada, estava a mesma sujeita ao 

disposto no Código dos Valores Mobiliários, nomeadamente do art.º 

378º. 

5.21. Nos termos do artº 378º,3 do Código dos Valores Mobiliários, 
“entende-se por informação privilegiada toda a informação não tornada 

pública que, sendo precisa e dizendo respeito, direta ou indiretamente, a 

qualquer emitente ou a valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros, 

seria idónea, se lhe fosse dada publicidade, para influenciar de maneira 

sensível o seu preço no mercado.” 

5.22. É inequívoco que as informações que o Banco de Portugal 

possuía, relativamente ao Banco Espírito Santo S.A. e que ocultou até ao 

dia 3 de agosto de 2014 integram conceito de informação privilegiada, 

atrás citado, com todas as legais consequências. 

5.23. Como afirma a CMVM no seu site8 “o cumprimento dos deveres 

legais de divulgação de informação privilegiada por emitentes constitui 

uma matéria de primordial importância para a integridade do mercado de 

instrumentos financeiros e um pressuposto da necessária eficiência do 

mesmo. “ 

5.24. “Do seu cumprimento rigoroso depende, tanto o regular 

funcionamento do referido mercado, como a confiança pública no 

mesmo.” 

                                                           
8 
http://www.cmvm.pt/CMVM/Recomendacao/Entendimentos/Inf%20Privilegiada%20Emitentes/Pages/E
ntendimentos%20CMVM.aspx 
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5.25. E prossegue a CMVM: 
“Por informação privilegiada entende-se (art. 378.º, n.º 3 do CdVM) toda 

a informação que: 

- Diga direta ou indiretamente respeito aos emitentes ou aos valores 

mobiliários por si emitidos, 

- Tenha carácter preciso, 

- Não tenha sido tornada pública, 

- Se lhe fosse dada publicidade, seria idónea para influenciar de maneira 

sensível o preço desses valores mobiliários ou dos instrumentos 

subjacentes ou derivados com estes relacionados. 

Para sintetizar estas quatro exigências, é habitual afirmar-se que a 

informação tem de ser, respectivamente, específica, precisa, não pública e 

idónea para alterar de maneira sensível o preço (price sensitive). A 

informação específica pode dizer direta ou indiretamente respeito aos 

emitentes ou aos valores mobiliários por si emitidos, o que se afigura 

relevante para delimitar o dever de divulgação imediata como adiante se 

verá. 

 O conceito de informação privilegiada abrange os factos ocorridos, 

existentes ou razoavelmente previsíveis, independentemente do seu grau 

de formalização, que, por serem susceptíveis de influir na formação dos 

preços dos valores mobiliários ou dos instrumentos financeiros, qualquer 

investidor razoável poderia normalmente utilizar, se os conhecesse, para 

basear, no todo ou em parte, as suas decisões de investimento (n.º 2 do 

artigo 248.º do CdVM). 

 O dever de divulgação de informação privilegiada a cargo dos emitentes, 

previsto no artigo 248.º, n.º 1 do CdVM, abrange apenas a informação 

privilegiada que lhes diga directamente respeito ou aos valores 

mobiliários por si emitidos. 

 O dever de divulgação abrange ainda qualquer alteração à informação 

tornada pública em cumprimento dos termos previstos no n.º 1 do artigo 

248.º do CdVM. 
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 Fora do dever de divulgação fica a informação privilegiada relativa a 

factos que apenas digam indirectamente respeito aos emitentes e aos 

valores mobiliários por si emitidos, enquanto tais factos mantiverem essa 

característica.” 
 

5.26. Os artº 248º e 249º do CVM dispõem o seguinte: 

Artigo 248.º Informação privilegiada relativa a emitentes 

1 - Os emitentes que tenham valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado ou requerido a respectiva admissão a um mercado 

dessa natureza divulgam imediatamente: 

a) Toda a informação que lhes diga diretamente respeito ou aos 

valores mobiliários por si emitidos, que tenha carácter preciso, 

que não tenha sido tornada pública e que, se lhe fosse dada 

publicidade, seria idónea para influenciar de maneira sensível o 

preço desses valores mobiliários ou dos instrumentos 

subjacentes ou derivados com estes relacionados; 

b) Qualquer alteração à informação tornada pública nos termos 

da alínea anterior, utilizando para o efeito o mesmo meio de 

divulgação.  

2 - Para efeitos da presente lei, a informação privilegiada abrange os factos 

ocorridos, existentes ou razoavelmente previsíveis, independentemente do seu 

grau de formalização, que, por serem susceptíveis de influir na formação dos 

preços dos valores mobiliários ou dos instrumentos financeiros, qualquer 

investidor razoável poderia normalmente utilizar, se os conhecesse, para 

basear, no todo ou em parte, as suas decisões de investimento.  

3 - Os emitentes asseguram que a divulgação de informação privilegiada é 

realizada de forma simultânea junto das várias categorias de investidores e nos 

mercados regulamentados dos Estados membros da União Europeia, em que 

os seus valores estejam admitidos à negociação ou que tenham sido objecto de 

um pedido nesse sentido. 

4 - Sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal, qualquer pessoa ou 

entidade que detenha informação com as características referidas nos n.os 1 e 2 
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não pode, por qualquer modo, transmiti-la para além do âmbito normal das 

suas funções ou utilizá-la antes de a mesma ser tornada pública. 

5 - A proibição prevista no número anterior não se aplica quando se trate de 

transações sobre ações próprias efectuadas no âmbito de programas de 

recompra realizados nas condições legalmente permitidas. 

6 - Os emitentes e as pessoas que atuem em seu nome ou por sua conta 

elaboram e mantêm rigorosamente atualizada uma lista dos seus trabalhadores 

ou colaboradores, ao abrigo de contrato de trabalho ou de qualquer outro 

vínculo, que têm acesso, regular ou ocasional, a informação privilegiada, 

comunicando a essas pessoas a inclusão dos seus nomes na lista e as 

consequências legais decorrentes da divulgação ou utilização abusiva de 

informação privilegiada. 

7 - A lista prevista no número anterior contém a identidade das pessoas, os 

motivos pelos quais constam da lista, a data da mesma e qualquer atualização 

relevante, sendo conservada em arquivo pelos emitentes pelo prazo de cinco 

anos desde a última atualização e imediatamente remetida à CMVM, sempre 

que esta o solicitar.9 

 

Artigo 248.º-A Diferimento da divulgação de informação 

 

1 - Os emitentes referidos no n.º 1 do artigo anterior podem decidir diferir a 

divulgação pública da informação aí referida, desde que, cumulativamente: 

 

a) A divulgação imediata seja susceptível de prejudicar os seus 

legítimos interesses; 

                                                           
9 Estrutura do título IV, constituído pelos capítulos I, II e III, integrados pelos artigos 198.º a 

201.º, 202.º a 251.º e 252.º a 257.º, alterada pelos n.ºs 1, 2, 3 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

357-A/2007, de 31 de Outubro (DR 31 Outubro; Declaração de Rectificação n.º 117-A/2007, de 

28 de Dezembro). Note-se que, juntamente com alteração à sistemática, são alterados, no 

capítulo I, os artigos 198.º a 201.º; no capítulo II, os artigos 202.º a 212.º, 214.º a 234.º, 236.º, 

244.º a 247.º, 249.º, 250.º; e, no capítulo III, os artigos 252.º a 257.º; e são aditados os artigos 

211.º, 213.º, 244.º-A, 246.º-A, 250.º-A e 250.º-B.  Vigência: 1 Novembro 2007 
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b) O diferimento não seja susceptível de induzir o público em 

erro; 

c) O emitente demonstre que assegura a confidencialidade da 

informação. 

2 - É susceptível de prejudicar os legítimos interesses do emitente a divulgação 

de informação privilegiada nomeadamente nas seguintes situações: 

a) Decisões tomadas ou contratos celebrados pelo órgão de 

direção de um emitente, cuja eficácia dependa da aprovação de 

outro órgão do emitente, desde que a sua divulgação antes da 

aprovação, mesmo acompanhada do anúncio da pendência de 

aprovação, comprometa a correta apreensão da informação pelo 

público; 

b) Processos negociais em curso ou elementos com eles 

relacionados, desde que a respectiva divulgação pública possa 

afectar os resultados ou o curso normal dessas negociações. 

3 - Em caso de risco para a viabilidade financeira do emitente e desde que este 

não se encontre em situação de insolvência, a divulgação dessa informação 

pode ser diferida durante um período limitado e apenas se for susceptível de 

colocar seriamente em risco os interesses dos acionistas atuais e potenciais, 

por prejudicar a conclusão de negociações destinadas a garantir a recuperação 

financeira do emitente. 

4 - Para assegurar a confidencialidade da informação cuja divulgação é 

diferida e obstar à sua utilização indevida, o emitente adopta, pelo menos, as 

seguintes medidas: 

a) Restringe o acesso à informação às pessoas que dela 

necessitem para o exercício das suas funções; 

b) Garante que as pessoas com acesso a essa informação 

tenham conhecimento da natureza privilegiada da informação, 

dos deveres e proibições que decorrem desse conhecimento e 

das sanções a que podem estar sujeitas pela divulgação ou 

utilização abusiva dessa informação; 
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c) Adopta os mecanismos necessários à divulgação pública 

imediata da informação quando haja quebra da 

confidencialidade. 

5 - Se um emitente ou uma pessoa que atue em seu nome ou por sua conta 

comunicarem, no âmbito do exercício normal da sua atividade, da sua 

profissão ou das suas funções, informação privilegiada a um terceiro que não 

esteja sujeito a dever de segredo, tal informação é tornada pública 

simultaneamente, se a comunicação for intencional, ou imediatamente, se a 

comunicação for não intencional. 

 

5.27. É inequívoco que, apesar das alterações introduzidas aos artºs 29º e 

seguintes do Código Comercial pelo Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de 

Março, não podem interpretar-se no sentido do estabelecimento de um 

“vale tudo”. 

5.28. O artº 29º do Código Comercial dizia na versão anterior o seguinte: 

“Todo o comerciante é obrigado a ter livros que dêem a conhecer, fácil, 

clara e precisamente, as suas operações comerciais e fortuna.” 

5.29. O texto atual diz que “Todo o comerciante é obrigado a ter escrituração 

mercantil efectuada de acordo com a lei.” 

5.30. Isso não pode ser interpretado no sentido de que a escrita mercantil não 

está vinculada ao objetivo de os livros darem a conhecer fácil, clara e 

precisamente, as operações comerciais e fortuna do comerciante. 

5.31. O artº 30º determinava que o número e espécies de livros de qualquer 

comerciante e a forma da sua arrumação ficam inteiramente ao arbítrio 

dele, contanto que não deixe de ter os livros que a lei especifica como 

indispensáveis. 

5.32. E o artº 31º obrigava a que houvesse os seguintes livros: Do inventário 

e balanços; Diário; Razão e Copiador. 

5.33. Atualmente só é obrigatória a existência de um livro de atas, mas isso 

não significa que, apesar de ter sido eliminado o copiador, não é 
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obrigatório o arquivo de toda a correspondência e que, apesar da 

revogação da norma do artº  34º, que dispunha o seguinte: 

5.34. “O diário servirá para os comerciantes registarem, dia a dia, por ordem de 

datas, em assento separado, cada um dos seus atos que modifiquem ou possam 

vir a modificar a sua fortuna. 

Se as operações relativas a determinadas contas forem excessivamente 

numerosas, ou quando se hajam realizado fora do domicílio comercial, 

poderão os respectivos lançamentos ser levados ao diário numa só verba 

semanal, quinzenal ou mensal, se a escrituração tiver livros auxiliares, onde 

sejam exaradas com regularidade e clareza, e pela ordem cronológica por que 

se hajam realizado, todas as operações parcelares englobadas nos lançamentos 

do diário. 

Os comerciantes de retalho não são obrigados a lançar no diário 

individualmente as suas vendas, bastando que assentem o produto ou dinheiro 

apurado em cada dia, assim como o que houverem fiado. 

5.35. As normas legais e regulamentares relativas à escrituração mercantil 

vinculam todos os comerciantes, nos termos do citado artº 29º do Código 

Comercial. 

5.36. A partir da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, 

passou a vigorar em Portugal o Sistema de Normalização Contabilística, 

sem prejuízo da aplicação das normas internacionais de contabilidade 

5.37. Dispõe, com efeito, o artº 4º desse diploma: 
Artigo 4.º Aplicação das normas internacionais de contabilidade 

1 - As entidades cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação num 

mercado regulamentado devem, nos termos do artigo 4.º do Regulamento (CE) 

n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho (JusNet 

281/2002), elaborar as suas contas consolidadas em conformidade com as 

normas internacionais de contabilidade adoptadas nos termos do artigo 3.º do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 

de Julho (JusNet 281/2002).  

2 - As entidades obrigadas a aplicar o SNC, que não sejam abrangidas pelo 

disposto no número anterior, podem optar por elaborar as respectivas contas 
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consolidadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade 

adoptadas nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho (DL 281/2002), desde que 

as suas demonstrações financeiras sejam objecto de certificação legal das 

contas.  

3 - As entidades cujas contas sejam consolidadas de acordo com o disposto no 

n.º 1 podem elaborar as respectivas contas individuais em conformidade com as 

normas internacionais de contabilidade adoptadas nos termos do artigo 3.º do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 

de Julho (DL 281/2002), ficando as suas demonstrações financeiras sujeitas a 

certificação legal das contas.  

4 - As entidades obrigadas a aplicar o SNC, mas que estejam incluídas no 

âmbito da consolidação de entidades abrangidas pelo n.º 2, podem optar por 

elaborar as respectivas contas individuais em conformidade com as normas 

internacionais de contabilidade adoptadas nos termos do artigo 3.º do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 

de Julho (DL 281/2002), ficando as suas demonstrações financeiras sujeitas a 

certificação legal das contas.  

5 - As opções referidas nos n.os 2 a 4 devem ser globais, mantendo-se por um 

período mínimo de três exercícios.  

6 - O período referido no número anterior não se aplica às entidades que, tendo 

optado pela aplicação de normas internacionais de contabilidade, passem a 

estar incluídas no âmbito da consolidação de entidades que não as adoptem.  

7 - A aplicação das normas internacionais de contabilidade a que se refere o 

presente artigo não prejudica que, para além das informações e divulgações 

inerentes a estas normas, as entidades abrangidas sejam obrigadas a divulgar 

outras informações previstas na legislação nacional. 

5.38. Resulta do conjunto de todos os normativos citados que as leis garantem 

elevados níveis de controlo da atividade financeira, com vista a garantir a 

confiança no sistema financeiro e nos mercados e a assegurar que os 

investidores não são enganados pelas próprias entidades reguladoras. 

5.39. Noutro prisma, diz, expressamente, esse normativo: 
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1 -  Deve constar de deliberação do Banco de Portugal uma descrição de todos 

os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são 

objeto de transferência da instituição de crédito originária para o banco de 

transição, com observância dos limites impostos nos n.os 2 e 3 do artigo 145.º-H 

do RGICSF. 

2 -  A deliberação referida no n.º 1 determina, sem prejuízo de posterior 

correção com base na avaliação independente a que se refere o artigo seguinte, 

o valor provisório de transferência dos ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão. 

3 - A deliberação valoriza os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 

ativos sob gestão com base no respetivo valor contabilístico na instituição 

originária, a menos que existam comprovadas razões para que desde logo 

sejam objeto de ajustamentos baseados em critérios de prudência, tendo em 

conta estimativas de imparidades ao tempo disponíveis. 

4 -  O órgão de administração organiza as demonstrações financeiras iniciais, 

com base no valor provisório de transferência determinado nos termos dos 

números anteriores.” 

5.40. Ora, não se conhecendo, embora nenhuma deliberação, que possa 

intitular-se como tal, a verdade é que nos documentos conhecidos, um 

intitulado de deliberação, que não cumpre os requisitos legais e outro o 

comunicado, não consta qualquer “descrição de todos os ativos, 

passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são 

objecto de transferência do BES par o Novo Banco, SA.” 

5.41. O que, desde logo, torna impossível verificar como foram, são ou serão 

contabilizadas as “transferências”, na escrita da instituição originária e 

na escrita do banco de transição. 

5.42. O art.º 10º,4 é ainda mais preciso ao exigir que “o órgão de 

administração organiza as demonstrações financeiras iniciais, com base 

no valor provisório de transferência, determinado nos termos 

anteriores”. 
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5.43. O valor provisório é o valor contabilístico, a menos que existam 

comprovadas razões para que desde logo sejam objeto de ajustamentos 

baseados em critérios de prudência. 

5.44. A organização das demonstrações financeiras não pode fazer-se “a olho”, 

tendo que resultar, de forma coerente e consistente os lançamentos 

individualizados, verba a verba, que forem feitos na contabilidade do 

banco de transição e, simultaneamente e coerentemente,  na contabilidade 

da instituição originária. 

5.45. Sob pena de estarmos perante uma falsificação de escrita mercantil, como 

se suspeita que ocorreu. 

5.46. Ou tudo isto andou a ser preparado há meses e então estaremos perante 

um vigarice (no sentido pessoano) mais grave do que a que foi anunciada 

ou então é legítimo suspeitar que as demonstrações financeiras são falsas, 

por não decorrerem, de forma automática e coerente dos lançamentos 

processados na contabilidade das duas instituições, verba a verba, ativo a 

ativo, passivo a passivo. 

5.47. No documento que é conhecido e que se junta o  Banco de Portugal  não 

apresenta qualquer descrição de (todos os) ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são objeto de transferência da 

instituição de crédito originária para o banco de transição. 

5.48. Bem pelo contrário, o que faz é uma listagem, aliás também imprecisa,  

do que não é objeto de transferência. 

5.49. Tudo com clara e manifesta violação do disposto no Aviso n.º 13/2102, 

de 18 de outubro, que exige uma descrição positiva de inclusão e não 

uma descrição negativa de exclusão. 

5.50. Na verdade, da deliberação do Banco de Portugal deveria constar uma 

descrição detalhada de todos os ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão que seriam objeto de transferência 

para no Novo Banco, habilitando-se, nessa base, as respetivas 

administrações a operar a transferência. 
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5.51. Como já se referiu, é claro e inequívoco que o Banco de Portugal, tendo 

competência para decretar uma medida de resolução, não pode executá-

la, devendo definir as suas condições e limites, em termos que habilitem 

as administrações a executá-la. 

5.52. Ora, não tendo dado cumprimento ao disposto no art.º10 do Aviso 

13/2013, de 18 de outubro, não descrevendo uma a uma as verbas objeto 

da transferência, o Banco de Portugal inviabilizou não só a execução da 

medida de resolução como a organização das demonstrações financeiras, 

que deveriam ser organizadas pelo órgão da administração, na sequência 

da efetivação das transferências e para demonstrar tais transferências. 

5.53. É por demais óbvio que tais demonstrações financeiras servem, no 

essencial, para demonstrar a higiene do processo de resolução, não 

podendo, por isso, assentar numa mera adulteração da escrita. 

5.54. A alegada deliberação do conselho de administração do Banco de 

Portugal de 3 de Agosto de 2014, cuja ata se desconhece, não se 

conhecendo também qualquer votação, viola frontalmente o disposto no 

artigo 10.º nºs 1 do Aviso n.º 13/2012, de 18 de outubro, impedindo, por 

natureza, o cumprimento do disposto no art.º 10º,4. 

5.55. Por outro lado, o Banco de Portugal, na interpretação que fez do art.º 

145-H do RGICSF não só não respeitou a letra e teleologia da norma, 

como também, violou, deliberadamente, todas as obrigações decorrentes 

do CIRC. 

5.56. A decisão do Banco de Portugal é, a um tempo, ilegal porque como 

resulta explícito das normas supra citadas existem procedimentos e 

obrigações decorrentes do próprio processo e medida de resolução que 

não podem deixar de se verificar. 

5.57. Não consta de todo o processo e medida de resolução tomada pelo Banco 

de Portugal qualquer referência às exigências e requisitos legais 

evidenciados, resultando num enorme desconhecimento dos activos, 
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passivos e elementos extrapatrimoniais que transitaram de um banco para 

o outro. 

5.58. Aliás, não se pode sequer ter a veleidade de equacionar que o Anexo 2 e 

2ª constante da deliberação do Banco de Portugal a 3/08/2014, enquanto 

alegada lista de elementos a transferir da entidade intervencionada para o 

banco de transição, sirva o propósito do art.º 145-H, 4 do RGICSF, muito 

menos dos arts.º 78º e 123º do CIRC. 

5.59. Desses anexos não é possível apurar-se individualmente qualquer activo, 

passivo ou elemento extrapatrimonial, permitindo uma enorme espectro 

de incertezas, dúvidas, ambiguidades e opacidade nesta operação, 

atentatórios dos princípios mais basilares da legalidade e transparência 

fiscal. 

5.60. Além disso, a interpretação que o Banco de Portugal fez do art.º 145-H, 1 

do RGICSF é, a todo o tempo, inconstitucional. 

5.61. Dispõe o art.º 101 da Constituição da República Portuguesa que “O 

sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, 

a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos 

meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social.”   

5.62. Especificamente sobre o Banco de Portugal, estatui o art.º 102º da CRP 

que “O Banco de Portugal é o banco central nacional e exerce as suas 

funções nos termos da lei e das normas internacionais a que o Estado 

Português se vincule.” 

5.63. O Banco de Portugal é uma entidade pública que se encontra adstrita ao 

cumprimento rigoroso do princípio da legalidade tout court, consagrado 

constitucionalmente. 

5.64. O Banco de Portugal, com a deliberação que aplicou a medida de 

resolução atou completamente à margem da lei (art.º 145-H do RGICSF e 

87º e 123º do CIRC). 

5.65. Considerando isto, mostra-se forçoso concluir que estando o Banco de 

Portugal vinculado ao cumprimento das normas legais, de per si e por 
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determinação constitucional, a medida de resolução que este aplicou ao 

Banco Espírito Santo, S.A. é inconstitucional, por violação expressa do 

estatuído no art.º 102º da CRP, pois que a sua actuação tem de estar 

vinculada e assente no cumprimento da lei, o que não se verificou. 
 

6. O princípio da responsabilização dos acionistas e dos credores pelos prejuízos 

6.1. O artº  145º-B do RGICSF determina, no nº 1 al.  a) que “na 

aplicação de medidas de resolução, tendo em conta as finalidades das 

medidas de resolução  estabelecidas no artigo anterior, procura 

assegurar-se que os acionistas da instituição de crédito assumem 

prioritariamente os prejuízos da instituição em causa.” 

6.2. Os prejuízos são, por definição o valor diferencial entre os 

proveitos e os custos. 

6.3. Os prejuízos são da mesma natureza dos lucros: são resultados, tal 

como estes. 

6.4. É regra inquestionável a do art.º 271º do Código das Sociedades 

Comerciais, segundo a qual “na sociedade anónima, o capital é dividido 

em ações e cada sócio limita a sua responsabilidade ao valor das ações 

que subscreveu.” 

6.5. O capital acionista é uma verba do passivo da empresa na medida 

em que constitui a garantia principal das obrigações da empresa. 

6.6. Essa valor, o do capital social, não pode ser afetado pelas medidas 

de resolução,  nem pode ser transferido para terceiros, seja a que titulo 

for. 

6.7.  Mas no que se refere à medida de resolução aplicada ao Banco 

Espírito Santo S.A. que, aliás, recebeu recentemente  um aumento de 

capital, não se sabe onde para o capital social, que é de valor superior 

a 6.000 milhões de euros. 

6.8. Não consta do registo comercial do Banco Espírito Santo S.A. 

qualquer alteração no que toca ao montante do capital,  que é o 
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parâmetro essencial para a aplicação do princípio constante do art.º 271º 

do Código das Sociedades Comerciais. 

6.9. O artº  141º-B, al. a) deve interpretar-se no sentido de que “os 

acionistas da instituição de crédito assumem prioritariamente os 

prejuízos da instituição em causa”, apenas porque não receberão 

dividendos. 

6.10. Nada na lei – nem no Código Comercial, nem no RGICSF 

permite o confisco das ações ou a destruição, por via administrativa do 

seu valor. 

6.11. E  muito menos fazê-lo às escondidas e de forma escura, sem 

nenhum reflexo no registo comercial. 

6.12. Quem consulta o registo comercial do Banco Espírito Santo S.A. 

fica informado de que nada de anormal aconteceu com este banco. 

6.13. É claro que tanto os administradores nomeados pelo Banco de 

Portugal como os revisores oficiais de contas podem ser 

responsabilizados pelos prejuízos que causarem aos acionistas. 

6.14. Continuam a ser aplicáveis as disposições do Código das 

Sociedades Comerciais relevantes, mas é duvidoso que uns e outros 

tenham património suficiente para ressarcir os prejuízos que podem 

causar e que, ao menos aparentemente não são determináveis, porque, 

em bom rigor não há escrita mercantil que o permita determinar com 

rigor a situação económica e financeira do Banco Espírito Santo. 

6.15. No dia 30 de julho de 2014, as 21h16,  foram divulgados os 

resultados do primeiro semestre de 2014, apontando um prejuízo de 

3.577,3 milhões de euros, nos termos seguintes: 

“Fatores de natureza excecional ocorridos durante o corrente exercício 
determinaram a contabilização de prejuízos, de imparidades e de 
contingências que se refletiram num prejuízo de 3577,3M€ (-3488,1M€ 
no 2º trimestre). 
O custo com imparidades e contingências atingiu 4253,5M€ influenciado 
pelos fatores de natureza excecional detalhados no ponto 1. O Conselho 
de Administração acredita que o reforço realizado fortalece o balanço, 
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cria condições para a recuperação económica do Grupo e mitigará os 
futuros impactos do AQR (Asset Quality Review) em curso. 
Durante o mês de junho concretizou-se uma operação de aumento de 
capital do BES de 1045M€, fazendo elevar o respetivo capital social para 
6085M€, representado por 5 624 962 mil ações. 
O rácio Common Equity Tier I era, em 30 de junho de 2014, de 5,0% 
(mínimo fixado pelo Banco de Portugal: 7%). 
O crédito a clientes bruto, no 2º trimestre, teve um aumento de 280M€ e 
os depósitos apresentaram uma redução de 310M€ com o rácio crédito 
líquido/depósitos a situar-se em 126% (mar,14: 129%); a alteração do 
método de consolidação do Aman Bank conduziu ao agravamento em 
+2,4pp. 
O crédito vencido há mais de 90 dias aumentou 223M€ no 2º trimestre, 
com o rácio de sinistralidade correspondente a situar-se em 6,4% 
(mar,14: 6,0%). Por sua vez, o crédito em risco aumentou no trimestre 
para 5920M€ sendo o respetivo rácio de 11,5% (mar,14: 11,1%).  
O rácio de cobertura do crédito total por provisões atingiu 10,5% 
(mar,14: 7,2%) e do crédito vencido há mais de 90 dias evoluiu para 
164% (mar,14: 119,0%). O produto bancário comercial teve uma queda 
de 23,8% face ao semestre homólogo, determinado pelos ajustamentos 
contabilísticos realizados no BESA; sem este efeito teria um aumento de 
2,2%.  
Os custos operativos aumentaram 5,7% devido ao custo com as reformas 
antecipadas de 139 colaboradores e a alterações no perímetro de 
consolidação; excluindo estes efeitos os custos teriam aumentado 0,8% 
com redução de 2,1% na área doméstica.” 

 

6.16. Tudo como consta do Doc, nº 11, que se junta e se dá por 

integralmente reproduzido. 

6.17. O Banco Espírito Santo S.A., que recentemente tinha procedido a 

grandes mudanças na administração, nomeando pessoas da confiança do 

Banco de Portugal, apresentou resultados com prejuízos de mais de 

3.500 milhões de euros. 

6.18. Certo é, porém, que tinha feito nesse mesmo semestre uma 

aumento de capital de 1.045 milhões. 

6.19. A situação, sendo embora delicada, afigurava-se normal. E o 

mercado reagiu, como era natural, baixando a cotação das ações, o que 

proporcionou a milhares de investidores continuar a comprar ações, no 

respeito pelo mercado, até ao dia 1 de agosto. 
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6.20. No dia 1 de agosto de 2014, a Comissão do Mercado dos 

suspendeu a negociação das ações do Banco Espírito Santo S.A. nos 

termos seguintes: 

“O Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da 
negociação das ações do Banco Espírito Santo, SA até à divulgação de 
informação relevante sobre o emitente.” 

6.21. Ainda assim, ninguém imaginava que pudesse vir a ser decretada 

uma medida de resolução e, sobretudo, um medida de resolução de efeito 

equivalente a um assalto ou a um confisco. 

 

7. Os antecedentes da medida de resolução 

7.1. O Banco Espírito Santo S.A. era, há muitos meses, alvo de especulação 

jornalística. 

7.2. Conhecido por ser uma espécie de “banco do regime”, nomeadamente por ter 

dado emprego a centenas de dirigentes políticos, parece ter caído na desgraça 

porque a sua administração, liderada por Ricardo Salgado, não tinha aceite, 

desde o inicio a “ajuda” externa. 

7.3. Como se sabe, tal ajuda é negócio fantástico, pois que os bancos privados e os 

especuladores financeiros se financiam junto do Banco Central Europeu a taxas 

irrisórias por comparação com as que cobram dos Estados. 

7.4. Atualmente, a taxa de juros do BCE é de 0,05% e as taxas aplicáveis ao crédito 

variam entre 2 e 5%, sendo certo que o valor do crédito é, por natureza mais de 

10 vezes superior ao da moeda o que, para facilar as contas, reduz o custo 

efetivo do dinheiro na origem a menos de 0,005%. 

7.5. Esta realidade é conhecida há séculos e aprendia-se antigamente até nas escolas 

profissionais de comércio e em todas  as faculdades de direito... 

7.6. Apesar da complexidade dos contratos e dos instrumentos, o negocio bancário 

não mudou muito na sua essência. 
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7.7.  Razão pela qual nada fazia prever  a medida de resolução que veio a ser 

aplicada ao Banco Espírito Santo S.A.. 

7.8. Apesar de todas as especulações jornalísticas e dos boatos  dos mais variados 

matizes, que iam desde a noticias da existência de um complot para “roubar os 

acionistas” e criar uma quadro de perdão de dividas ao Grupo Espírito Santo, à 

tentativa de, artificiosamente, evitar que o Estado pagasse a dívida da República 

ao BES, da ordem dos 4.000 milhões de euros ou ainda de uma manobra para 

“conceder um perdão aos angolanos, como compensação de outros favores.” 

7.9. Nenhuma dessas noticias nem nenhuma dessas perspetivas foi levada à 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, como informação privilegiada. 

7.10. Nem, o Banco de Portugal alguma vez  veio informar que havia alguma 

coisa anormal, a exigir correção, no Banco Espírito Santo S.A.. 

7.11. Veja-se a lista dos comunicados do Banco de Portugal no ano de 2014: 

 

03/08 Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de medida de resolução ao Banco Espírito Santo, 

S.A. 

01/08 Novas regras aplicáveis às transferências a crédito e aos débitos diretos 

30/07 Comunicado do Banco de Portugal sobre os resultados divulgados pelo Banco Espírito Santo, S.A. 

22/07 Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho de 2013 

18/07 Informação semestral sobre contrafação de notas de euro em Portugal – 1.º semestre 2014 

14/07 Nota do Banco de Portugal sobre o falecimento do Professor Manuel Jacinto Nunes 

13/07 Comunicado do Banco de Portugal sobre o Banco Espírito Santo 

11/07 Comunicado a propósito da situação financeira do Banco Espírito Santo, S.A. 

10/07 Formação financeira: experiência portuguesa apresentada na Turquia 

05/07 Comunicado do Banco de Portugal sobre proposta apresentada pela Espírito Santo Financial Group, S.A. 

e apoiada pelo Crédit Agricole, S.A. 

30/06 Comunicado: Publicação do Relatório de Sistemas de Pagamentos 2013 

25/06 BIC e Crédito Agrícola aderem aos serviços mínimos bancários 

20/06 Comunicado sobre o VI Encontro sobre Sistemas de Pagamentos dos Bancos Centrais dos Países de Língua 

Portuguesa 
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20/06 Comunicado do Banco de Portugal sobre informação do Banco Espírito Santo, S.A. a propósito de 

proposta do acionista Espírito Santo Financial Group, S.A. 

16/06 Moeda de coleção - Cem Anos da Aviação Militar 

11/06 Comunicado: Boletim Económico de Junho de 2014 

05/06 Divulgação das taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 3.º trimestre de 

2014 

03/06 Conclusões e Principais Recomendações da Comissão de Avaliação do Departamento de Estudos 

Económicos 

02/06 Banco de Portugal divulga a dívida pública na ótica de Maastricht relativa a abril de 2014 

30/05 Comunicado sobre o Relatório de Atividade e Contas 2013 do Banco de Portugal 

28/05 Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 1/2014 – Deveres de informação na vigência dos contratos de 

crédito aos consumidores 

28/05 Comunicado de imprensa: Relatório Anual do Conselho de Administração – A Economia Portuguesa 

23/05 Entidades não habilitadas a receber depósitos ou outros fundos reembolsáveis - AMC INVEST 

16/05 Moeda de coleção - Jugos 

15/05 Comunicado de imprensa: Relatório de Estabilidade Financeira - Maio 2014 

15/05 Lisboa recebe Within/Beyond Borders. Obras de arte da coleção do Banco Europeu de Investimento 

23/04 Boletim Económico de Abril de 2014 

22/04 Banco de Portugal divulga estatísticas das contas financeiras das administrações públicas e da dívida 

pública 

22/04 Nota de Informação Estatística: Primeiros resultados das empresas não financeiras da Central de 

Balanços para 2013 

21/04 Banco de Portugal inaugura Núcleo de Interpretação da Muralha de D. Dinis 

16/04 Reunião do Fórum para a Supervisão Comportamental Bancária 

15/04 Moeda comemorativa: 25 de ABRIL – 40 Anos 

07/04 Nota de informação sobre o Relatório de Supervisão Comportamental 2013 

01/04 Banco de Portugal suspende divulgação de informação sobre as taxas de juro EURIBOR e EONIA 

31/03 Banco de Portugal divulga comissões de manutenção de conta de Serviços Mínimos Bancários e evolução 

do número de contas 

28/03 Resultados da análise dos planos de negócio de clientes relevantes do sistema bancário (ETRICC 2) 
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26/03 Comunicado de imprensa: Projeções para a economia portuguesa 2014-2016 

18/03 Banco de Portugal recomenda que as instituições de crédito e empresas de investimento solicitem a 

emissão de um código pre-LEI 

13/03 Moeda de coleção: Compositores Europeus – Marcos Portugal 

12/03 Esclarecimento do Banco de Portugal sobre a prescrição do processo contraordenacional contra o 

Engenheiro Jardim Gonçalves 

11/03 Taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 2.º trimestre de 2014 

10/03 Concurso Geração €uro: Equipa da Escola Secundária Amato Lusitano (Castelo Branco) vence final 

10/03 Banco de Portugal recomenda boas práticas sobre comissionamento de contas de depósito à ordem 

07/03 Final nacional do concurso Geração €uro 2014 

07/03 Esclarecimento do Banco de Portugal sobre processo instaurado contra antigos responsáveis do Banco 

Comercial Português, SA. 

03/03 Banco de Portugal antecipa divulgação das estatísticas mensais da dívida pública 

28/02 Comunicado do Banco de Portugal sobre a aplicação de taxas máximas nos cartões de crédito e linhas de 

crédito 

28/02 Calendário de Publicações do Banco de Portugal em 2014 

20/02 Banco de Portugal divulga as estatísticas da balança de pagamentos e da posição de investimento 

internacional relativas a 2013 

20/02 Banco de Portugal divulga estatísticas de balanço e taxas de juro dos bancos relativas a 2013 

18/02 Entidades não habilitadas a conceder crédito ou a exercer qualquer outra atividade financeira em 

território nacional - Hot Financeira, BSB Credito, Cooper Credito, Porto Firme Financeira 

14/02 Supervisores financeiros e Ministério da Educação e Ciência assinalam etapa fundamental para 

implementar a formação financeira nas escolas 

12/02 Concurso Todos Contam: Governador do Banco de Portugal entrega prémios a escolas do Porto e Vila 

Real 

05/02 Esclarecimento do Banco de Portugal sobre o pagamento dos 13.º e 14.º meses de 2012 aos reformados 

e pensionistas 

03/02 Plano de Cooperação do Banco de Portugal para 2014 

03/02 Banco de Portugal adota nova identidade gráfica 

30/01 Nota de informação estatística: Análise do setor da construção (Estudo 15 da Central de Balanços) 
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22/01 Período adicional de migração para a SEPA 

22/01 Banco de Portugal torna-se membro efetivo da International Network on Financial Education 

21/01 Moeda de coleção: Mundial da FIFA Brasil - 2014 

13/01 Informação sobre contrafação de notas de euro em Portugal em 2013 

 
7.12. No dia 11 de julho de 2014 o Banco de Portugal emitiu um comunicado, 

em que afirma o seguinte: 
“ Em face do comportamento especialmente adverso no mercado de capitais 
nacional decorrente da incerteza latente sobre a situação financeira do Banco 
Espírito Santo, S.A. (BES), o Banco de Portugal esclarece que, tendo em conta 
a informação reportada pelo BES e pelo seu auditor externo (KPMG), o BES 
detém um montante de capital suficiente para acomodar eventuais impactos 
negativos decorrentes da exposição assumida perante o ramo não financeiro do 
Grupo Espírito Santo (GES) sem pôr em causa o cumprimento dos rácios 
mínimos em vigor. 
A este propósito, relembra-se que a situação do ramo não financeiro do GES 
foi detetada na sequência de uma auditoria transversal realizada por entidade 
independente por determinação do Banco de Portugal, no final de 201310, aos 
oito maiores grupos bancários portugueses. Recorda-se ainda que, na 
sequência das conclusões extraídas dessa auditoria, foram determinadas várias 
medidas destinadas a salvaguardar a posição financeira do BES relativamente 
aos riscos emergentes do ramo não financeiro do GES. Importa sublinhar que 
esta auditoria concluiu um ciclo de 4 ações transversais de inspeção 
desenvolvidas pelo Banco de Portugal desde 2011 e que permitiram uma 
revisão aprofundada das carteiras de crédito dos principais bancos 
portugueses. 

Não existem motivos que comprometam a segurança dos fundos 
confiados ao BES, pelo que os seus depositantes podem estar 
tranquilos.” 

7.13. Mais uma vez o “conto do vigário”... Não se fala de acionistas, como não 

falou das notas de 100, no conto de Fernando Pessoa. 

7.14. No dia 13 de julho de 2014 foi divulgado outro comunicado, em que se 

afirma o seguinte: 
“O Banco de Portugal determinou a convocação urgente de reunião 
extraordinária do Conselho de Administração do BES, a realizar hoje, 
para deliberar: 
a) A cooptação, na sequência das renúncias entretanto apresentadas 
pelos membros do Conselho de Administração do BES, dos seguintes 
membros propostos pela ESFG e apoiados pelo Crédit Agricole: Vítor 

                                                           
10 Esta informação, que o Banco de Portugal confessa  que tinha, foi oculta do mercado e é 
absolutamente desvalorizada neste comunicado. 
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Augusto Brinquete Bento; João de Almada Moreira Rato; e José Alfredo 
de Almeida Honório; 
b) A designação dos três membros cooptados para a Comissão Executiva 
do BES e, em conformidade com o consenso dos principais acionistas de 
referência do BES, indicação de Vítor Bento, João Moreira Rato e José 
Honório para exercício, respetivamente, das funções de Presidente da 
Comissão Executiva, Administrador Financeiro e Vice-Presidente da 
Comissão Executiva, neste último caso logo que aprovada a alteração do 
contrato de sociedade do BES conforme proposta pela ESFG no dia 11 
de julho. 
Esta cooptação será, conforme previsto, objeto de ratificação na 
Assembleia Geral do BES, convocada para dia 31 de julho. 
O Banco de Portugal informa ainda que, tal como referido no 
comunicado divulgado a 20 de junho, aguarda que lhe seja submetido, 
para avaliação, o modelo de governo interno que venha a ser aprovado 
em Assembleia Geral Extraordinária. De modo a permitir uma avaliação 
positiva pelo Banco de Portugal, a Assembleia Geral deve assegurar que 
os membros a designar para o novo órgão societário são adequados 
tendo, designadamente, por referência os requisitos exigidos na lei para 
o exercício de funções de administração e fiscalização em instituição de 
crédito.” (Doc. nº 13) 

7.15. Nada que indiciasse qualquer crise, bem pelo contrário... 
7.16. No dia 30 de julho de 2014, data da divulgação dos resultados do 

primeiro semestre, o Banco de Portugal emitiu um comunicado com o seguinte 

teor: 
1. No passado dia 11 de julho, o Banco de Portugal transmitiu publicamente que, 

tendo em conta a informação reportada pelo Banco Espírito Santo, S.A. (BES) 
e pelo seu auditor externo (KPMG & Associados - Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, S.A), o BES detinha um montante de fundos próprios 
suficiente para acomodar eventuais impactos negativos decorrentes da 
exposição assumida perante o ramo não financeiro do Grupo Espírito Santo 
(GES) sem pôr em causa o cumprimento dos rácios mínimos em vigor.  

2. De acordo com a informação hoje divulgada pelo BES, as perdas resultantes da 
exposição ao GES, apuradas e reconhecidas nas demonstrações financeiras 
referentes a 30 de junho de 2014, mantiveram-se dentro dos limites 
antecipados e em conformidade com a provisão de 2 mil milhões de euros que 
o Banco de Portugal determinou que fosse constituída para esta exposição. No 
entanto, factos supervenientes, identificados pelo auditor externo apenas na 
segunda quinzena de julho e com um impacto negativo de cerca de 1,5 mil 
milhões de euros, vieram alterar substancialmente o valor das perdas a 
reconhecer na conta de resultados do primeiro semestre, pondo em causa o 
cumprimento dos rácios mínimos de solvabilidade vigentes. Estes factos, 
anteriores à nomeação dos novos membros da Comissão Executiva, indiciam a 
prática de atos de gestão gravemente prejudiciais para os interesses do BES e 
um claro incumprimento das determinações emitidas pelo Banco de Portugal.  

3. A auditoria forense determinada pelo Banco de Portugal, que já está em curso, 
permitirá avaliar responsabilidades individuais, incluindo as do anterior 
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Presidente da Comissão Executiva, anterior administrador com o pelouro 
financeiro e outros membros da Comissão Executiva que entretanto 
renunciaram aos cargos exercidos. Caso se confirme a prática de ilícitos, 
serão extraídas as necessárias consequências em matéria contraordenacional 
e, porventura, criminal.  

4. Independentemente da avaliação das responsabilidades individuais no âmbito 
da auditoria forense, o Banco de Portugal considera que os indícios da prática 
de atos prejudiciais aos interesses do BES e em violação das determinações 
emitidas não são compatíveis com a manutenção em funções dos titulares dos 
órgãos de administração com os pelouros de auditoria, compliance e gestão de 
riscos, bem como dos titulares do órgão de fiscalização. A estes titulares 
incumbiam deveres reforçados de vigilância, tendo presente a 
responsabilidade atribuída às funções de controlo pelo Aviso do Banco de 
Portugal n.º 5/2008, para permitir a prevenção e deteção tempestiva das 
situações em causa, o que não veio a ocorrer.  

5. Em face destes factos supervenientes, o Banco de Portugal determinou:  
A realização de um aumento de capital por parte do BES, incumbindo a 
sua administração de apresentar um plano de capitalização cuja 
execução permita, a curto prazo, o reforço dos fundos próprios para 
níveis adequados de solvabilidade; 
Inibir os direitos de voto inerentes à participação qualificada que a 
Espírito Santo Financial Group, S.A. e a Espírito Santo Financial 
(Portugal) - SGPS, S.A. detêm no BES, ao abrigo do disposto nos 
artigos 13º nº7º, 13º-A e 106.º do Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF); 
Suspender, com efeitos imediatos, os membros dos órgãos de 
administração com os pelouros de auditoria, compliance e gestão de 
riscos, bem como os titulares do órgão de fiscalização. A substituição 
destes membros deverá ser assegurada por proposta dos acionistas, 
com eventual cooptação pelos membros em funções; 
Designar uma comissão de fiscalização composta por quadros 
superiores da PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, Lda., nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 143.º do RGICSF, até que os acionistas promovam a 
substituição dos membros da Comissão de Auditoria. 

6. Estas alterações ao nível da composição dos órgãos sociais do BES visam 
contribuir para a estabilidade da instituição, bem como para uma adequada 
execução do plano de capitalização determinado pelo Banco de Portugal. O 
órgão de administração do BES, com o apoio dos acionistas de referência e do 
banco internacional de investimento contratado para o efeito, definirá e 
implementará as soluções de otimização de capital com recurso a fundos 
privados. 

7. O Banco de Portugal considera desejável que o reforço de capital seja 
realizado com base em soluções de mercado e reafirma que a solidez da 
instituição está salvaguardada pelo facto de continuar disponível a linha de 
recapitalização pública criada no âmbito do Programa de Assistência 
Económica e Financeira para suportar eventuais necessidades de capital do 
sistema bancário.  
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8. O Banco de Portugal reitera que estão reunidas as condições necessárias à 
continuidade da atividade desenvolvida pela instituição e à plena proteção dos 
interesses dos depositantes.” (Doc. nº 14) 
 

7.17. Este comunicado não só desfazia todas as notícias a boatos que 

afirmavam que o Banco Espírito Santo ia ser nacionalizado ou confiscado, 

como se apresentava como uma garantia da sua continuidade. 

7.18. No dia 3 de agosto, à noite, foi emitido pelo Banco de Portugal o 

seguinte comunicado: 

“O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou, no dia 3 
de agosto de 2014, aplicar ao Banco Espírito Santo, S.A. uma medida de 
resolução. A generalidade da atividade e do património do Banco Espírito 
Santo, S.A. é transferida, de forma imediata e definitiva, para o Novo 
Banco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos problemáticos. Os 
depósitos são plenamente preservados, bem como todas as obrigações não 
subordinadas. 
Nada muda para os clientes. Os clientes podem realizar todas as 
operações como habitualmente e sem perturbações. O conteúdo das 
relações contratuais com os clientes permanece inalterado. Os balcões do 
Novo Banco, que manterão para já a marca e o logotipo do BES, e os 
serviços de banca telefónica e de homebanking continuarão a funcionar 
regularmente. Todos os colaboradores do BES passam a ser 
colaboradores do Novo Banco, com salvaguarda dos seus direitos. 
Em consonância com o normativo comunitário, a capitalização do Novo 
Banco é assegurada pelo Fundo de Resolução, suportado pelo setor 
financeiro e as perdas relacionadas com os ativos problemáticos serão 
suportadas pelos acionistas e credores subordinados do Banco Espírito 
Santo, S.A.. Tal significa que esta operação não envolve custos para o 
erário público. 
Esta medida garante a continuidade da atividade da instituição e é a que 
melhor protege os depositantes e demais clientes da instituição e a 
estabilidade financeira. 
I. ENQUADRAMENTO 
No dia 30 de julho, o Banco Espírito Santo, S.A. anunciou prejuízos que 
ultrapassaram largamente os valores previsíveis à luz da informação até 
então disponibilizada pelo Banco Espírito Santo, S.A. e pelo seu auditor 
externo.  
Os resultados divulgados em 30 de julho refletem a prática de atos de 
gestão gravemente prejudiciais aos interesses do Banco Espírito Santo, 
S.A. e a violação de determinações do Banco de Portugal que proibiam o 
aumento da exposição a outras entidades do Grupo Espírito Santo. Estes 
factos tiveram lugar durante o mandato da anterior administração do 
Banco Espírito Santo, S.A.. Atos praticados num momento em que a 
substituição da anterior administração estava já anunciada traduziram-se 
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num prejuízo adicional na ordem de 1,5 mil milhões de euros face ao 
expectável na sequência da comunicação do Banco Espírito Santo, S.A. ao 
mercado datada de 10 de julho.   
Esta situação teve várias consequências: 
i) Colocou o Banco Espírito Santo, S.A. numa posição de incumprimento 
dos rácios mínimos de solvabilidade em vigor (rácio Common Equity Tier 
1 de 5 por cento, três pontos percentuais abaixo do mínimo regulamentar); 
ii) Determinou uma decisão de suspensão do acesso pelo Banco Espírito 
Santo, S.A. a operações de política monetária e, portanto, à liquidez do 
Eurosistema; 
iii) Gerou uma crescente pressão sobre a tesouraria do Banco Espírito 
Santo, S.A.; 
iv) Agravou a percepção pública do Banco Espírito Santo, S.A., como 
evidenciado pelo desempenho fortemente negativo dos respetivos títulos, 
situação prejudicial para a confiança dos depositantes. Esta percepção 
pública negativa conduziu à suspensão das transações na tarde de sexta-
feira, 1 de agosto, com risco de contaminar a percepção relativamente às 
restantes instituições do sistema bancário português; 
v) Agravou a incerteza relativamente ao balanço do Banco Espírito Santo, 
S.A., inviabilizando uma solução de capitalização privada num curto 
espaço de tempo.  
Neste quadro, colocavam-se problemas de continuidade da atividade do 
Banco Espírito Santo, S.A.. Dada a relevância da instituição no conjunto 
do sistema bancário e no financiamento da economia, estes problemas 
punham em causa a estabilidade do sistema de pagamentos e do sistema 
financeiro nacional. 
II. NOVO BANCO E PARTICIPAÇÃO DO FUNDO DE RESOLUÇÃO 
A situação descrita tornou imperativa e inadiável a intervenção do Banco 
de Portugal.  
Com a aplicação de uma medida de resolução ao Banco Espírito Santo, 
S.A., procede-se a uma separação entre: 
Ativos problemáticos, que, no essencial, correspondem a 
responsabilidades de outras entidades do Grupo Espírito Santo e às 
participações no Banco Espírito Santo Angola, S.A., por cujas perdas 
respondem os acionistas e os credores subordinados do Banco Espírito 
Santo, S.A.; 
Os restantes ativos e passivos, que são integrados no Novo Banco, um 
banco devidamente capitalizado e que assegura a plena continuidade da 
atividade da instituição, sem impactos para os seus clientes, colaboradores 
ou fornecedores. 
O Novo Banco estará sujeito à supervisão do Banco de Portugal e será 
obrigado a cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis 
aos bancos portugueses. Os estatutos do Novo Banco foram aprovados 
pelo Banco de Portugal. 
Esta operação não implica custos para o erário público. O capital social 
do Novo Banco, de 4,9 mil milhões de euros, é integralmente subscrito 
pelo Fundo de Resolução.  
Os recursos do Fundo de Resolução são provenientes do pagamento das 
contribuições devidas pelas instituições participantes no Fundo e da 
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contribuição sobre o setor bancário, que, de acordo com o normativo 
aplicável, são cobradas sem pôr em causa os rácios de solvabilidade. 
Dado que o Fundo de Resolução entrou em funcionamento apenas em 
2012 e não está ainda dotado de recursos financeiros em montante 
suficiente para financiar a medida de resolução aplicada ao Banco 
Espírito Santo, S.A., o Fundo contraiu um empréstimo junto do Estado 
Português. O empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução será 
temporário e substituível por empréstimos de instituições de crédito. 
  
III. RELAÇÃO COM OS CLIENTES DO BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
Com a medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal, a 
generalidade da atividade desenvolvida pelo Banco Espírito Santo, S.A. 
passa a ser assegurada, sem perturbações, pelo Novo Banco. 
Os clientes do Banco Espírito Santo, S.A. cujos depósitos, outros direitos 
de crédito ou mútuos foram transferidos para o Novo Banco passam a 
relacionar-se com o Novo Banco e não têm de realizar qualquer 
diligência. Esta transferência não implicará nenhum custo para os 
clientes. De resto, os clientes poderão realizar junto do Novo Banco todas 
as operações que realizavam junto do Banco Espírito Santo, S.A., como 
habitualmente. 
Depósitos. A medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal 
garante a segurança dos depósitos que tinham sido constituídos junto do 
Banco Espírito Santo, S.A. Deste modo, não foram afetados quaisquer 
direitos legais ou contratuais dos depositantes. Os depósitos são 
integralmente transferidos para o Novo Banco. O saldo dos depósitos 
permanece intacto e disponível para ser movimentado, sem qualquer 
restrição.  
Créditos. As condições contratuais dos créditos concedidos pelo Banco 
Espírito Santo, S.A., transferidos para o Novo Banco, não se alteram. 
Consequentemente, os reembolsos periódicos (capital e juros) continuam a 
ser efetuados pelos mutuários nos mesmos termos em que eram realizados 
perante o Banco Espírito Santo, S.A.. 
Clientes do BESI, BEST, Banco Espírito Santo dos Açores, ESAF, BES 
Vida e várias sucursais, incluindo Espanha, Macau, Nova Iorque e 
Londres. A medida de resolução não tem implicações para os clientes 
destas entidades. 
Esclarecimentos adicionais 
Para esclarecimentos adicionais sobre a medida de resolução aplicada ao 
Banco Espírito Santo, S.A., estão disponíveis: 
Lista de perguntas e respostas frequentes; 
Linha telefónica de atendimento: 707 201 409; 9h - 18h, todos os dias da 
semana (Custo: 0,10 euros por minuto para chamadas efetuadas a partir 
de redes fixas e 0,25 euros por minuto para chamadas efetuadas a partir 
de redes móveis, com tarifação ao segundo a partir do primeiro minuto); 
Endereço de correio eletrónico: infobes@bportugal.pt.” 
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7.19. É certo que, tal como  o Vigário do conto de Fernando Pessoa não falou 

das notas de 100, também o Banco de Portugal não falou dos direitos e 

expectativas dos acionistas. 

7.20. Mas, é claro, que o Banco de Portugal assume aqui o lugar do 

protagonista do conto de Pessoa, com a gravidade de não ser um bêbado, mas 

ser um banco central. 

7.21. Para além do engano, do logro, da fraude implícita nos comunicados que 

garantiam que estava tudo bem  e que o BES ia continuar, é evidente que  

7.22. Já atrás citamos o Código do Procedimento Administrativo para dizer 

que o Estado e as entidades administrativas devem portar-se como pessoas de 

bem, com lisura e respeitar escrupulosamente o princípio da boa-fé. 

7.23. É por demais evidente que o Banco de Portugal não está à altura das 

exigência do Estado de direito democrático e que que toda esta postura é nula, 

por realizar, na sua essência uma abuso de direito, que toca nas raízes da 

democracia e do sistema jurídico-político. 

7.24. Acresce que o último comunicado, que se junta como Doc. Nº 14º é um 

grosseiro exercício de manipulação de massas, na medida em que uma boa parte 

das suas afirmações são não verídicas. 

7.25. Com todo o respeito por opinião diversa, o Banco de Portugal não tem o 

direito de confiscar relações jurídicas  e direitos que são individuais e 

protegidos como tal pela legislação civil e pela legislação constitucional. 

7.26. Os contratos civis – entre os quais os contratos de depósito bancário e os 

contratos de mútuos – estão sujeitos a normas jurídicas específicas, que o Banco 

de Portugal não tem poderes para alterar. 

7.27. Os limites da medida de resolução estão na possibilidade de poder 

regular o polo em que é sujeito o Banco Espírito Santo S.A.; não o polo em que 

são sujeitos outros particulares, sobre os quais o Banco de Portugal não tem  

quaisquer poderes. 

7.28. A medida de resolução pode ordenar a transferência de créditos em 

operações ativas para um banco de resolução; mas não pode, por natureza, 
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transmitir as posições do banco sujeito à medida, em operações passivas, 

sujeitas, nomeadamente ao sigilo bancário e à vontade do depositante. 

7.29. Todos temos o direito de não querer ter o nosso dinheiro num banco que 

é resultante de um confisco e pedir o ressarcimento dos prejuízos causados pelo 

abuso da transferência ilegal de contas que sejamos titulares. 

 

8. Da inadmissibilidade da medida de resolução 

8.1. Como já ser referiu, usando para explicação, as próprias palavras do legislador 

no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de fevereiro, o uso da 

autorização legislativa concedida pela Lei n.º 58/2011, de 28 de novembro, as 

medidas de resolução só podem ser aplicadas numa fase extrema, a  que o 

próprio legislador chama a terceira fase. 

8.2. Relembramos o que diz o legislador: 

“A fase dita de resolução compreende a possibilidade de aplicação de dois 
tipos de medidas de último recurso destinadas a defender interesses essenciais 
como os da estabilidade financeira e o da continuidade de funcionamento dos 
sistemas de pagamento. O primeiro tipo corresponde à alienação total ou 
parcial da atividade de uma instituição de crédito a outra ou outras instituições 
a operar no mercado. O segundo corresponde, por seu turno, à transferência de 
ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais ou ativos sob gestão para um 
banco de transição criado para o efeito. Estas medidas estão reservadas para a 
eventualidade extrema de uma instituição de crédito se encontrar em risco 
sério de não cumprir os requisitos para a manutenção da autorização para o 
exercício da sua atividade e não ser previsível que a mesma consiga, num 
prazo apropriado, executar as ações necessárias para regressar a condições 
adequadas de solidez e de cumprimento dos rácios prudenciais. A sua 
aplicação depende ainda de tais medidas se mostrarem necessárias para evitar 
o contágio sistémico ou eventuais impactos negativos no plano da estabilidade 
financeira, para minimizar os custos para o erário público ou para 
salvaguardar a confiança dos depositantes.”  

8.3.  Parece claro que o Banco de Portugal – sob pena de a vigarice, obviamente no 

sentido pessoano, atingir o próprio governo e o parlamento – não podia aplicar 

uma medida de resolução sem que, previamente adotasse medidas de supervisão 

corretiva. 
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8.4. E se eventualmente as adotasse deveria comunicá-las à CMVM, por 

constituírem informação relevante, sendo certo que não há, nesse plano, 

qualquer obrigação de segredo. 

8.5. Antes de aplicar uma medida resolução, deveria o Banco de Portugal ter 

notificado o Banco Espírito Santo S.A. para apresentar um plano de 

recuperação ou de resolução nos termos do art.º 116º-D do RGICSF, que dispõe 

o seguinte: 

1 - As instituições de crédito autorizadas a receber depósitos devem 

apresentar ao Banco de Portugal: 

a) Um plano de recuperação, com o objectivo de identificação 

das medidas susceptíveis de ser adoptadas para corrigir 

oportunamente uma situação em que uma instituição de crédito 

se encontre em desequilíbrio financeiro, ou em risco de o ficar, 

nomeadamente quando se verifique alguma das circunstâncias 

previstas no proémio do n.º 1 ou no n.º 2 do artigo 141.º; e 

b) Um plano de resolução, com o objectivo de prestação das 

informações necessárias para assegurar ao Banco de Portugal 

a possibilidade de proceder a uma resolução ordenada da 

instituição, através da aplicação de medidas de resolução. 

2 - O plano de recuperação previsto na alínea a) do número anterior 

deve incluir os seguintes elementos informativos: 

a) Mecanismos para reforçar os fundos próprios da instituição 

de crédito; 

b) Medidas para assegurar que a instituição de crédito tem 

acesso adequado a meios de financiamento suficientes para 

desenvolver a sua actividade e para cumprir as suas 

obrigações, nomeadamente através da demonstração da 

viabilidade da sua estrutura de financiamento, a curto e a 

longo prazo; 

c) Mecanismos preparatórios para facilitar a alienação, num 

prazo adequado, de activos ou de parte da actividade da 

instituição de crédito, com o objectivo de corrigir a sua 
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situação de insuficiência financeira, incluindo a identificação 

de activos ou categorias de activos susceptíveis de alienação 

num curto período de tempo; 

d) Outros elementos informativos que o Banco de Portugal 

determine por aviso. 

3 - O plano de resolução previsto na alínea b) do n.º 1 deve incluir os 

seguintes elementos informativos: 

a) Descrição detalhada da organização jurídico-societária da 

instituição de crédito e do grupo em que esta se insere; 

b) Descrição da estrutura operacional da instituição de crédito 

e do grupo em que esta se insere; 

c) Identificação de todas as atividades desenvolvidas pela 

instituição de crédito e pelo grupo em que esta se insere, bem 

como das entidades que as exercem, incluindo a identificação 

das funções económicas essenciais com potencial impacto 

sistémico desenvolvidas e das respectivas infraestruturas de 

apoio; 

d) Identificação dos mecanismos implementados para 

assegurar o cumprimento do disposto no n.º 8 do artigo 167.º; 

e) Outros elementos informativos que o Banco de Portugal 

determine por aviso. 

4 - O Banco de Portugal define, por aviso, o conteúdo dos planos 

previstos no n.º 1, bem como as demais regras complementares 

necessárias à execução do presente artigo11. 

5 - Os planos previstos no n.º 1 devem ser aprovados pelo órgão de 

administração da instituição de crédito, não podendo o seu conteúdo 

ser revelado a qualquer pessoa singular ou colectiva, incluindo os 

acionistas da instituição de crédito, ainda que tratando-se de uma 

                                                           
 11 Vide Aviso do Banco de Portugal n.º 12/2012, de 17 de outubro, Regulamenta o conteúdo dos planos de 

recuperação, bem como o procedimento de submissão dos mesmos ao Banco de Portugal (DR 17 outubro). 
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instituição cotada em mercado regulado, com exceção das pessoas 

envolvidas na respectiva elaboração e aprovação. 

6 - Os planos previstos no n.º 1 devem ser revistos pela instituição de 

crédito: 

a) Com uma periodicidade não inferior a um ano, a definir por aviso do 

Banco de Portugal; 

b) Após a verificação de qualquer evento relacionado com a 

organização jurídico-societária, com a estrutura operacional, com o 

modelo de negócio ou com a situação financeira da instituição que 

possa ter um impacto relevante na eventual execução dos planos; 

c) Quando se verifique qualquer alteração nos pressupostos utilizados 

para a sua elaboração que possa ter um impacto relevante na eventual 

execução dos planos; 

d) Sempre que o Banco de Portugal, com fundamento nas alíneas b) ou 

c), o solicite. 

7 - O Banco de Portugal pode exigir a introdução, no prazo que fixar, das 

alterações aos planos que considere necessárias para assegurar o adequado 

cumprimento dos objectivos dos planos de recuperação e de resolução, nos 

termos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1, bem como solicitar a prestação de 

informações complementares. 

8 - Se os planos não forem apresentados pela instituição de crédito ou se esta 

não introduzir as alterações ou prestar as informações previstas no número 

anterior nos prazos definidos, o Banco de Portugal pode determinar a 

aplicação das medidas corretivas previstas no artigo anterior que se mostrem 

adequadas a prevenir os riscos associados a essa omissão. 

9 - O conteúdo dos planos previstos no n.º 1 não vincula o Banco de Portugal e 

não confere à instituição de crédito, ou a terceiros, qualquer direito à execução 

das medidas neles previstas. 

10 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a empresa-mãe de um grupo sujeito a 

supervisão em base consolidada deve apresentar ao Banco de Portugal um 

plano de recuperação e um plano de resolução, tendo por referência todas as 

entidades integradas no respectivo perímetro de supervisão em base 

consolidada. 
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11 - Aos planos previstos no número anterior é aplicável, com as devidas 

adaptações, o disposto nos n.os 2 a 9. 

12 - O disposto no presente artigo não é aplicável às caixas de crédito agrícola 

mútuo associadas da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, devendo esta 

apresentar os planos previstos no n.º 1 tendo por referência o Sistema 

Integrado do Crédito Agrícola Mútuo. 

13 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o Banco de Portugal pode exigir a 

qualquer outra instituição sujeita à sua supervisão, em função da sua 

relevância para o sistema bancário ou financeiro nacional, a apresentação de 

planos de recuperação e de resolução, aplicando-se o disposto nos n.os 2 a 9. 

14 - O Banco de Portugal pode dispensar uma instituição de crédito abrangida 

pelo n.º 1 da apresentação dos planos aí previstos, com base em qualquer dos 

seguintes critérios: 

a) A quota de mercado da instituição de crédito, quanto aos depósitos, é 

inferior a 2 %; 

b) A diminuta relevância da instituição de crédito no âmbito dos sistemas de 

pagamento, compensação e liquidação; 

c) A reduzida dimensão e importância da instituição de crédito, em termos de 

número de clientes, no contexto nacional ou regional do sistema bancário ou 

financeiro nacional. 

15 - Se a instituição obrigada à apresentação de planos de recuperação e de 

resolução exercer uma actividade de intermediação financeira, o Banco de 

Portugal comunica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários os 

respectivos planos de recuperação e de resolução.  

 

8.6. Importante, também, o que vem no artº Artigo 116.º-E, sob a epigrafe de 

“poderes adicionais”: 

 

1 - Se, a partir da análise dos planos de recuperação ou de resolução, o Banco 

de Portugal detectar a existência de quaisquer constrangimentos de natureza 

legal ou operacional, ou resultantes do modelo de negócio adoptado pela 

instituição de crédito, à potencial aplicação de medidas de intervenção 
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corretiva ou de resolução pode exigir a remoção desses constrangimentos, no 

prazo que fixar, com o objectivo de assegurar que as funções económicas 

essenciais com potencial impacto sistémico sejam preservadas, em caso de 

necessidade, através da respectiva cisão, no quadro da aplicação de medidas 

de resolução. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o Banco de Portugal pode 

determinar, sem prejuízo da competência dos órgãos sociais da instituição de 

crédito, que a mesma adopte, entre outras, as seguintes providências: 

a) Alteração da sua organização jurídico-societária ou do grupo em que se 

insere; 

b) Alteração da sua estrutura operacional ou do grupo em que se insere; 

c) Separação jurídica, ao nível do grupo em que se insere, entre as atividades 

financeiras e não financeiras; 

d) Segregação entre as atividades previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do 

artigo 4.º e as restantes atividades das instituições de crédito; 

e) Restrição ou limitação das suas atividades, operações ou redes de balcões; 

f) Redução do risco inerente às suas atividades, produtos e sistemas; 

g) Imposição de reportes adicionais. 

3 - Se a instituição de crédito exercer uma actividade de intermediação 

financeira, o Banco de Portugal comunica à Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários as providências adoptadas, que possam ter impacto no 

desenvolvimento da atividade de intermediação financeira. 

 

8.7. E o que vem no artº Artigo 116.º-F, sob a epigrafe de “ dever de comunicação”: 
1 - Quando uma instituição de crédito se encontre, por qualquer razão, em 

situação de desequilíbrio financeiro, ou em risco de o ficar, o órgão de 

administração ou de fiscalização deve comunicar imediatamente o facto ao 

Banco de Portugal. 

2 - Os órgãos de administração e de fiscalização da instituição de crédito 

devem igualmente comunicar ao Banco de Portugal a verificação de alguma 

das seguintes situações, ainda que considerem que tal possa não ter impacto 

no equilíbrio financeiro da instituição: 
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a) Risco de violação de normas e limites prudenciais, nomeadamente 

dos níveis mínimos de adequação de fundos próprios correspondentes 

ao rácio de solvabilidade e ao rácio Core Tier 1; 

b) Diminuição anormal dos saldos de depósitos; 

c) Desvalorização materialmente relevante dos activos da instituição ou 

perdas materialmente relevantes em outros compromissos da 

instituição, ainda que sem reconhecimento imediato nas demonstrações 

financeiras; 

d) Risco de incapacidade de a instituição dispor de meios líquidos para 

cumprir as suas obrigações, à medida que as mesmas se vencem; 

e) Dificuldades de financiamento para satisfação das respectivas 

necessidades de disponibilidades líquidas; 

f) Dificuldades na disponibilização de fundos por parte dos accionistas 

para efeitos de realização de um aumento de capital social, quando este 

seja necessário ou conveniente para dar cumprimento a requisitos 

legais ou regulamentares; 

g) Verificação de alterações legais ou regulamentares, em Portugal ou 

no estrangeiro, com impacto relevante na actividade da instituição; 

h) Ocorrência de eventos com potencial impacto negativo relevante nos 

resultados ou no capital próprio, nomeadamente os relacionados com: 

i) A incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos 

financeiros perante a instituição, incluindo possíveis restrições à 

transferência de pagamentos do exterior; 

ii) Movimentos desfavoráveis no preço de mercado de instrumentos 

financeiros valorizados ao justo valor, provocados, nomeadamente, por 

flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de acções, 

spreads de crédito ou preços de mercadorias; 

iii) Movimentos adversos nas taxas de juro de elementos da carteira 

bancária, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de 

refixação das taxas de juro, da ausência de correlação perfeita entre as 

taxas recebidas e pagas nos diferentes instrumentos ou da existência de 

opções incorporadas em instrumentos financeiros do balanço ou 

elementos extrapatrimoniais; 
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iv) Movimentos adversos nas taxas de câmbio de elementos da carteira 

bancária, provocados por alterações nas taxas de câmbio utilizadas na 

conversão para a moeda funcional ou pela alteração da posição 

competitiva da instituição devido a variações significativas das taxas de 

câmbio; 

v) Falhas na análise, processamento ou liquidação das operações, 

fraudes internas e externas ou inoperacionalidade das infra-estruturas; 

i) Movimentos adversos nas responsabilidades com pensões e outros 

benefícios pós-emprego, bem como no valor patrimonial dos fundos de 

pensões utilizados no financiamento dessas responsabilidades, quando 

associados a planos de benefício definido; 

j) Existência de contingências materialmente relevantes de natureza 

fiscal ou reputacional, ou resultantes da aplicação de medidas ou 

sanções por parte de autoridades administrativas ou judiciais, em 

Portugal ou no estrangeiro. 

3 - Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização estão 

individualmente obrigados à comunicação referida nos números anteriores, 

devendo fazê-la por si próprios se o órgão a que pertencem a omitir ou a 

diferir. 

4 - Sem prejuízo de outros deveres de comunicação ou participação 

estabelecidos na lei, o órgão de fiscalização ou qualquer membro dos órgãos 

de administração ou de fiscalização, bem como os titulares de participações 

qualificadas devem ainda comunicar de imediato ao Banco de Portugal 

qualquer irregularidade grave de que tomem conhecimento relacionada com a 

administração, organização contabilística e fiscalização interna da instituição 

de crédito e que seja susceptível de a colocar em situação de desequilíbrio 

financeiro. 

5 - O dever de comunicação previsto nos números anteriores subsiste após a 

cessação das funções em causa ou da titularidade da participação qualificada, 

relativamente a factos verificados durante o exercício de tais funções ou a 

titularidade da respectiva participação. 
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6 - Na sequência de comunicações efectuadas, o Banco de Portugal pode 

solicitar, a todo o tempo, quaisquer informações que considere necessárias, as 

quais devem ser prestadas no prazo fixado para o efeito. 

7 - O cumprimento dos deveres de comunicação constitui exceção ao dever de 

segredo previsto no artigo 79.º, caso envolva revelação dos factos ou elementos 

previstos no n.º 1 do referido artigo. 

8 - O Banco de Portugal pode definir, por instrução, critérios para a aplicação 

do disposto no n.º 2 do presente artigo. 

 

 O artº 116.º-G estabelece o seguinte, sob a epigrafe de “participação de 

irregularidades”: 

1 - As instituições de crédito devem implementar os meios adequados de 

recepção, tratamento e arquivo das participações de irregularidades graves 

relacionadas com a administração, organização contabilística e fiscalização 

interna da instituição de crédito, susceptíveis de as colocarem em situação de 

desequilíbrio financeiro, de modo a assegurar que sejam comunicadas ao 

órgão de fiscalização pelos empregados da instituição de crédito, seus 

mandatários, comissários ou outras pessoas que lhes prestem serviços a título 

permanente ou ocasional. 

2 - Os meios referidos no número anterior devem garantir, nomeadamente, a 

confidencialidade das participações recebidas, devendo para o efeito ser 

elaborado um relatório de avaliação sobre a respectiva fundamentação. 

3 - As pessoas que, por virtude das funções que exerçam na instituição de 

crédito, nomeadamente nas áreas de auditoria interna, de gestão de riscos ou 

de controlo do cumprimento das obrigações legais e regulamentares 

(compliance), tomem conhecimento de qualquer irregularidade grave 

relacionada com a administração, organização contabilística e fiscalização 

interna da instituição de crédito que seja susceptível de a colocar em situação 

de desequilíbrio financeiro, têm o dever de as participar ao órgão de 

fiscalização, nos termos e com as salvaguardas estabelecidas no presente 

artigo. 

4 - As participações efectuadas ao abrigo do presente artigo, bem como os 

relatórios a que elas dêem lugar, devem ser conservados em papel ou noutro 
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suporte duradouro que permita a reprodução integral e inalterada da 

informação, pelo prazo de cinco anos, sendo-lhes aplicável o disposto no artigo 

120.º do presente diploma. 

5 - A participação de irregularidades nos termos do presente artigo não pode 

servir de fundamento à instauração de qualquer procedimento disciplinar, civil 

ou criminal, nem à adopção de práticas discriminatórias que sejam proibidas 

nos termos da legislação laboral. 

6 - As instituições de crédito devem apresentar ao Banco de Portugal um 

relatório anual com a descrição dos meios referidos no n.º 1 e com indicação 

sumária das participações recebidas e do respectivo processamento.  

 

8.8. Nem se diga que o Banco de Portugal esteve calado porque a isso estava 

obrigado. 

8.9. O Banco de Portugal afirmou um silêncio esquisito, para prejudicar os 

investidores. 

8.10. Não tinha qualquer obrigação de segredo, como resulta, inequivocamente 

do art.º 80º do RGICSF: 
Artigo 80.º Dever de segredo das autoridades de supervisão  

1 - As pessoas que exerçam ou tenham exercido funções no Banco de Portugal, 

bem como as que lhe prestem ou tenham prestado serviços a título permanente 

ou ocasional, ficam sujeitas a dever de segredo sobre factos cujo conhecimento 

lhes advenha exclusivamente do exercício dessas funções ou da prestação 

desses serviços e não poderão divulgar nem utilizar as informações obtidas. 

2 - Os factos e elementos cobertos pelo dever de segredo só podem ser 

revelados mediante autorização do interessado, transmitida ao Banco de 

Portugal, ou nos termos previstos na lei penal e de processo penal.  

3 - Fica ressalvada a divulgação de informações confidenciais relativas a 

instituições de crédito no âmbito da aplicação de medidas de intervenção 

corretiva ou de resolução, da nomeação de uma administração provisória ou 

de processos de liquidação, excepto tratando-se de informações relativas a 

pessoas que tenham participado na recuperação ou reestruturação financeira 

da instituição. 
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8.11. O Banco de Portugal tinha, à sua disposição, uma série de mecanismos 

de intervenção corretiva, que deveria ter usado antes e em alternativa a uma 

medida de resolução, que tem o mesmo efeito que o assalto a um banco. 

8.12. A medida de resolução é claramente ilegal e inconstitucional, porque não 

se encontravam preenchidos os requisitos de “intervenção extrema” exigidos 

pelo legislador. 

8.13. No dia 3 de Agosto de 2014, o Banco de Portugal deliberou a criação de 

um banco de transição denominado Novo Banco, em conformidade com a 

informação disponibilizada. 

 

9. Da inadmissibilidade do Novo Banco 

9.1. Salvo melhor opinião, o Banco de Portugal não podia constituir uma 

sociedade denominada “Novo Banco S.A.” por não ter na sua 

disponibilidade um certificado de admissibilidade com essa denominação. 

9.2. A marca “Novo Banco” encontrava-se registada, não podendo, por isso, 

ser usada por quem não fosse o titular da marca; o mínimo que se exigia a 

uma entidade pública como é o Banco de Portugal é que verificasse a 

disponibilidade da denominação social. 

 

10. Da “transferência da atividade” para um banco de transição e das finalidade 

da resolução 

 

10.1. As medidas de resolução, a aplicar “quando uma instituição de crédito 

não cumpra, ou esteja em risco sério de não cumprir, os requisitos para a 

manutenção da autorização para o exercício da sua atividade, o Banco de 

Portugal pode aplicar” medidas de: 

a) Alienação parcial ou total da atividade a outra instituição autorizada a 

desenvolver a atividade em causa; 

b) Transferência, parcial ou total, da atividade a um ou mais bancos de 

transição. 
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10.2. A lei não fala – nem permite nem confere poderes ao Banco de Portugal 

para regular e muito menos operar: 

- Cessões de posição contratual; 

- Cessões de direitos; 

- Quaisquer transmissões de direitos ou obrigações que não possam 

integrar o conceito de “transferência de atividade” que é a atividade 

bancária. 

10.3. Aliás, parece pertinente a conclusão de que o Banco de Portugal, como 

entidade de resolução terá, no mínimo que cumprir, no plano da resolução, as 

regras que ele próprio impõe aos planos de resolução que sejam apresentados 

pelos bancos. 

10.4. A transferência da atividade não pode entender-se como a transferência 

de uma universalidade e muito menos como um trespasse. 

10.5. É uma transferência do “negócio bancário” que tem que se operar, 

objeto a objeto, relação a relação, num quadro limpo (clean) e rigoroso e não 

numa lógica de confisco ou de pirataria. 

10.6. A aplicação de uma medida de resolução tem que respeitar o quadro do 

artº 144º do RGICSF, que dispõe o seguinte: 

Artigo 144.º Regime de resolução ou liquidação 

Verificando-se que as medidas de intervenção corretiva aplicadas não 
permitiram recuperar a instituição de crédito, ou considerando-se que as 
mesmas seriam insuficientes, pode, alternativamente, o Banco de 
Portugal: 
a) Nomear uma administração provisória, se estiverem reunidos os 
requisitos previstos no n.º 1 do artigo 145.º; 
b) Aplicar uma medida de resolução, se tal for necessário para garantir 
o cumprimento das finalidades previstas no artigo 145.º-A e se estiverem 
reunidos os requisitos previstos no artigo 145.º-C; 
c) Revogar a autorização para o exercício da respectiva atividade, 
seguindo-se o regime de liquidação previsto na lei aplicável. 

 
10.7. Ora, como já se viu, é claro e inequívoco que não estavam preenchidos os 

requisitos da insuficiência de medidas de intervenção corretiva, porque as 

mesmas nem sequer tinham sido aplicadas e nada indicava que, se fossem 
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aplicadas elas não permitiram recuperar a instituição de crédito, ou 

considerando-se que as mesmas seriam insuficientes. 

10.8. Bastaria que o Banco de Portugal impusesse uma mudança da 

administração e o saneamento da situação do Banco Espírito Santo S.A. por via 

de um empréstimo, no quadro legal dos que foram concedidos aos outros 

bancos. 

10.9. A aplicação a medida de resolução ofende o corpo do artº 144º do 

RGICSF. 

10.10. Mas há mais, pois não estão cumpridos os pressupostos do artº 145º-A: 

O Banco de Portugal pode aplicar, relativamente às instituições de crédito com 

sede em Portugal, as medidas previstas no presente capítulo, com o objectivo 

de prosseguir qualquer das seguintes finalidades: 

a) Assegurar a continuidade da prestação dos serviços financeiros essenciais; 

b) Acautelar o risco sistémico; 

c) Salvaguardar os interesses dos contribuintes e do erário público; 

d) Salvaguardar a confiança dos depositantes. 

10.11. Ora, a medida de resolução não serviu para o cumprimento de nenhuma 

dessas finalidades. 

10.12. O art.º 145º-G do mesmo RGICSF dispõe o seguinte, sob a epígrafe de 

“transferência parcial ou total da atividade para bancos de transição”: 
1 - O Banco de Portugal pode determinar a transferência, parcial ou total, de 
ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão de uma 
instituição de crédito para um ou mais bancos de transição para o efeito 
constituídos, com o objectivo de permitir a sua posterior alienação a outra 
instituição autorizada a desenvolver a atividade em causa. 
2 - O Banco de Portugal pode ainda determinar a transferência, parcial ou 
total, dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão de 
duas ou mais instituições de crédito incluídas no mesmo grupo para um ou mais 
bancos de transição, com a mesma finalidade prevista no número anterior. 
3 - O banco de transição é uma instituição de crédito com a natureza jurídica 
de banco, cujo capital social é totalmente detido pelo Fundo de Resolução. 
4 - O capital social do banco de transição é realizado pelo Fundo de Resolução 
com recurso aos seus fundos. 
5 - O banco de transição é constituído por deliberação do Banco de Portugal, 
que aprova os respectivos estatutos, não se aplicando o disposto no capítulo II 
do título II. 
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6 - Após a deliberação prevista no número anterior, o banco de transição fica 
autorizado a exercer as atividades previstas no n.º 1 do artigo 4.º 
7 - O banco de transição deve ter capital social não inferior ao mínimo previsto 
por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, 
ouvido o Banco de Portugal, e cumprir as normas aplicáveis aos bancos. 
8 - O banco de transição pode iniciar a sua atividade sem prévio cumprimento 
dos requisitos legais relacionados com o registo comercial e demais 
procedimentos formais previstos por lei, sem prejuízo do posterior 
cumprimento dos mesmos no mais breve prazo possível. 
9- O Banco de Portugal desenvolve por aviso as regras aplicáveis aos bancos 
de transição. 

 

10.13. Dispõe o artigo 145.º-H n.º 1 do RGICSF que o Banco de Portugal 

seleciona os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão a 

transferir para o banco de transição. Nestes termos: 

Artigo 145.º-H Património e financiamento do banco de transição 

1 - O Banco de Portugal seleciona os ativos, passivos, elementos 
extrapatrimoniais e ativos sob gestão a transferir para o banco de transição no 
momento da sua constituição. 

2 - Não podem ser transferidas para o banco de transição quaisquer 
obrigações contraídas pela instituição de crédito originária perante: 

a) Os respetivos acionistas, cuja participação no momento da transferência 
seja igual ou superior a 2 % do capital social, as pessoas ou entidades que nos 
dois anos anteriores à transferência tenham tido participação igual ou superior 
a 2 % do capital social, os membros dos órgãos de administração ou de 
fiscalização, os revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais 
de contas ou as pessoas com estatuto semelhante noutras empresas que se 
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a instituição;12 

                                                           

12 Alínea a) do n.º 2 do artigo 145.º-H alterada alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei 
n.º 114-A/2014, de 1 de agosto, Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, 
procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII relativo à aplicação de 
medidas de resolução, e transpondo parcialmente a Diretiva n.º 2014/59/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, que estabelece um enquadramento 
para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de 
investimento (DR 1 agosto). 
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b) As pessoas ou entidades que tenham sido acionistas, exercido as funções ou 
prestado os serviços referidos na alínea anterior nos quatro anos anteriores à 
criação do banco de transição, e cuja ação ou omissão tenha estado na origem 
das dificuldades financeiras da instituição de crédito ou tenha contribuído para 
o agravamento de tal situação; 

c) Os cônjuges, parentes ou afins em 1.º grau ou terceiros que atuem por conta 
das pessoas ou entidades referidos nas alíneas anteriores; 

d) Os responsáveis por factos relacionados com a instituição de crédito, ou que 
deles tenham tirado benefício, diretamente ou por interposta pessoa, e que 
estejam na origem das dificuldades financeiras ou tenham contribuído, por 
ação ou omissão no âmbito das suas responsabilidades, para o agravamento de 
tal situação, no entender do Banco de Portugal. 

3 - Não podem ainda ser transmitidos para o banco de transição os 
instrumentos utilizados no cômputo dos fundos próprios da instituição de 
crédito cujas condições tenham sido aprovadas pelo Banco de Portugal. 

4- Os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão 
selecionados nos termos do n.o 1 devem ser objeto de uma avaliação, reportada 
ao momento da transferência, realizada por uma entidade independente 
designada pelo Banco de Portugal, em prazo a fixar por este, a expensas da 
instituição de crédito, devendo a mesma avaliação, para efeitos do disposto no 
n.o 3 do artigo 145.º-B, incluir também uma estimativa do nível de recuperação 
dos créditos de cada classe de credores, de acordo com a ordem de prioridade 
estabelecida na lei, num cenário de liquidação da instituição de crédito 
originária em momento imediatamente anterior ao da aplicação da medida de 
resolução.13 

5 - Após a transferência prevista no n.º 1, o Banco de Portugal pode, a todo o 
tempo: 

a) Transferir outros ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob 
gestão da instituição de crédito originária para o banco de transição; 

                                                           

13 N.º 4 do artigo 145.º-H alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 
de agosto, Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao 
regime previsto no Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e 
transpondo parcialmente a Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de maio, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a 
resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento (DR 1 agosto). 
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b) Transferir ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão 
do banco de transição para a instituição de crédito originária. 

6- O Banco de Portugal determina a natureza e o montante do apoio financeiro 
a conceder pelo Fundo de Resolução, caso seja necessário, para a criação e o 
desenvolvimento da atividade do banco de transição, nomeadamente através da 
concessão de empréstimos ao banco de transição para qualquer finalidade, da 
disponibilização dos fundos considerados necessários para a realização de 
operações de aumento do capital do banco de transição ou da prestação de 
garantias.14 

7 - O Banco de Portugal pode convidar o Fundo de Garantia de Depósitos ou, 
no caso de medidas aplicáveis no âmbito do Sistema Integrado do Crédito 
Agrícola Mútuo, o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo a cooperar 
no processo de transferência de depósitos garantidos para um banco de 
transição, de acordo com o disposto no artigo 167.º-A ou no artigo 15.º-A do 
Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de Novembro (JusNet 2507/1998), 
respectivamente. 

8 - O valor total dos passivos e elementos extrapatrimoniais a transferir para o 
banco de transição não deve exceder o valor total dos ativos transferidos da 
instituição de crédito originária, acrescido, sendo caso disso, dos fundos 
provenientes do Fundo de Resolução, do Fundo de Garantia de Depósitos ou 
do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo. 

9 - Após a transferência prevista no n.º 1, deve ser garantida a continuidade 
das operações relacionadas com os ativos, passivos, elementos 
extrapatrimoniais e ativos sob gestão transferidos, devendo o banco de 
transição ser considerado, para todos os efeitos legais e contratuais, como 
sucessor nos direitos e obrigações transferidos da instituição de crédito 
originária. 

10 - A instituição de crédito originária, bem como qualquer sociedade inserida 
no mesmo grupo e que lhe preste serviços no âmbito da atividade transferida, 
deve prestar todas as informações solicitadas pelo banco de transição, bem 
como garantir a este o acesso a sistemas de informação relacionados com a 
atividade transferida e, mediante remuneração acordada entre as partes, 

                                                           

14 N.º 6 do artigo 145.º-H alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de agosto, 
Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título 
VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e transpondo parcialmente a Diretiva n.º 
2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de 
investimento (DR 1 agosto). 
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continuar a prestar os serviços que o banco de transição considere necessários 
para efeitos do regular desenvolvimento da atividade transferida. 

11 - A decisão de transferência prevista no n.º 1 produz efeitos 
independentemente de qualquer disposição legal ou contratual em contrário, 
sendo título bastante para o cumprimento de qualquer formalidade legal 
relacionada com a transferência. 

12 - A decisão de transferência prevista no n.º 1 não depende do prévio 
consentimento dos acionistas da instituição de crédito nem das partes em 
contratos relacionados com os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 
ativos sob gestão a transferir, não podendo constituir fundamento para o 
exercício de qualquer direito de vencimento antecipado estipulado nos 
contratos em causa. 

13 - A eventual transferência parcial dos ativos, passivos, elementos 
extrapatrimoniais e ativos sob gestão para o banco de transição não deve 
prejudicar a cessão integral das posições contratuais da instituição de crédito 
originária, com transmissão das responsabilidades associadas aos elementos 
do ativo transferidos, nomeadamente no caso de contratos de garantia 
financeira, de operações de titularização ou de outros contratos que contenham 
cláusulas de compensação ou de novação. 

10.14. O próprio Banco de Portugal determina como a seleção deverá ser feita 

no seu Aviso n.º 13/2012, de 18 de Outubro, ao definir as regras aplicáveis à 

criação e ao funcionamento dos bancos transição. 

10.15. No artigo 10.º n.º 1 do referido Aviso, o Banco de Portugal dispõe que 

deve constar da deliberação de constituição de um banco de transição uma 

descrição de todos os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob 

gestão que são objecto de transferência da instituição de crédito originária para 

o banco de transição. 

10.16. Diz, expressamente, esse normativo: 

1 -  Deve constar de deliberação do Banco de Portugal uma descrição de todos 

os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são 

objeto de transferência da instituição de crédito originária para o banco de 

transição, com observância dos limites impostos nos n.os 2 e 3 do artigo 145.º-H 

do RGICSF. 

2 -  A deliberação referida no n.º 1 determina, sem prejuízo de posterior 
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correção com base na avaliação independente a que se refere o artigo seguinte, 

o valor provisório de transferência dos ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão. 

3 -  A deliberação valoriza os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 

ativos sob gestão com base no respetivo valor contabilístico na instituição 

originária, a menos que existam comprovadas razões para que desde logo 

sejam objeto de ajustamentos baseados em critérios de prudência, tendo em 

conta estimativas de imparidades ao tempo disponíveis. 

4 -  O órgão de administração organiza as demonstrações financeiras iniciais, 

com base no valor provisório de transferência determinado nos termos dos 

números anteriores.” 

10.17. Ora, não se conhecendo, embora nenhuma deliberação, que possa 

intitular-se como tal, a verdade é que nos documentos conhecidos, um intitulado 

de deliberação, que não cumpre os requisitos legais e outro o comunicado, não 

consta qualquer “descrição de todos os ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são objecto de transferência do BES 

par o Novo Banco, SA.” 

10.18. O que, desde logo, torna impossível verificar como foram, são ou serão 

contabilizadas as “transferências”, na escrita da instituição originária e na 

escrita do banco de transição. 

10.19. O artº 10º,4 é ainda mais preciso ao exigir que “o órgão de 

administração organiza as demonstrações financeiras iniciais, com base no 

valor provisório de transferência, determinado nos termos anteriores”. 

10.20. O valor provisório é o valor contabilístico, a menos que existam 

comprovadas razões para que desde logo sejam objeto de ajustamentos 

baseados em critérios de prudência. 

10.21. A organização das demonstrações financeiras não pode fazer-se “a olho”, 

tendo que resultar, de forma coerente e consistente os lançamentos 

individualizados, verba a verba, que forem feitos na contabilidade do banco de 
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transição e, simultaneamente e coerentemente,  na contabilidade da instituição 

originária. 

10.22. Sob pena de estarmos perante uma falsificação de escrita mercantil, como 

se suspeita que ocorreu. 

10.23. Ou tudo isto andou a ser preparado há meses e então estaremos perante 

um vigarice (no sentido pessoano) mais grave do que a que foi anunciada ou 

então é legítimo suspeitar que as demonstrações financeiras são falsas, por não 

decorrerem, de forma automática e coerente dos lançamentos processados na 

contabilidade das duas instituições, verba a verba, ativo a ativo, passivo a 

passivo. 

10.24. No documento que é conhecido e que se junta o Banco de Portugal  não 

apresenta qualquer descrição de (todos os) ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são objeto de transferência da 

instituição de crédito originária para o banco de transição. 

10.25. Bem pelo contrário, o que faz é uma listagem, aliás também imprecisa, 

do que não é objeto de transferência. 

10.26. Tudo com clara e manifesta violação do disposto no Aviso n.º 13/2102, 

de 18 de outubro, que exige uma descrição positiva de inclusão e não uma 

descrição negativa de exclusão. 

10.27.  Na verdade, da deliberação do Banco de Portugal deveria constar uma 

descrição detalhada de todos os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 

ativos sob gestão que seriam objeto de transferência para no Novo Banco, 

habilitando-se, nessa base, as respetivas administrações a operar a transferência. 

10.28. Como já se referiu, é claro e inequívoco que o Banco de Portugal, tendo 

competência para decretar uma medida de resolução, não pode executá-la, 

devendo definir as suas condições e limites, em termos que habilitem as 

administrações a executá-la. 

10.29. Ora, não tendo dado cumprimento ao disposto no art.º 10 do Aviso 

13/2013, de 18 de outubro, não descrevendo uma a uma as verbas objeto da 

transferência, o Banco de Portugal inviabilizou não só a execução da medida de 
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resolução como a organização das demonstrações financeiras, que deveriam ser 

organizadas pelo órgão da administração, na sequência da efetivação das 

transferências e para demonstrar tais transferências. 

10.30. É por demais óbvio que tais demonstrações financeiras servem, no 

essencial, para demonstrar a higiene do processo de resolução, não podendo, 

por isso, assentar numa mera adulteração da escrita. 

10.31. A alegada deliberação do conselho de administração do Banco de 

Portugal, de 3 de Agosto de 2014, cuja ata se desconhece, não se conhecendo 

também qualquer votação, viola frontalmente o disposto no artigo 10.º nºs 1 do 

Aviso n.º 13/2012, de 18 de outubro, impedindo, por natureza, o cumprimento 

do disposto no art.º 10º,4. 

10.32. Aliás o que decorre do teor e texto do próprio diploma é que para a que a 

transferência dos activos, passivos e elementos extrapatrimoniais de um banco 

para outro seja possível têm de estar verificados um conjunto de requisitos, 

como a avaliação dos elementos a transferir, por uma entidade independente, o 

que como resulta do acto administrativo (acta do Banco de Portugal) não se 

verificou, art.º 145-H, 4 do RGICSF. 

10.33. Por outro prisma, a interpretação do art.º 145-H, 1 do RGICSF adoptada 

pelo Banco de Portugal não respeita os princípios gerais e normas do Sistema 

Nacional de Contabilidade que impende sobre qualquer sociedade comercial, 

bem como todas as obrigações tributárias atinentes. 

10.34. Dispõe o CIRC, na subsecção IV – Regime especial aplicável às fusões, 

cisões, entradas de activos e permutas de partes sociais – a este propósito, 

Artigo 78.º 

1 — A opção pela aplicação do regime especial estabelecido na presente 

Subsecção deve ser comunicada à Direcção-Geral dos Impostos na 

declaração anual de informação contabilística e fiscal, a que se refere o 

artigo 121.º, relativa ao período de tributação em que a operação é 

realizada:  
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a) Pela entidade ou entidades beneficiárias, no caso de fusão ou 

cisão, excepto quando estas entidades e, bem assim, a entidade ou 

entidades transmitentes, não sejam residentes em território português 

nem disponham de estabelecimento estável aí situado, casos em que a 

obrigação de comunicação deve ser cumprida pelos sócios residentes;  

b) Pela entidade beneficiária, no caso de entrada de activos, 

excepto quando não seja residente em território português nem disponha 

de estabelecimento estável aí situado, caso em que a obrigação deve ser 

cumprida pela entidade transmitente;  

c) Pelo sócio residente afectado, nas operações de permuta de 

partes sociais, ou pela sociedade adquirida quando seja residente em 

território português.  

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º, a sociedade que 

transfere os elementos patrimoniais, por motivo de fusão ou cisão ou 

entrada de activos, deve integrar no processo de documentação fiscal, a 

que se refere o artigo 130.º, os seguintes elementos:  

a) Declaração passada pela sociedade para a qual aqueles 

elementos são transmitidos de que obedecerá ao disposto no n.º 3 do 

artigo 74.º;  

b) Declarações comprovativas, confirmadas e autenticadas pelas 

autoridades fiscais do outro Estado Membro da União Europeia de que 

são residentes as outras sociedades intervenientes na operação, de que 

estas se encontram nas condições estabelecidas no artigo 3.º da 

Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho, sempre que nas operações não 

participem apenas sociedades residentes em território português.  

3 — No caso referido no n.º 2 do artigo 74.º, além das declarações 

mencionadas na alínea b) do número anterior, deve a sociedade 

residente integrar no processo de documentação fiscal a que se refere o 

artigo 130.º documento passado pelas autoridades fiscais do Estado 

membro da União Europeia onde se situa o estabelecimento estável em 
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que se declare o imposto que aí seria devido na falta das disposições da 

Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho.  

4 — A entidade beneficiária ou adquirente deve integrar, no processo 

de documentação fiscal previsto no artigo 130.º:  

a) As demonstrações financeiras da entidade transmitente ou 

contribuidora, antes da operação;  

b) A relação dos elementos patrimoniais adquiridos que tenham 

sido incorporados na contabilidade por valores diferentes dos aceites 

para efeitos fiscais na sociedade transmitente, evidenciando ambos os 

valores, bem como as depreciações e amortizações, provisões, 

ajustamentos em inventários, perdas por imparidade e outras 

correcções de valor registados antes da realização das operações, 

fazendo ainda o respectivo acompanhamento enquanto não forem 

alienados, transferidos ou extintos.  

 5 — Para efeitos do artigo 76.º, os sócios das sociedades 

fundidas ou cindidas devem integrar no processo de documentação 

fiscal, a que se refere o artigo 130.º, uma declaração donde conste a 

data, identificação da operação realizada e das entidades intervenientes, 

número e valor nominal das partes sociais entregues e recebidas, valor 

fiscal das partes sociais entregues e respectivas datas de aquisição, 

quantia em dinheiro eventualmente recebida, nível percentual da 

participação detida antes e após a operação de fusão ou cisão.  

6 — Para efeitos do disposto no artigo 77.º, os sócios da sociedade 

adquirida devem integrar no processo de documentação fiscal, a que se 

refere o artigo 130.º, os seguintes elementos:  

a) Declaração donde conste descrição da operação de permuta de 

partes sociais, data em que se realizou, identificação das entidades 

intervenientes, número e valor nominal das partes sociais entregues e 

das partes sociais recebidas, valor fiscal das partes sociais entregues e 

respectivas datas de aquisição, quantia em dinheiro eventualmente 
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recebida, resultado que seria integrado na base tributável se não fosse 

aplicado o regime previsto no artigo 77.º e demonstração do seu cálculo;  

b) Declaração da sociedade adquirente de como, em resultado de 

permuta de acções, ficou a deter a maioria dos direitos de voto da 

sociedade adquirida;  

c) Se for caso disso, declaração comprovativa, confirmada e 

autenticada pelas respectivas autoridades fiscais de outro Estado 

membro da União Europeia de que são residentes as entidades 

intervenientes na operação, de que se encontram verificados os 

condicionalismos de que a Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho, faz 

depender a sua aplicação e ou de que o sócio é residente desse Estado. 

10.35.  Para além do RGICSF, a legislação tributária era, também, 

suficientemente precisa no que respeita à obrigatoriedade do Banco de 

Portugal, enquanto entidade supervisora que determinou a transferência de 

tais elementos patrimoniais e extrapatrimoniais de uma entidade bancária 

(BES, S.A.) para outra (Novo Banco, S.A.) de juntar e demonstrar todo o 

processo de documentação fiscal, com especial relevância para os 

elementos discriminados no n.º 4. 

10.36. Para além disso, resulta do art.º 123º do CIRC que:  

1 — As sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as 

cooperativas, as empresas públicas e as demais entidades que exerçam, a 

título principal, uma actividade comercial, industrial ou agrícola, com sede 

ou direcção efectiva em território português, bem como as entidades que, 

embora não tendo sede nem direcção efectiva naquele território, aí 

possuam estabelecimento estável, são obrigadas a dispor de contabilidade 

organizada nos termos da lei que, além dos requisitos indicados no n.º 3 

do artigo 17.º, permita o controlo do lucro tributável. (Redacção dada pelo 

artigo 113.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro). 

2 — Na execução da contabilidade deve observar-se em especial o 

seguinte:  
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a) Todos os lançamentos devem estar apoiados em documentos 

justificativos, datados e susceptíveis de serem apresentados sempre que 

necessário;  

b) As operações devem ser registadas cronologicamente, sem emendas ou 

rasuras, devendo quaisquer erros ser objecto de regularização 

contabilística logo que descobertos.  

3 — Não são permitidos atrasos na execução da contabilidade superiores a 

90 dias, contados do último dia do mês a que as operações respeitam.  

3 — Os livros, registos contabilísticos e respectivos documentos de 

suporte devem ser conservados em boa ordem durante o prazo de 10 anos. 

 

10.37. Diz, expressamente, esse normativo: 
1 -  Deve constar de deliberação do Banco de Portugal uma descrição de todos 

os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são 

objeto de transferência da instituição de crédito originária para o banco de 

transição, com observância dos limites impostos nos n.os 2 e 3 do artigo 145.º-H 

do RGICSF. 

2 -  A deliberação referida no n.º 1 determina, sem prejuízo de posterior 

correção com base na avaliação independente a que se refere o artigo seguinte, 

o valor provisório de transferência dos ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão. 

3 - A deliberação valoriza os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 

ativos sob gestão com base no respetivo valor contabilístico na instituição 

originária, a menos que existam comprovadas razões para que desde logo 

sejam objeto de ajustamentos baseados em critérios de prudência, tendo em 

conta estimativas de imparidades ao tempo disponíveis. 

4 -  O órgão de administração organiza as demonstrações financeiras iniciais, 

com base no valor provisório de transferência determinado nos termos dos 

números anteriores.” 

10.38. Ora, não se conhecendo, embora nenhuma deliberação, que possa 

intitular-se como tal, a verdade é que nos documentos conhecidos, um 
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intitulado de deliberação, que não cumpre os requisitos legais e outro o 

comunicado, não consta qualquer “descrição de todos os ativos, passivos, 

elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são objecto de transferência 

do BES par o Novo Banco, SA.” 

10.39. O que, desde logo, torna impossível verificar como foram, são ou serão 

contabilizadas as “transferências”, na escrita da instituição originária e na 

escrita do banco de transição. 

10.40. O art.º 10º,4 é ainda mais preciso ao exigir que “o órgão de 

administração organiza as demonstrações financeiras iniciais, com base no 

valor provisório de transferência, determinado nos termos anteriores”. 

10.41. O valor provisório é o valor contabilístico, a menos que existam 

comprovadas razões para que desde logo sejam objeto de ajustamentos 

baseados em critérios de prudência. 

10.42. A organização das demonstrações financeiras não pode fazer-se “a olho”, 

tendo que resultar, de forma coerente e consistente os lançamentos 

individualizados, verba a verba, que forem feitos na contabilidade do banco 

de transição e, simultaneamente e coerentemente,  na contabilidade da 

instituição originária. 

10.43. Sob pena de estarmos perante uma falsificação de escrita mercantil, 

como se suspeita que ocorreu. 

10.44. Ou tudo isto andou a ser preparado há meses e então estaremos perante 

um vigarice (no sentido pessoano)15 mais grave do que a que foi anunciada 

ou então é legítimo suspeitar que as demonstrações financeiras são falsas, 

por não decorrerem, de forma automática e coerente dos lançamentos 

processados na contabilidade das duas instituições, verba a verba, ativo a 

ativo, passivo a passivo. 

10.45. No documento que é conhecido e que se junta o  Banco de Portugal  não 

apresenta qualquer descrição de (todos os) ativos, passivos, elementos 

                                                           
15  Veja-se, em FERNANDO PESSOA, “O Conto do Vigário” 
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extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são objeto de transferência da 

instituição de crédito originária para o banco de transição. 

10.46. Bem pelo contrário, o que faz é uma listagem, aliás também imprecisa,  

do que não é objeto de transferência. 

10.47. Tudo com clara e manifesta violação do disposto no Aviso n.º 13/2102, 

de 18 de outubro, que exige uma descrição positiva de inclusão e não uma 

descrição negativa de exclusão. 

10.48. Na verdade, da deliberação do Banco de Portugal deveria constar uma 

descrição detalhada de todos os ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão que seriam objeto de transferência 

para no Novo Banco, habilitando-se, nessa base, as respetivas 

administrações a operar a transferência. 

10.49. Como já se referiu, é claro e inequívoco que o Banco de Portugal, tendo 

competência para decretar uma medida de resolução, não pode executá-la, 

devendo definir as suas condições e limites, em termos que habilitem as 

administrações a executá-la. 

10.50. Ora, não tendo dado cumprimento ao disposto no art.º10 do Aviso 

13/2013, de 18 de outubro, não descrevendo uma a uma as verbas objeto da 

transferência, o Banco de Portugal inviabilizou não só a execução da 

medida de resolução como a organização das demonstrações financeiras, 

que deveriam ser organizadas pelo órgão da administração, na sequência da 

efetivação das transferências e para demonstrar tais transferências. 

10.51. É por demais óbvio que tais demonstrações financeiras servem, no 

essencial, para demonstrar a higiene do processo de resolução, não 

podendo, por isso, assentar numa mera adulteração da escrita. 

10.52. A alegada deliberação do conselho de administração do Banco de 

Portugal de 3 de Agosto de 2014, cuja ata se desconhece, não se 

conhecendo também qualquer votação, viola frontalmente o disposto no 

artigo 10.º nºs 1 do Aviso n.º 13/2012, de 18 de outubro, impedindo, por 

natureza, o cumprimento do disposto no art.º 10º,4. 
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10.53. Por outro lado, o Banco de Portugal, na interpretação que fez do art.º 

145-H do RGICSF não só não respeitou a letra e teleologia da norma, como 

também, violou, deliberadamente, todas as obrigações decorrentes do 

CIRC. 

10.54. A decisão do Banco de Portugal é, a um tempo, ilegal porque como 

resulta explícito das normas supra citadas existem procedimentos e 

obrigações decorrentes do próprio processo e medida de resolução que não 

podem deixar de se verificar. 

10.55. Não consta de todo o processo e medida de resolução tomada pelo Banco 

de Portugal qualquer referência às exigências e requisitos legais 

evidenciados, resultando num enorme desconhecimento dos activos, 

passivos e elementos extrapatrimoniais que transitaram de um banco para o 

outro. 

10.56. Aliás, não se pode sequer ter a veleidade de equacionar que o Anexo 2 e 

2ª constante da deliberação do Banco de Portugal a 3/08/2014, enquanto 

alegada lista de elementos a transferir da entidade intervencionada para o 

banco de transição, sirva o propósito do art.º 145-H, 4 do RGICSF, muito 

menos dos arts.º 78º e 123º do CIRC. 

10.57. Desses anexos não é possível apurar-se individualmente qualquer activo, 

passivo ou elemento extrapatrimonial, permitindo uma enorme espectro de 

incertezas, dúvidas, ambiguidades e opacidade nesta operação, atentatórios 

dos princípios mais basilares da legalidade e transparência fiscal. 

10.58. Além disso, a interpretação que o Banco de Portugal fez do art.º 145-H, 1 

do RGICSF é, a todo o tempo, inconstitucional. 

10.59. Dispõe o art.º 101 da Constituição da República Portuguesa que “O 

sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a 

captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios 

financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social.”   

10.60. Especificamente sobre o Banco de Portugal, estatui o art.º 102º da CRP 

que “O Banco de Portugal é o banco central nacional e exerce as suas 
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funções nos termos da lei e das normas internacionais a que o Estado 

Português se vincule.” 

10.61. O Banco de Portugal é uma entidade pública que se encontra adstrita ao 

cumprimento rigoroso do princípio da legalidade tout court, consagrado 

constitucionalmente. 

10.62. O Banco de Portugal, com a deliberação que aplicou a medida de 

resolução atou completamente à margem da lei (art.º 145-H do RGICSF e 

87º e 123º do CIRC). 

10.63. Considerando isto, mostra-se forçoso concluir que estando o Banco de 

Portugal vinculado ao cumprimento das normas legais, de per si e por 

determinação constitucional, a medida de resolução que este aplicou ao 

Banco Espírito Santo, S.A. é inconstitucional, por violação expressa do 

estatuído no art.º 102º da CRP, pois que a sua actuação tem de estar 

vinculada e assente no cumprimento da lei, o que não se verificou. 

 

11. A mentira do não envolvimento de dinheiros do Estado 

11.1. Na comunicação feita pelo Governador do Banco de Portugal no 

dia 3 de Agosto de 2014 e em declarações posteriores da  Ministra das 

Finanças foi garantido que a medida de resolução adoptada não seria 

suportada pelos contribuintes e pelo erário público. 

11.2. Trata-se de um rotunda falsidade. 

11.3. Ao contrário do que vem sendo afirmado, para intoxicar a opinião 

pública, o Fundo de Resolução não pertence ao sistema financeiro. 

11.4. O Fundo de Resolução é uma pessoa coletiva de direito público, 

que funciona como uma espécie de quintal do Banco de Portugal. 

11.5. É, aliás, absolutamente dependente do Banco de Portugal, como 

se vê dos artº 153º-B e 153ª-C do RGICSF, que se reproduzem: 

Artigo 153.º-B Criação e natureza do Fundo de Resolução 
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1 - É criado o Fundo de Resolução, adiante designado por Fundo, 

pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia 

administrativa e financeira. 

2 - O Fundo tem sede em Lisboa e funciona junto do Banco de 

Portugal. 

3 - O Fundo rege-se pelo presente diploma, pelos seus regulamentos e, 

subsidiariamente, pela lei-quadro dos institutos públicos 

Artigo 153.º-C Objecto do Fundo de Resolução 

O Fundo tem por objecto prestar apoio financeiro à aplicação de 

medidas de resolução adoptadas pelo Banco de Portugal e 

desempenhar todas as demais funções que lhe sejam conferidas pela lei 

no âmbito da execução de tais medidas. 

11.6. O artº Artigo 153.º-D  dispõe o seguinte: 

 1 - Participam obrigatoriamente no Fundo: 

a) As instituições de crédito com sede em Portugal; 

b) As empresas de investimento previstas no n.º 2 do artigo 199.º-I; 

c) As sucursais de instituições de crédito não compreendidas no artigo 

48.º; 

d) As sucursais das instituições financeiras abrangidas pelo artigo 

189.º e que exerçam as atividades previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 

do artigo 199.º-A; 

e) As sociedades relevantes para sistemas de pagamentos sujeitas à 

supervisão do Banco de Portugal. 

2 - Ficam dispensadas de participar no Fundo as caixas de crédito 

agrícola mútuo associadas da Caixa Central de Crédito Agrícola 

Mútuo. 

11.7. À primeira vista, estaríamos perante uma participação verdadeira, 

real e efetiva, mas isso não é verdade. 

11.8. Essas entidades são apenas contribuintes, não participando nas 

decisões do Fundo de Resolução, que não passa de um mero clone do 

Banco de Portugal, sem qualquer autonomia e sem qualquer intervenção 

do sector financeiro. 
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11.9. Estamos, citando outra vez Fernando Pessoa, perante outro conto 

do Vigário... 

11.10. Dispõe o artº 153º-D: 

Artigo 153.º-E Comissão diretiva do Fundo de Resolução 

1 - O Fundo é gerido por uma comissão diretiva composta por três 
membros: 

a) Um membro do conselho de administração do Banco de Portugal, por 
este designado, que preside; 

b) Um membro designado pelo membro do Governo responsável pela 
área das finanças; 

c) Um membro designado por acordo entre o Banco de Portugal e o 
membro do Governo responsável pela área das finanças. 

2 - As deliberações da comissão diretiva são tomadas por maioria dos 
votos dos membros presentes nas reuniões, cabendo ao presidente voto 
de qualidade. 

3 - O Fundo obriga-se pela assinatura de dois membros da comissão 
diretiva. 

4 - Os membros da comissão directiva exercem as suas funções por 
mandatos de três anos, renováveis até ao máximo de quatro mandatos, 
podendo acumular as suas funções com quaisquer outras, públicas ou 
privadas, desde que autorizados para o efeito no acto de nomeação. 

5 - O exercício das funções previstas no presente artigo não é 
remunerado. 

6 - Podem participar nas reuniões da comissão directiva, sem direito de 
voto, por convocação do presidente, outras entidades cuja presença seja 
considerada necessária. 

11.11. Tal como está desenhado o Fundo de Resolução é um “complot” 

do Banco de Portugal com o Ministro das Finanças, servindo 

exclusivamente os interesses concertados de ambos. 
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11.12. O financiamento do Fundo de Resolução faz-se nos termos do 

disposto no artº Artigo 153.º-F do RGICSF, que dispõe o seguinte: 

 1 - O Fundo dispõe dos seguintes recursos: 

a) As receitas provenientes da contribuição sobre o sector bancário; 

b) Contribuições iniciais das instituições participantes; 

c) Contribuições periódicas das instituições participantes; 

d) Importâncias provenientes de empréstimos; 

e) Rendimentos da aplicação de recursos; 

f) Liberalidades; 

g) Quaisquer outras receitas, rendimentos ou valores que provenham da sua 

atividade ou que por lei ou contrato lhe sejam atribuídos. 

2 - Os empréstimos previstos na alínea d) do número anterior não podem ser 

concedidos pelo Banco de Portugal. 

11.13. O Decreto-Lei n.º 24/2013, de 19 de fevereiro, estabelece o 

método de determinação das contribuições iniciais, periódicas e especiais 

para o Fundo de Resolução, previstas no Regime Geral das Instituições 

de Crédito e Sociedades Financeiras. 

11.14. O Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2013, de 26 de março, 

determina o método concreto e os procedimentos a adotar no âmbito do 

apuramento das contribuições periódicas para o Fundo de Resolução16. 

                                                           
16 Citamos: 
Artigo 2.º Método de apuramento das contribuições periódicas para o Fundo de Resolução 
1 - O valor da contribuição periódica para o Fundo de Resolução devida por cada instituição participante é 
determinado pela aplicação de uma taxa contributiva sobre os valores médios dos saldos mensais do passivo apurado 
e aprovado pelas instituições participantes, deduzido dos elementos do passivo que integram os fundos próprios de 
base e complementares e dos depósitos cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos ou pelo Fundo de Garantia do 
Crédito Agrícola Mútuo, nos termos previstos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 24/2013, de 19 de fevereiro (JusNet 
263/2013). 
2 - A taxa contributiva referida no número anterior é determinada a partir de uma taxa base, que é multiplicada por 
um fator de ajustamento calculado em função do perfil de risco de cada instituição participante, tendo em 
consideração a sua situação de solvabilidade. 
3 - O Banco de Portugal fixa anualmente, até 15 de dezembro, mediante instrução, a taxa base referida no número 
anterior, até ao máximo de 0,07 %, ouvidas a Comissão Diretiva do Fundo de Resolução e a associação que em 
Portugal represente as instituições participantes que, no seu conjunto, detenham maior volume de depósitos. 

N.º 3 do artigo 2.º alterado pelo artigo 1.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2014, de 9 de outubro, Altera 
o n.º 3 do artigo 2.º do aviso do Banco de Portugal n.º 1/2013, publicado no DR, 2.ª série, de 26 de março de 
2013, que definiu o método concreto e os procedimentos a adotar no âmbito do apuramento das contribuições 
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11.15. É por demais óbvio que os valores resultantes destas regras darão 

para pouco mais do que fazer cantar um cego. 

11.16. E que os custos e encargos das medidas de resolução, segundo o 

regime jurídico atual, cairão, sempre e inevitavelmente na esfera do 

Estado. 

11.17. Aliás, o art.º 153º-M do RGICSF é claro, especialmente no seu  nº 

3: 

                                                                                                                                                                          
periódicas para o Fundo de Resolução, prevendo-se que a taxa contributiva de base a aplicar em cada ano será 
fixada pelo Banco de Portugal até 15 de dezembro do ano anterior (DR 9 outubro). 

Vigência: 9 Outubro 2014 
 
4 - Para cada instituição participante, o fator de ajustamento referido no n.º 2 é determinado com base na seguinte 
fórmula, cujo resultado é arredondado a duas casas decimais: 
Ver/Ocultar 
Em que RMCT1 é rácio médio de core tier 1 relevante para cada instituição participante, expresso em pontos 
percentuais, arredondado a uma casa decimal. 
5 - No caso das instituições integradas em grupo financeiro sujeito a supervisão em base consolidada pelo Banco de 
Portugal, o rácio médio de core tier 1 a considerar para efeitos do disposto no número anterior corresponde à média 
dos rácios core tier 1 do grupo em que a instituição está integrada, calculados em base consolidada, nos termos do 
Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2011, com referência a 30 de junho e a 31 de dezembro do ano anterior àquele a 
que respeita a contribuição. 
6 - No caso das instituições não integradas em nenhum grupo financeiro sujeito a supervisão em base consolidada 
pelo Banco de Portugal, o rácio médio de core tier 1 a considerar para efeitos do disposto no n.º 4 é determinado pela 
média dos rácios core tier 1, calculados em base individual, nos termos do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2011, 
com referência a 30 de junho e a 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeita a contribuição. 
7 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o fator de ajustamento não pode ser inferior a 0,8 nem superior a 2,0, pelo que, 
quando da aplicação da fórmula prevista naquele número resultar um fator de ajustamento fora desse intervalo, o 
fator de ajustamento a considerar é igual ao limite mais próximo. 
8 - No caso das instituições participantes que sejam empresas de investimento e que não estejam integradas no 
perímetro de supervisão em base consolidada de uma instituição de crédito, é aplicado um fator de ajustamento igual 
a 0,8. 
9 - No caso das sociedades relevantes para sistemas de pagamentos sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, é 
aplicado um fator de ajustamento igual a 1,0. 
 
Artigo 3.º Procedimentos de apuramento das contribuições periódicas 
1 - Para efeitos de apuramento do valor das contribuições periódicas para o Fundo, as instituições participantes 
reportam ao Banco de Portugal, até ao final do mês de fevereiro de cada ano, os saldos relativos aos elementos que 
integram a base de incidência definida no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 24/2013, de 19 de fevereiro (JusNet 
263/2013), verificados no final de cada mês do ano anterior. 
2 - O reporte previsto no número anterior é efetuado com base em modelo próprio, a definir por instrução do Banco 
de Portugal. 
3 - O Banco de Portugal remete ao Fundo de Resolução o reporte da informação a que se refere o n.º 1, depois de 
proceder à verificação dos valores indicados pelas instituições participantes. 
4 - Caso sejam verificadas divergências entre a informação reportada nos termos do n.º 1 e aquela de que o Banco de 
Portugal disponha, o Banco de Portugal procura esclarecer a origem dessas divergências junto da instituição 
participante em causa e, uma vez ouvida a mesma, envia ao Fundo de Resolução, em conjunto com o reporte enviado 
pela instituição, os valores que este deve considerar para apuramento da contribuição periódica. 
5 - O Fundo de Resolução notifica as instituições participantes do montante final apurado da respetiva contribuição 
periódica, no prazo máximo de 15 dias a contar da receção do reporte de informação enviada pelo Banco de Portugal 
nos termos do n.º 4. 
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Artigo 153.º-M Disponibilização de recursos 

1 - O Fundo disponibiliza os recursos determinados pelo Banco de Portugal 

para efeitos da aplicação de medidas de resolução. 

2- Os recursos disponibilizados nos termos do disposto no número anterior que 

não sejam utilizados para a realização do capital social do banco de transição 

conferem ao Fundo um direito de crédito sobre a instituição participante que 

seja objeto da medida de resolução, sobre o banco de transição ou sobre a 

instituição adquirente, conforme os casos, no montante correspondente a esses 

recursos e beneficiando dos privilégios creditórios previstos no n.o 3 do artigo 

166.º-A.17 

3 - A disponibilização de recursos financeiros nos termos do presente artigo 

processar-se-á com observância das regras e orientações da União Europeia 

em matéria de auxílios de Estado. 

11.18. A medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo S.A., 

para além de ser ilegal é manifestamente violadora dos interesses dos 

acionistas e do interesse público. 

11.19. Em boa verdade, o Banco de Portugal, que não podia, porque está 

proibido por lei, emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução, seu clone, 

promoveu que lhe fosse emprestado, valor não completamente 

esclarecido que pertencerá ao Tesouro da República, sem que haja 

qualquer garantia. 

11.20. Esses recursos têm estado a ser usados para destruir o património do 

Banco Espírito Santo S.A., de que os AA. são acionistas e credores, o 

que  não preenche os pressupostos das medidas de resolução. 

                                                           

17 N.º 2 do artigo 153.º-M alterado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de agosto, Altera o Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de 
dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII relativo à aplicação de medidas de resolução, e 
transpondo parcialmente a Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, que 
estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de 
investimento (DR 1 agosto). 
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11.21. Para além disso, o empréstimo feito pelo Estado ao Fundo de Resolução 

é ilegal, porque não foi pública lei de autorização do mesmo. 

11.22. E, nos termos do disposto no artº 161º,h) da Constituição da República é 

da competência da Assembleia da República “autorizar o Governo a 

contrair e a conceder empréstimo   e a realizar outras operações de crédito que 

não sejam de dívida flutuante, definindo as respectivas condições gerais, e 

estabelecer o limite máximo dos avales a conceder em cada ano pelo 

Governo.” 

11.23. Ora, a verdade é que não houve autorização parlamentar para este mega-

empréstimo ao Fundo de Resolução, sendo certo que o mesmo era 

desnecessário para resolver os problemas alegadamente verificados. 

11.24. De facto, contínua em vigor a Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, que 

estabelece medidas de reforço da solidez financeira das instituições de 

crédito no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira e 

da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros. 

11.25. A medida de resolução, tal como foi desenhada, viola o disposto na Lei 

n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, que o Banco de Portugal poderia ter 

posto em execução, por via de simples substituição da administração do 

Banco Espírito Santo S.A., sem necessidade de destruir o banco e de 

lesar os direitos do acionistas. 

11.26. Cita-se o disposto no art.º 2º dessa lei, na redação que lhe foi dada pela 

Lei nº 4/2012, de 11 de janeiro 

«Artigo 2.º Reforço do rácio core tier 1 

1 - O reforço da solidez financeira das instituições de crédito é efetuado 

através de operações de capitalização com recurso a investimento público, 

tendo em vista o cumprimento do rácio core tier 1 estabelecido de acordo com 

a legislação e regulamentação aplicáveis. 

2 - O recurso ao investimento público é realizado de acordo, nomeadamente, 

com princípios de necessidade e proporcionalidade, de remuneração e garantia 

dos capitais investidos e de minimização dos riscos de distorção da 

concorrência, não podendo o Estado exercer, qualquer que seja a sua 
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participação no capital social da instituição de crédito, domínio ou controlo 

sobre a instituição, nos termos do artigo 486.º do Código das Sociedades 

Comerciais (JusNet 32/1986) e do n.º 2 do artigo 13.º do Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 298/92, de 31 de dezembro (JusNet 66/1992), sem prejuízo do disposto no 

artigo 16.º-A da presente lei. 

3 - O recurso ao investimento público tem natureza subsidiária e temporária, 

sendo aplicável a operações de capitalização de instituições de crédito a 

realizar até 30 de junho de 2014. 

11.27. Temos que registar, porém, um pormenor: o de que a data limite, 

constante do art.º  2º,3, que foi sucessivamente alterada, não o foi  para 

além de 30 de junho de 201418. 

11.28. O Governo e Banco de Portugal poderiam ter optado por criar condições 

para a continuidade da eficácia da referida lei, propondo ao Parlamento a 

alteração do  art.º 2º, 3 ou, se continuassem apostados na destruição do 

Banco Espírito Santo S.A., por via de uma medida de resolução assente 

num empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução teriam que obter 

previamente aprovação parlamentar do empréstimo, em conformidade 

com a referida norma constitucional. 

11.29. Foi anunciado que o capital social do Novo Banco, SA é de 4.900 

milhões de euros, que, tal como consta do registo comercial, é detido 

integralmente pelo Fundo de Resolução. 

11.30. Os fundos próprios do Fundo de Resolução eram, segundo se sabe d 

menos de 300 milhões de euros, ou seja de menos de 10% do valor do 

empréstimo, pelo que é forçosa a conclusão de que o mesmo, para além 

                                                           
18 Na versão anterior o texto era o seguinte: “As modalidades previstas no n.º 1 têm natureza subsidiária e 
temporária, sendo aplicáveis a operações de capitalização de instituições de crédito a realizar até 31 de dezembro de 
2013, ” conforme alteração pelo  artigo 181.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, Orçamento do Estado para 
2013 (DR 31 dezembro).  A versão atual resulta do artigo 174.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, Orçamento 
do Estado para 2014 (DR 31 dezembro). 
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de ilegal, foi uma operação imprudente e talvez venha a ser uma 

operação danosa, também para o Estado. 

11.31. Em boa verdade, a medida de resolução serve apenas dois interesses: 

 O da perturbação do mercado e da destruição de saudáveis condições 

de concorrência, por via do ataque a um dos maiores bancos 

portugueses, a fim de alargar o espaço de mercado dos demais; 

 O da criação de condições para proteger as empresas e os interesses 

dos maiores acionistas do Banco Espírito Santo S.A. e do Grupo 

Espírito Santo, em vez de executar os créditos do Banco 

intervencionado. 

11.32. A construção maniqueísta de um “banco bom” e de um “banco mau”, 

para colocar no “banco mau”, o que se chama de ativos tóxicos não passa 

de um expediente fraudulento para favorecer os devedores, não os 

executando. 

11.33. Que uma tal vigarice seja financiada com recursos do Estado, contra os 

interesses de centenas de milhar de aforradores, que acreditaram no 

Banco Espírito Santo S.A. e negociaram os seus títulos na Bolsa até ao 

último minuto, é absolutamente censurável. 

11.34. Foi anunciado, em 3 de agosto, que a “mobilização dos recursos do 

Estado assumirá apenas uma operação de financiamento ao fundo”. 

11.35. Claramente, do que se trata é de um empréstimo do Estado, não previsto 

o Orçamento e não aprovado pela Assembleia da República, por isso 

mesmo ilegal e inconstitucional. 

11.36. Ora, o Fundo de Resolução não tem por onde pagar... 

11.37. A destruição de um banco – dos maiores do país – não gera riqueza. 

11.38. Gera sim prejuízos. 

11.39. Mas esses prejuízos não são da responsabilidade do Banco Espírito Santo 

S.A. 
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11.40. Não se alcança como é que o Estado vai recuperar o valor do empréstimo 

se tudo indica que as ações do Novo Banco nada valerão. 

11.41. Outra questão relevante é a de saber se mesmo os factos que foram 

anunciados como constituindo pressupostos da deliberação do Banco de 

Portugal de 3 de Agosto de 2014 são verdadeiros. 

11.42. É verdade que consta do site da CMVM o relatório que se juntou como 

Documento nº 11. 

11.43. Porém, o mesmo não está assinado por ninguém, tendo sido noticiado nos 

jornais que nenhum órgão social o aprovou. 

11.44. As contas da sociedade Banco Espírito Santo S.A. estão, para além do 

mais, sujeitas ao cumprimento do disposto no Código das Sociedades 

Comerciais, no que se refere à sua aprovação, ao seu depósito e à sua 

certificação. 

11.45. Pelo que se requer a final que seja notificado o Banco de Portugal para 

apresentar em juízo certidão do referido documento devidamente 

assinada por quem o aprovou e certificou. 

11.46. É o próprio Banco de Portugal quem afirma que “o Banco de Portugal 

exerce uma supervisão intrusiva, prospetiva e baseada nos principais fatores de 

risco e estabilidade financeira, apoiando-se nos mecanismos internos e 

externos de controlo do risco e de auditoria das instituições supervisionadas, 

bem como no acompanhamento da atuação dos gestores e dos acionistas 

qualificados das instituições”. 

 

12. Mais contradições e trapalhadas. 

 

12.1. Como já se referiu, no dia 30 de Julho de 2014 declarava que era 

desejável que o reforço de capital fosse realizado com base em soluções de 

mercado e que a solidez da instituição estava salvaguardada pelo facto de 

continuar disponível a linha de capitalização pública criada no âmbito do 

programa de assistência económica e financeira para suportar eventuais 
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necessidades de capital do sistema bancário, o que, como vimos, é falso, pois 

que o artº 2º,3 Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro determina o seguinte:  

O recurso ao investimento público tem natureza subsidiária e temporária, 

sendo aplicável a operações de capitalização de instituições de crédito a 

realizar até 30 de junho de 2014. 

12.2. Segundo o Diário da República de 31 de julho de 2014, o governo 

aprovou o Decreto-Lei n.º 114-A/2014, que decretou uma alteração cirúrgica 

ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

(RGICSF) no que concerne ao regime de resolução de instituições de crédito, 

transpondo parcialmente o disposto na Directiva n.º 2014/59/UE. 

12.3. Não é claro que este diploma seja verdadeiro, porque não terá reunido o 

Conselho de Ministros.  

12.4. O Decreto-Lei n.º 114-A/2014 foi promulgado pelo Presidente da 

República no dia 1 de Agosto de 2014 e entrou em vigor no dia seguinte, dia 

2 de Agosto. 

12.5. O referido decreto-lei alterou o disposto nos artigos 145.º-B, 145.º-F, 

145.º-H, 145.º-I, 153.º-M, 155.º e 211.º do RGICSF (aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 298/92, de 31/12), de forma a transpor parcialmente a Directiva n.º 

2014/59/UE, incindindo a alteração legislativa verificada exclusivamente 

sobre o regime de resolução de instituições de crédito. 

12.6. No dia 30 de julho de 2014, a Comissão Europeia terá sido notificada nos 

termos e para os efeitos do artigo 107.º n.º 3 alínea b) do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, no âmbito de uma ajuda para remediar 

uma perturbação grave na economia de um estado membro.  

12.7. Tudo isto foi feito de forma mais escura possível, com absoluta ocultação 

da informação ao mercado. 

12.8. O Banco de Portugal confirmou esta notificação no documento  de 3 de 

agosto de 2014 no ponto 17, que se transcrever: “A criação de uma 

instituição capitalizada nos termos expostos constitui, do mesmo modo, uma 
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solução que a Comissão Europeia, depois de notificada ao abrigo dos 

auxílios de Estado, considerou compatível com o mercado interno.” 

12.9. Salienta-se: no mesmo dia da publicação da publicação do relatório de 

atividade e resultados do Grupo BES referente ao 1.º semestre de 2014 – 30 

de Julho de 2014 - a Comissão Europeia foi notificada no âmbito das ajudas 

de Estado com vista a remediar uma grave perturbação na economia de 

Portugal relativa à situação do BES. 

12.10. No mesmo dia 30 de Julho de 2014, o Banco de Portugal emitiu um 

comunicado em que reiterou a posição de que a solução a adoptar deveria ser 

uma solução de mercados, preferencialmente através um aumento de 

capital, ou em última instância através do recurso à recapitalização. 

12.11. Ao mesmo tempo, falsamente, a comunicação para a Comissão Europeia 

reportava a necessidade de implementação de ajudas de Estado para fazer 

face a uma grave perturbação na economia portuguesa. 

12.12. Estamos, claramente, no domínio da vigarice, no sentido pessoano, que 

referimos e no domínio mais lato da mentira. 

12.13. Parece evidente que o pedido feito no âmbito do auxílio de Estado para 

sanar uma perturbação grave na economia portuguesa não é compaginável 

com a afirmação simultânea de uma posição de  confiança na solidez do BES 

transmitida até então pelo Banco de Portugal.  

12.14. Já em 11 de julho de 2014, o Banco de Portugal tinha emitido um 

comunicado, a propósito da situação financeira do Banco Espírito Santo, 

S.A., que voltamos a citar: 
 “Em face do comportamento especialmente adverso no mercado de 

capitais nacional decorrente da incerteza latente sobre a situação 

financeira do Banco Espírito Santo, S.A. (BES), o Banco de Portugal 

esclarece que, tendo em conta a informação reportada pelo BES e pelo 

seu auditor externo (KPMG), o BES detém um montante de capital 

suficiente para acomodar eventuais impactos negativos decorrentes da 

exposição assumida perante o ramo não financeiro do Grupo Espírito 
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Santo (GES) sem pôr em causa o cumprimento dos rácios mínimos em 

vigor. 

A este propósito, relembra-se que a situação do ramo não financeiro do 

GES foi detetada na sequência de uma auditoria transversal realizada 

por entidade independente por determinação do Banco de Portugal, no 

final de 2013, aos oito maiores grupos bancários portugueses. Recorda-

se ainda que, na sequência das conclusões extraídas dessa auditoria, 

foram determinadas várias medidas destinadas a salvaguardar a posição 

financeira do BES relativamente aos riscos emergentes do ramo não 

financeiro do GES. Importa sublinhar que esta auditoria concluiu um 

ciclo de 4 ações transversais de inspeção desenvolvidas pelo Banco de 

Portugal desde 2011 e que permitiram uma revisão aprofundada das 

carteiras de crédito dos principais bancos portugueses. 

Não existem motivos que comprometam a segurança dos fundos 

confiados ao BES, pelo que os seus depositantes podem estar 

tranquilos.”  

12.15. No dia 13 de Julho de 2014, o Banco de Portugal emitiu um Comunicado 

sobre o Banco Espírito Santo,  também já referido em que e afirma: 
 “O Banco de Portugal determinou a convocação urgente de reunião 

extraordinária do Conselho de Administração do BES, a realizar hoje, 

para deliberar: 

a) A cooptação, na sequência das renúncias entretanto 

apresentadas pelos membros do Conselho de Administração do BES, dos 

seguintes membros propostos pela ESFG e apoiados pelo Crédit 

Agricole: Vítor Augusto Brinquete Bento; João de Almada Moreira Rato; 

e José Alfredo de Almeida Honório;  

b) A designação dos três membros cooptados para a Comissão 

Executiva do BES e, em conformidade com o consenso dos principais 

acionistas de referência do BES, indicação de Vítor Bento, João Moreira 

Rato e José Honório para exercício, respetivamente, das funções de 

Presidente da Comissão Executiva, Administrador Financeiro e Vice-

Presidente da Comissão Executiva, neste último caso logo que aprovada 
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a alteração do contrato de sociedade do BES conforme proposta pela 

ESFG no dia 11 de julho. 

c) Esta cooptação será, conforme previsto, objeto de ratificação 

na Assembleia Geral do BES, convocada para dia 31 de julho.” 

(Documento n.º 2) 

12.16. O governador do Banco de Portugal afirmou no dia 15 de Julho de 2014, 

em declarações à TVI, “que há accionistas interessados em participar num 

aumento de capital do BES, caso seja necessário”.  

12.17. E  adiantou que o banco está capitalizado, com uma “almofada de capital 

para fazer face aos riscos com que está confrontado, que tem a ver com a evolução 

da área não financeira da família. Referiu ainda que os depositantes podem estar 

tranquilos, porque, se for preciso, o banco é capaz de “mobilizar capital”. “A 

situação de solvabilidade do BES é sólida”, concluiu. (in Observador do dia 15 

de Julho de 2014)  

12.18. “O Banco de Portugal informa ainda que, tal como referido no comunicado 

divulgado a 20 de junho, aguarda que lhe seja submetido, para avaliação, o modelo 

de governo interno que venha a ser aprovado em Assembleia Geral Extraordinária. 

De modo a permitir uma avaliação positiva pelo Banco de Portugal, a Assembleia 

Geral deve assegurar que os membros a designar para o novo órgão societário são 

adequados tendo, designadamente, por referência os requisitos exigidos na lei para 

o exercício de funções de administração e fiscalização em instituição de crédito.” 

12.19. Foi tornado público que no dia 16 de Julho de 2014 o presidente da 

KPMG, responsável pela auditoria às contas do 1.º semestre de 2014, reuniu-

se com o Vice-Governador do Banco de Portugal e lhe terá dito que o valor 

das imparidades do Banco Espírito Santo era manifestamente superior ao 

esperado. 

12.20. Como foi depois relatado na imprensa, Sikander Sattar, o presidente da 

KPMG, a auditora das contas do primeiro semestre do Banco Espírito Santo 

S.A.  disse ter informado a tempo o vice-governador do Banco de Portugal 

do buraco encontrado nesses resultados – na prática, mais de duas semanas 
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antes do colapso do banco. Admitindo, porém, que Pedro Duarte Neves, 

também responsável pela supervisão prudencial no banco central, não tenha 

informado o próprio governador. 

12.21. Numa entrevista ao Expresso, Sikander Sattar garantiu ter reunido no dia 

16 de julho, nas instalações do Banco de Portugal, com Pedro Duarte Neves 

e o diretor do departamento de supervisão, dando “a indicação” de que tinha 

sido identificada a situação de recompra das obrigações com perdas para o 

BES, um problema novo que acrescentou perdas adicionais de mais de mil 

milhões de euros. Explicou que no dia 22 de julho isso mesmo foi reportado 

num e-mail dirigido ao mesmo diretor de supervisão (que reporta 

diretamente a Duarte Neves), dando já conta dos detalhes do problema.” (in 

Observador de 5 de setembro de 2014 .) 

12.22. No dia 18 de Julho de 2014, o Governador do Banco de Portugal, Carlos 

Costa, perante os deputados da Assembleia da República disse “(…) ter 

informações fiáveis de investidores privados interessados em reforçar o capital do 

BES — mas nada mais adiantou sobre quem, refugiando-se no segredo bancário.” 

Mas admitiu que num último cenário o banco recorresse a capitais públicos. 

Segundo ele, a  supervisão fez o que pode, incluindo dar instruções para que os 

investidores particulares fossem reembolsados, sem renovação do papel 

comercial. E manifestou total confiança na nova administração, liderada por Vítor 

Bento, reforçando que é importante uma mudança na estrutura acionista do 

banco.” (in Observador do dia 18 de Julho de 2014). 

12.23. No dia 29 de julho de 2014 foi prestado pelo Banco de Portugal o 

seguinte esclarecimento a propósito de notícias então divulgadas sobre 

eventual resultado negativo do BES: “Em face das notícias divulgadas hoje 

sobre um eventual resultado negativo a apresentar pelo Banco Espírito Santo, S.A. 

(BES), com referência a 30 de junho de 2014, o Banco de Portugal reitera que, 

caso venha efetivamente a verificar-se qualquer insuficiência da atual almofada de 

capital, o interesse demonstrado por diversas entidades em assumirem uma posição 

de referência no BES indicia que é realizável uma solução privada para reforçar o 

capital. No limite, se necessário, está disponível a linha de recapitalização pública 
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criada no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira,  que 

poderá ser utilizada para suportar qualquer necessidade de capital de um banco 

português, no enquadramento legal relevante e em aplicação das regras de ajuda 

estatal. Em todo o caso, a solvência do BES e a segurança dos fundos confiados 

ao banco estão asseguradas.”  

12.24. Por último, o Banco de Portugal emitiu no dia 30 de Julho de 2014 o 

seguinte o  comunicado já atrás identificado sobre  os resultados divulgados 

pelo Banco Espírito Santo, S.A., em que se conclui que “reitera que estão 

reunidas as condições necessárias à continuidade da atividade desenvolvida pela 

instituição e à plena proteção dos interesses dos depositantes.” 

12.25. A postura do Banco de Portugal ao longo de todo o processo suscita as 

maiores dúvidas e reservas  acerca da seriedade e de postura ético-jurídica da 

instituição, as quais, por si só, justificariam a substituição de todo o conselho 

de administração do banco central, sob pena de ser gravemente afetada a 

própria credibilidade do sistema bancário europeu. 

12.26. Não é certo nem claro que o Banco de Portugal tivesse, como agora 

aparece na imprensa, dado instruções ao conselho de administração do 

Banco Espírito Santo S.A. para corrigir vícios detetados. 

12.27. Se o fez, fê-lo de conluio, ocultando a realidade aos acionistas e ao 

mercado e conduzindo a engano dos mesmos, quando é certo que não há 

segredo bancário relativamente às medidas corretivas e que as mesmas 

devem ser consideradas informação privilegiada. 

 

12.28. Dispõe o art.º 144.º do RGICSF, que “verificando-se que as medidas de 

intervenção corretiva aplicadas não permitiram recuperar a instituição de crédito, 

ou considerando-se que as mesmas seriam insuficientes, pode, alternativamente, o 

Banco de Portugal: 

a) Nomear uma administração provisória, se estiverem reunidos os requisitos 

previstos no n.º 1 do artigo 145.º; 
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b) Aplicar uma medida de resolução, se tal for necessário para garantir o 

cumprimento das finalidades previstas no artigo 145.º-A e se estiverem 

reunidos os requisitos previstos no artigo 145.º-C; 

c) Revogar a autorização para o exercício da respectiva actividade, seguindo-

se o regime de liquidação previsto na lei aplicável.” 

 

12.29. Se, eventualmente, apurou que havia situações que justificavam medidas 

de supervisão corretiva e não as adotou, ocultando-as, para além do mais ao 

mercado, o Banco de Portugal violou essa disposição, incumprindo os seus 

deveres e incorrendo em responsabilidade civil e, provavelmente, os seus 

dirigentes em crimes de abuso de informação, nos termos do art.º  378º 

Código dos Valores Mobiliários. 

 

13. Questões civis, comerciais e laborais pertinentes 

13.1. Não se alcança da lei qualquer solução  derrogatória de normas legais 

pertinentes como são as que abaixo se enunciam. 

13.2. Dispõe o art.º 577.º  do Código Civil que “o credor pode ceder a terceiro 

uma parte ou a totalidade do crédito, independentemente do 

consentimento do devedor, contanto que a cessão não seja interdita por 

determinação da lei ou convenção das partes e o crédito não esteja, pela 

própria natureza da prestação, ligado à pessoa do credor.”  

13.3. Segundo o art.º 578.º  os requisitos e efeitos da cessão entre as partes 

definem-se em função do tipo de negócio que lhe serve de base. 

13.4. Os créditos do Banco Espírito Santo S.A. sobre terceiros são património 

da sociedade de que os AA. são sócios. 

13.5. São ainda especialmente importantes, no que se refere á cessão de 

créditos, ainda que forçada por via administrativa, as seguintes 

disposições do Código Civil: 

Artigo 587.º Garantia da existência do crédito e da solvência do devedor 
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1 - O cedente garante ao cessionário a existência e a exigibilidade do crédito 

ao tempo da cessão, nos termos aplicáveis ao negócio, gratuito ou oneroso, 

em que a cessão se integra. 

2 O cedente só garante a solvência do devedor se a tanto expressamente se 

tiver obrigado. 

 
Artigo 588.º Aplicação das regras da cessão a outra figuras 

As regras da cessão de créditos são extensivas, na parte aplicável, à cessão de 

quaisquer outros direitos não exceptuados por lei, bem como à transferência 

legal ou judicial de créditos. 

 

13.6. Não podem quaisquer créditos ser cedidos sem discriminação, um a um, 

no respeito por estes normativos. 

13.7. No que se refere às dívidas é diferente o regime. 

13.8. Citam-se as seguintes normas do Código Civil: 

 
Artigo 595.º Assunção de dívida 

1 - A transmissão a título singular de uma dívida pode verificar-se: 

a) Por contrato entre o antigo e o novo devedor, ratificado pelo credor; 

b) Por contrato entre o novo devedor e o credor, com ou sem consentimento do 

antigo devedor. 

2 - Em qualquer dos casos a transmissão só exonera o antigo devedor havendo 

declaração expressa do credor; de contrário, o antigo devedor responde 

solidariamente com o novo obrigado. 

 

Artigo 596.º Ratificação do credor  

1 - Enquanto não for ratificado pelo credor, podem as partes distratar o 

contrato a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo anterior. 

3 - Qualquer das partes tem o direito de fixar ao credor um prazo para a 

ratificação, findo o qual esta se considera recusada. 

 

Artigo 597.º Invalidade da transmissão  

mailto:lisboa@lawrei.com
mailto:saopaulo@lawrei.com
mailto:rio@lawrei.com
mailto:fortaleza@lawrei.com
http://www.lawrei.com/


 

  

 

 
MIGUEL REIS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL (PORTUGAL)  

Rua Marquês de Fronteira, 76 - 5º, 1070-299 Lisboa - Portugal - Tel: (+351) 21 385 21 38 Fax: (+351) 21 386 36 63 - lisboa@lawrei.com 
MIGUEL REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (BRASIL) 

Av. da Liberdade, 701 - 2º Cj 25 CEP 01503-001 São Paulo/SP  - Brasil – Tel/Fax: (+55 11) 3207-8083 / (+55 11) 3208-1546 -saopaulo@lawrei.com -  
Av. Nilo Peçanha, 50 - Grupo 2715 Centro Rio de Janeiro - RJ Brasil – Tel  (+55) 21 2215 3613/(+55) 21 2220 0652/(+55) 21 2220 1350 -  rio@lawrei.com 

Av. Santos Dumont 2727, Sala 806 CEP 60150-161 - Fortaleza/CE - Brasil Tel/Fax: (+55 85) 3224-4956 - fortaleza@lawrei.com 
www.lawrei.com  

A lista dos  advogados está disponível no nosso site  - The lawyer’s list is available in our site 

Se o contrato de transmissão da dívida for declarado nulo ou anulado e o 

credor tiver exonerado o anterior obrigado, renasce a obrigação deste, mas 

consideram-se extintas as garantias prestadas por terceiro, excepto se este 

conhecia o vício na altura em que teve notícia da transmissão. 

 

Artigo 598.º Meios de defesa  

Na falta de convenção em contrário, o novo devedor não tem o direito de opor 

ao credor os meios de defesa baseados nas relações entre ele e o antigo 

devedor, mas pode opor-lhe os meios de defesa derivados das relações entre o 

antigo devedor e o credor, desde que o seu fundamento seja anterior à 

assunção da dívida e se não trate de meios de defesa pessoais do antigo 

devedor. 

 

Artigo 599.º Transmissão de garantias e acessórios  

1 - Com a dívida transmitem-se para o novo devedor, salvo convenção em 

contrário, as obrigações acessórias do antigo devedor que não sejam 

inseparáveis da pessoa deste. 

2 - Mantêm-se nos mesmos termos as garantias do crédito, com excepção das 

que tiverem sido constituídas por terceiro ou pelo antigo devedor, que não haja 

consentido na transmissão da dívida.  

 

Artigo 600.º Insolvência do novo devedor 

O credor que tiver exonerado o antigo devedor fica impedido de exercer 

contra ele o seu direito de crédito ou qualquer direito de garantia, se o novo 

devedor se mostrar insolvente, a não ser que expressamente haja ressalvado a 

responsabilidade do primitivo obrigado. 

 

13.9. Estamos de novo na linha do “conto do Vigário” de Fernando Pessoa. 

Quem aceitar que o seu crédito foi transmitido para o Novo Banco, no 

caso de este falir, não poderá acionar o Banco Espírito Santo S.A., por 

força do disposto no artº  600º do Código Civil. 
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13.10. Mas o relevante nem é isso: relevante é que a eficácia da transmissão 

singular de dívidas depende do consentimento do credor, pelo que  

quaisquer transmissões de divida do Banco Espírito Santo S.A. para o 

Novo Banco S.A., são ineficazes, desde que não consentidas pelos 

credores. 

13.11. Outra questão relevante é a de saber se a medida de resolução permite a 

transmissão de  imóveis do Banco Espírito Santo S.A. para o Novo 

Banco S.A. 

13.12. Dispõe o artº Artigo 875.º  do Código Civil que sem prejuízo do disposto 

em lei especial, o contrato de compra e venda de bens imóveis só é válido 

se for celebrado por escritura pública ou por documento particular 

autenticado. 

13.13. A mesma regra é aplicável a qualquer contrato de transmissão de imóveis 

a qualquer título ou de constituição de ónus sobre os mesmos. 

13.14. Por todas as razões acima expostas se entende que a medida de resolução 

não permite, a nenhum titulo, a “transferência” de quaisquer imóveis do 

Banco Espírito Santo S.A. para o Novo Banco S.A. 

13.15. Outro aspecto relevante é relativo aos arrendamentos de que é titular o 

Banco Espírito Santo S.A.. 

13.16. Muitas das agência do Banco Espírito Santo S.A. estão instaladas em 

imóveis arrendados. 

13.17. É por demais óbvio que a posição contratual do Banco Espírito Santo 

S.A. não pode ser transmitida para o Novo Banco S.A., por falta de 

previsão legal, sem que haja consentimento do senhorio, que é titular de 

direito de preferência. 

13.18. É claro e inequívoco que a “transferência de ativos, passivos e elementos 

extrapatrimoniais” não corresponde a um trespasse de estabelecimento 

comercial, à transmissão de uma universalidade, mantendo-se em vigor 

todas as normas legais pertinentes. 
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13.19. Também não há norma legal que permita, fora do quadro do trespasse de 

estabelecimento comercial, a cessão da posição contratual no que se 

refere aos contratos de trabalho. 

13.20. A única previsão para a transmissão em massa de contratos de trabalho é 

que se encontra no artº 285º do Código do Trabalho que dispõe o 

seguinte, sob a epigrafe de “efeitos de transmissão de empresa ou 

estabelecimento”: 
“ 1 - Em caso de transmissão, por qualquer título, da titularidade de empresa, 

ou estabelecimento ou ainda de parte de empresa ou estabelecimento que 

constitua uma unidade económica, transmitem-se para o adquirente a posição 

do empregador nos contratos de trabalho dos respectivos trabalhadores, bem 

como a responsabilidade pelo pagamento de coima aplicada pela prática de 

contra-ordenação laboral. 

2 - O transmitente responde solidariamente pelas obrigações vencidas até à 

data da transmissão, durante o ano subsequente a esta. 

3 - O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável à transmissão, 

cessão ou reversão da exploração de empresa, estabelecimento ou unidade 

económica, sendo solidariamente responsável, em caso de cessão ou reversão, 

quem imediatamente antes tenha exercido a exploração. 

4 - O disposto nos números anteriores não é aplicável em caso de trabalhador 

que o transmitente, antes da transmissão, transfira para outro estabelecimento 

ou unidade económica, nos termos do disposto no artigo 194.º, mantendo-o ao 

seu serviço, excepto no que respeita à responsabilidade do adquirente pelo 

pagamento de coima aplicada pela prática de contra-ordenação laboral. 

5 - Considera-se unidade económica o conjunto de meios organizados com o 

objectivo de exercer uma atividade económica, principal ou acessória. Ver 

jurisprudência 

6 - Constitui contra-ordenação muito grave a violação do disposto no n.º 1 e na 

primeira parte do n.º 3”. 

 

13.21. No documento do Banco de Portugal datado de 3 de agosto  de 2013, 

afirma-se que  “todos os trabalhadores e prestadores de serviços do BES 
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são transferidos para  o Novo Banco, SA.” 

13.22. Os trabalhadores não são ativos, passivos ou elementos extrapatrimoniais 

que possam ser transferidos nesses termos. 

13.23. Não são bens da mesma natureza do gado. 

13.24. E nada se disse relativamente às posições contratuais relativas aos 

contratos de trabalho. 

13.25. Salvo melhor opinião, tecnicamente, os contratos de trabalho 

extinguiram-se, foram destruídos de modo idêntico ao que conduziu à 

destruição da marca BES. 

13.26. Inequívoco é que não se transmitiram, por falta de base legal e que 

podem/devem ser repristinados, porque todo este processo é um engano. 

 

14. Questões processuais 

14.1. A presente ação é de valor indeterminável, para os efeitos do art.º 34 do 

CPTA porque respeita a bens imateriais. 

14.2. Os mandatários judiciais são os que constam das procurações, devendo as 

notificações ser feitas para a sociedade Miguel Reis & Associados – 

Sociedade de Advogados RL, Miguel Reis e Alberto Vaz, com domicílio 

profissional na Rua Marquês de Fronteira, 76-5º, em Lisboa. 

14.3. O ato impugnado é a chamada “medida de resolução aplicada ao Banco 

Espírito Santo S.A.”, cujo teor rigoroso se não conhece, por não ter sido 

divulgada qualquer ata de reunião do conselho de administração do 

Banco de Portugal, que contenha uma afirmação de vontade coletiva e 

uma votação de qualquer medida. 

14.4. O órgão que praticou o ato foi o conselho de administração do Banco de 

Portugal, com domicílio profissional na Rua do Comércio, 148, 1100-150 

Lisboa. 

14.5. Contra-interessados são “as pessoas a quem a procedência da acção 

possa prejudicar ou que tenham interesse na manutenção da situação 
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contra a qual se insurge o autor e que possam ser identificadas em 

função da relação material em causa ou dos documentos contidos no 

processo administrativo”19. 

14.6. São contra-interessados: 

a) A Ministra das Finanças, com domicilio profissional na Avenida 

Infante D. Henrique, 1 - 1149-009 Lisboa, enquanto entidade 

responsável pela superintendência do sector financeiro, nos termos do 

disposto no art.º 91º,1 do RGICSF; 

b) O Fundo de Resolução, com o mesmo domicilio do Banco de 

Portugal, por ser o único acionista do Novo Banco S.A.; 

c) O Novo Banco S.A., com sede  na Avenida da Liberdade,  Av. 

Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa, por ser o beneficiário do confisco, 

em que a “medida de resolução” redundou e, por isso, poder ser 

afetado com a decisão; 

d) Todos os devedores ao Banco Espírito Santo S.A., cujos créditos 

hajam sido considerados “tóxicos” e que, por isso, não foram 

executados, estando destinados ao perdão ou a esquecimento; 

e) São ainda contra-interessados os membros dos órgãos de 

administração e fiscalização do Banco Espírito Santo S.A., 

identificados no ato que os nomeou. 

f) Poderão ser ainda contrainteressados, se tiverem interesse na 

manutenção da medida de resolução; 

- Todos os que, sem seu consentimento, passaram a ser clientes do 

Novo Banco S.A. , por via do confisco da sua relação com o 

Banco Espirito Santo S.A.; 

- Os senhorios de imóveis locados ao Banco Espírito Santo S.A. e 

agora “ocupados” pelo Novo Banco S.A.; 

                                                           
19 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, CPTA Anotado   
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- Os trabalhadores do Banco Espírito Santo S.A., a quem foi dito 

que eram transferidos para o Novo Banco S.A. 

 

Não é viável aos AA. identificar as pessoas referidas nos 

pontos anteriores, pelo que requerem que as mesmas seja 

identificadas pela administração do Banco Espírito Santo S.A. 

e que seja  todas citadas por anuncio, nos termos do disposto 

no artº 82º do CPTA. 
 

 

 

Nestes termos e nos melhores de direito deve a presente ação ser julgada 

procedente por provada e, em consequência: 

I. Decretar-se a anulação da medida de resolução decidida pelo Banco de 

Portugal relativamente ao Banco Espírito Santo S.A.; 

II. Decretar-se a anulação da transferência dos ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão do Banco Espírito Santo, SA para o 

Novo Banco, SA, devendo todo esse acervo patrimonial ser transferido e 

regressar à esfera patrimonial do Banco Espírito Santo, SA; 

III. Até ao trânsito em julgado de decisão a proferir na presente lide, deve o 

Novo Banco, SA, abster-se de vender ou alienar ativos, passivos, 

elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que são legalmente do 

Banco Espírito Santo, SA e que foram objecto de transferência; 

IV. Decretar-se a nulidade e extinção do banco de transição denominado 

Novo Banco, SA;   
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V. Declarar-se a nulidade do contrato de mútuo em que se fundou o 

empréstimo da República Portuguesa ao Fundo de Resolução; 

VI. Condenar-se o Banco de Portugal nas custas e em procuradoria condigna. 

 

Deve o R. ser notificado para, nos termos do disposto no artº 84º do 

CPTA juntar aos autos cópia integral do processo administrativo 

relativo ao Banco Espírito Santo S.A. na base do qual foi adotada a 

medida de resolução. 

 

Mais R. que seja o R. notificado para juntar aos autos certidão do 

ato de empréstimo de dinheiro do Estado ao Fundo de Resolução e 

da decisão em que o mesmo se fundou. 

 

R., ainda, a notificação do contra-interessado, Banco Espírito Santo, 

S.A., para juntar aos autos documento comprovativo da lista de 

accionistas que integravam o capital social a 03/08/2014, de modo a 

demonstrar e asseverar a legitimidade activa dos requerentes, atenta 

a impossibilidade destes em obter documentação para o efeito. 

 

Mais R. que, após o acto de distribuição, seja emitida certidão 

comprovativa da data de entrada da acção, com vista a instruir o 

processo de registo da acção junto da competente Conservatória do 

Registo Comercial. 
 

15. Reenvio prejudicial 

15.1. À luz do artigo 267.º, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, o recurso prejudicial é um mecanismo colocado à disposição 

dos juízes nacionais dos Estados-Membros, com vista a dirimir os 
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conflitos de interpretação e validade de atos, no âmbito do direito 

europeu, sempre que se suscite uma questão desta natureza. 

15.2. Dada a relevância deste normativo, quer no que diz respeito à 

interpretação dos tratados, quer no que concerne à atividade das 

instituições, passamos a transcrevê-lo de forma integral: 

 
“O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a 

título prejudicial: 

a) Sobre a interpretação dos Tratados; 

b) Sobre a validade e a interpretação dos atos adoptados pelas 

instituições, órgãos ou organismos da União. 

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer 

órgão jurisdicional de um dos Estados-Membros, esse órgão pode, se 

considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao 

julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie. 

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo 

pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não 

sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse 

órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal. 

Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente 

perante um órgão jurisdicional nacional relativamente a uma pessoa que 

se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior brevidade 

possível.” 

 

15.3. Este instituto jurídico fomenta a cooperação ativa entre as jurisdições 

nacionais e o espaço europeu, concretizando, assim, aquele que é um dos 

princípios basilares da União – princípio da lealdade europeia – 

consagrado no artigo  4.º do Tratado da União Europeia. 

15.4. Pela sua importância e notoriedade, o recurso prejudicial dá um forte 

contributo para o contínuo processo de integração europeia.  
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15.5. Ao longo das últimas décadas, a União Europeia realizou progressos no 

sentido da criação de um mercado interno para os serviços bancários. 

15.6. Mesmo assim, tem, no entanto, demonstrado uma certa necessidade de 

ajustar ou repensar a sua estratégia, concretamente no que diz respeito ao 

regime de resolução de instituições de crédito e de certas empresas de 

investimento no quadro de um mecanismo único de resolução e de um 

fundo único de resolução bancária. 

15.7. Se, por um lado, se quer eliminar a tradição da insolvência e liquidação 

de instituições financeiras, com grave prejuízo para os contribuintes, 

adotando-se um mecanismo que penalize, prioritariamente, os 

investidores, por outro lado deve agir-se com cautelas, parecendo 

inaceitável que sejam as próprias instituições públicas a quem a lei 

confere funções de regulação e de fiscalização a enganar os aforradores. 

15.8. Salvo melhor opinião, não pode aceitar-se que a entidade reguladora 

garanta ao mercado e aos investidores que tudo está  bem e que não há 

nenhum risco, convencendo-os a continuar a investir em certas ações, 

quando tal entidade já saber e já tem preparada uma medida que 

conduzirá à destruição total do valor das ações, como aconteceu em 

Portugal.  

15.9. A atuação do Banco de Portugal - com a anuência do Governo - criou a 

possibilidade de diminuição da vontade de investir em instituições que 

prejudiquem os investidores de forma preferencial, e esta forma de 

regular e de legislar contraria, visivelmente, o espírito das normas 

comunitárias. 

15.10. Não obstante a necessidade de encarar as crises - e independentemente da 

estratégia adotada - é indispensável salvaguardar os direitos 

fundamentais que estruturam toda a construção europeia. 

15.11. Não pode aceitar-se, à luz dos normativos que enformam a construção 

europeia que se adotem medidas administrativas de efeito equivalente ao 

assalto a um banco apenas para proteger uma própria relação incestuosa 
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entre a política e a banca, com quadros políticos a serem, também, 

quadros das instituições financeiras e com as instituições financeiras a 

proceder ao resgate de todos os seus valores, por terem informação 

privilegiada, não acessível aos cidadãos. 

15.12. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa - que veio a atribuir força 

juridicamente vinculativa à Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia - os particulares passaram a gozar da prerrogativa de invocar as 

disposições nela constante junto dos tribunais nacionais, por forma a 

fazer valer os seus direitos fundamentais. 

15.13. No plano do caso sub judice, são de realçar os artigos 17.º, 21.º, 47.º e 

52.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pois que as 

atuações do Banco de Portugal e do legislador foram contra o que 

preconiza a Carta, no que diz respeito ao direito de propriedade, ao 

direito de igualdade e aos direitos económicos e de associação em 

empresa.  

15.14. Para além disto, cumpre relembrar a importância que reveste o princípio 

do primado do Direito da União Europeia sobre o direito nacional, e os 

princípios da equivalência, da interpretação conforme e da tutela 

jurisdicional efetiva, no cumprimento da efetividade do direito da União 

Europeia. 

15.15. No que se refere aos bancos e demais entidades financeiras, estes 

deveriam ser fiscalizados pelo Banco de Portugal, em termos que 

assegurassem o rigor efetivo e formas de atuação adequadas a proteger a 

confiança no sistema financeiro e dos investidores que nele são levados a 

acreditar. 

15.16. A medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo – que a seguir 

se tratará em detalhe - ordenou a transferência imediata de ativos, 

passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do Banco 

Espírito Santo S.A. para um banco criado pelo próprio regulados - o 

Novo Banco - sem qualquer avaliação prévia e sem identificar de forma 
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rigorosa que ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais, numa 

violação expressa da regulamentação comunitária nesta matéria. 

15.17. Antes de questionar a validade dos atos administrativos qua tale importa 

questionar se é admissível que uma entidade reguladora promova, em 

alternativa a um processo de insolvência límpido e transparente, o 

autêntico confisco dos melhores ativos de uma banco, prejudicando os 

seus acionistas e investidores.  

 

Importa, desse logo, que se suscitem as seguintes questões perante o Tribunal 

de Justiça. 

 

15.18. De que forma deve ser interpretado o princípio da igualdade, plasmado 

no artigo 20.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

refletido, também, no Regulamento (UE) n.º 806/2014, considerandos 61 

e 121, por orientação da Diretiva 2014/59/EU, de 15 de Maio? 

15.19. Como interpretar o princípio da igualdade, tendo em conta o disposto no 

artigo 52.º da Carta, à luz do direito da UE, e tendo em atenção o facto de 

a lei nacional – DL n.º114-A/2014, de 01/08 e DL n.º114-B/2014, de 

04/08 – excluir, perentoriamente, os direitos de todos os investidores do 

BES? 

15.20. Com pode admitir-se uma tal exclusão quando é certo que a República 

Portuguesa é subscritora de um elevado número de tratados para a 

proteção de investimentos, em que, de forma inequívoca, assume o 

compromisso de proteger os investidores do confisco e a obrigação de 

indemnizar os lesados? 

15.21. Será admissível que o Estado indemnize, para bom cumprimento dos 

tratados, os investidores estrangeiros protegidos por tratados para 

proteção de investimentos – nomeadamente os chamados “fundos 

abutres” – e desproteja e penalize todos os que, de boa-fé, acreditaram na 

“segurança” de Portugal e da União Europeia? 
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15.22. Estando em causa acionistas que, pela sua baixa percentagem de 

participação nas ações da instituição, não têm, diretamente, acesso a 

informação sobre a instituição, não deveria ser imperiosa uma justa 

avaliação prévia dos elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do 

Banco Espírito Santo S.A., antes de os transferir de facto para um “novo 

banco” artificialmente criado?  

15.23. A atuação do Banco de Portugal, ao aplicar a medida de resolução, sem 

qualquer avaliação prévia, não configura uma violação ao artigo 17.º da 

Carta, na medida em que há uma apropriação desmedida de bens, 

pertencentes aos acionistas, ainda que por razões de utilidade pública, 

sem uma justa indemnização? 

15.24. O Estado português, através do Decreto-Lei n.º114-B/2014, de 04/08, 

respeitou o espírito da regulação comunitária no que diz respeito à 

resolução de instituições financeiras? 

15.25. O Decreto-Lei n.º114-B/2014, de 04/08 respeita os direitos fundamentais 

da União Europeia, concretamente os artigos 11.º, 17.º, 47.º e 52.º, 

confirmado pelo Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de Julho de 2014, nos considerandos 62 e 121? 

15.26. Perante a resolução operada ao Banco Espírito Santo, os acionistas não 

têm meios para aceder à informação indispensável para defesa dos seus 

direitos. Este facto não pode ser interpretado como uma violação dos 

artigos 11.º, 47.º e 52.º da Carta, e assim uma afronta ao princípio da 

tutela jurisdicional efetiva, na medida em que os acionistas são 

impossibilitados de reagir contra os contínuos ataques aos seus direitos 

fundamentais e acesso à informação? 

15.27.  De acordo com o Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Julho de 2014, e da Diretiva 

2014/59/EU, de 15 de Maio, não devem os investidores atingidos pela 

medida de resolução receber pelo menos aquilo que receberiam se 

houvesse uma verdadeira falência do Banco Espirito Santo? 
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15.28.  A inexistência de avaliação dos ativos do Banco Espirito Santo pela 

entidade de supervisão - Banco de Portugal - não consubstancia uma 

violação do Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de Julho de 2014 e da Diretiva 2014/59/EU, de 15 de 

Maio? 

15.29.  O Estado Português, ao desrespeitar o Regulamento (UE) n.º 806/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Julho de 2014 e a 

Diretiva 2014/59/EU, de 15 de Maio, não está a incorrer na violação do 

princípio do primado do direito comunitário, com consequente obrigação 

de indemnização aos lesados? 

15.30.  O Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de Julho de 2014 e a Diretiva 2014/59/EU, de 15 de 

Maio, devem ser interpretados no sentido de que as futuras resoluções de 

instituições financeiras de crédito europeias assenta no princípio geral de 

permanentes perdas para investidores? 

15.31.  Se a interpretação do Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Julho de 2014 e da Diretiva 

2014/59/EU, de 15 de Maio sugerir um novo modelo europeu assente na 

descriminação permanente dos investidores em detrimento de outros 

credores - como serão tratadas pela direito comunitário situações em que 

outros Estados Membros não permitam essas perdas no seu ordenamento 

jurídico? 

15.32.  O ato impugnado “medida de resolução aplicada ao Banco Espírito 

Santo S.A.”, na medida em que descrimina um grupo de credores sem 

lhes garantir qualquer defesa não viola os mais elementares princípios da 

construção europeia? 

 

Jurisprudência Comunitária relevante 
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15.33.  Relativamente ao direito de propriedade dos investidores, trata-se de um 

direito fundamental comum a todas as constituições nacionais, que foi 

repetidamente consagrado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça - 

isso aconteceu pela primeira vez no acórdão Hauer (13 de Dezembro de 

1979, Colect. 1979, p. 3727). A redacção foi modernizada, todavia, nos 

termos do n.º 3 do artigo 52.º da Carta, este direito tem um sentido e 

um âmbito iguais aos do direito garantido pela Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem, não podendo ser excedidas as restrições nela 

previstas. 

15.34.  No que diz respeito ao direito de igualdade perante a lei, corresponde ao 

princípio geral de direito que está inscrito em todas as constituições 

europeias e que o Tribunal de Justiça considerou como um princípio 

fundamental do direito comunitário (acórdão de 13 de Novembro de 

1984, processo 283/83, Racke, Colect. 1984, p. 3791, acórdão de 17 de 

Abril de 1997, processo C-15/95, EARL, Colect. 1997, p. I-1961, e 

acórdão de 13 de Abril de 2000, processo C-292/97, Karlsson, Colect. 

2000, p. 2737). 

15.35. Por outro lado, a exigência de uma boa administração por parte da 

República Portuguesa, fundamenta-se na existência da União como 

comunidade de direito, cujas características foram desenvolvidas pela 

jurisprudência que consagrou a boa administração como princípio geral 

de direito (ver, nomeadamente, o acórdão do Tribunal de Justiça de 31 de 

Março de 1992, processo C-255/90 P, Burban, Colect. 1992, p. I-2253, 

bem como os acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 18 de 

Setembro de 1995, processo T-167/94, Nölle, Colect. 1995, p. II-2589, e 

de 9 de Julho de 1999, processo T-231/97, New Europe Consulting e 

outros, Colect. 1999, p. II-2403). As formas deste direito enunciadas nos 

dois primeiros números resultam da jurisprudência (acórdãos do Tribunal 

de Justiça de 15 de Outubro de 1987, processo 222/86, Heylens, Colect. 

1987, p. 4097, ponto 15; de 18 de Outubro de 1989, processo 374/87, 
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Orkem, Colect. 1989, p. 3283; de 21 de Novembro de 1991, processo C-

269/90, TU München, Colect. 1991, p. I-5469; e acórdãos do Tribunal de 

Primeira Instância de 6 de Dezembro de 1994, processo T-450/93, 

Lisrestal, Colect. 1994, p. II-1177; de 18 de Setembro de 1995, processo 

T-167/94, Nölle, Colect. 1995, p. II-2589) e, no que respeita à obrigação 

de fundamentar, do artigo 296.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. 

15.36.  Ainda a respeito de uma boa administração por parte dos Estados - 

nomeadamente na legalidade e controlo do ato administrativo - saliente-

se a base jurídica no artigo 298.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia para a adopção de legislação no interesse de uma 

administração europeia aberta, eficiente e independente. 

 

 Jurisprudência Administrativa 

 

15.37.  Conforme acórdão de 30.03.2012, em que foi relator Carlos Luís 

Medeiros de Carvalho, “vem sendo reiteradamente afirmado pelo TJUE do 

primado do Direito da União sobre o Direito nacional decorre a recusa de 

aplicação do direito nacional incompatível com o direito da UE, a supressão ou 

reparação das consequências de um ato nacional contrário ao direito da União 

e a obrigação dos Estados-membros o fazerem respeitar, o princípio do efeito 

direto das normas europeias, o princípio da interpretação conforme e o 

princípio da responsabilidade do Estado por violação das obrigações 

europeias”. 

15.38.  Continua o acórdão afirmando que “em consonância com o princípio da 

interpretação conforme ou compatível com o Direito da União o intérprete e o 

aplicador do direito nacional devem atribuir às disposições nacionais um 

sentido conforme ou compatível com as disposições europeias, sendo que todo 

o direito nacional aplicável deve ser interpretado em conformidade com o 

Direito da União”. 
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15.39.  O texto termina no sentido de que “que qualquer juiz, no quadro da 

respetiva competência tem por missão, enquanto órgão dum Estado membro, 

assegurar e proteger os direitos conferidos aos particulares pelo direito da 

União, devendo interpretar o direito nacional em conformidade com o direito 

da União, estando proibido de o interpretar em sua desconformidade, sob pena 

infração ao princípio do primado e fazer incorrer o Estado em 

responsabilidade”. 

 

15.40. Da suspensão da instância  

15.41. Nestes termos, requerem, para o efeito, a suspensão da instância, nos 

termos dos artigos 269.º e 272.º do Código de Processo Civil, por 

efeito do reenvio prejudicial de tais questões, para o Tribunal de 

Justiça da União Europeia, de acordo com o disposto no artigo 267.º, 

do Tratado de Funcionamento da União Europeia. 

 

 

VALOR: Indeterminável (vide art.º 34 do CPTA), pelo que se atribui o valor de 

€ 30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo).  

 

PROVA: 

 - DOCUMENTAL:  

- Doc. nº 1 – Comunicado do Banco de Portugal; 

- Doc. nº 2 – Certidão permanente do BES, S.A.; 

- Doc. nº 3 – Certidão permanente do Novo Banco, S.A.; 

- Doc. nº 4 – Requisição acta Reunião Extraordinária do Banco de 

Portugal; 

- Doc. nº 5 – Acta Reunião Extraordinária do Banco de Portugal; 

- Doc. nº 6 - Acta Reunião Extraordinária do Banco de Portugal; 

- Doc. nº 7 – Deliberação do Banco de Portugal; 

- Doc. nº 8 – Deliberação do Banco de Portugal, de 11/08/2014; 
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- Doc. nº 9 – Acta da reunião do Banco de Portugal, de 

11/08/2014; 

- Doc. nº 10 – Deliberação Extraordinária do Banco de Portugal, 

de 14/08/2014; 

- Doc. nº 11 – Resultados GES do 1º Semestre de 2014; 

- Doc. nº 12 – Comunicado Banco de Portugal; 

- Doc. nº 13 – Comunicado Banco de Portugal; 

- Doc. nº 14 - Comunicado Banco de Portugal; 

 

 

- TESTEMUNHAL: 

I. MARIA ARMÉNIA NUNES VELOSO CAMELO PACHECO, 

casada, doméstica, residente na rua C, 94 Vila Nova da Telha, 4470-745 MAIA; 

II. JOSÉ DINIS VELOSO CAMELO PACHECO, solteiro, maior, 

investigador, residente na rua C, 94 Vila Nova da Telha, 4470-745 MAIA; 

III. ROSA MARIA PIRES BRANCO, residente na Parada do Alto de 

S. João, n.º 4 - 2.º Dto., 1900-050 LISBOA; 

IV. RUI JORGE BARRETO MARQUES DA MAIA, casado, 

economista, com domicílio na Avenida Dr. Lourença Peixinho, 248, 3º esquerdo 

J, 3800-166 AVEIRO; 

V. RICARDO CÉSAR FERNANDES FERREIRA, residente na 

Parada do Alto de S. João, n.º 4 - 2.º Dto., 1900-050 LISBOA. 

 

 

Junta: 120 Procurações forenses, 14 documentos, DUC e comprovativo do 

pagamento. 

 

 

Os Advogados 
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Alberto Mateus Vaz – CP 49.045P 

Miguel Reis – CP 5066L 

João Martins Jorge – CP 14019L 

Nuno Vieira – CP 11761P 

Henrique Prior – CP 1284C 

 

 

mailto:lisboa@lawrei.com
mailto:saopaulo@lawrei.com
mailto:rio@lawrei.com
mailto:fortaleza@lawrei.com
http://www.lawrei.com/

	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
	Autores: Jorge Almiro Abrantes de Menezes e Castro e Outros
	Réu: Banco de Portugal
	Contra-Interessados: Novo Banco, S.A. e Outros
	Tipo de peça processual – Petição Inicial
	N/Ref.: 31697

