
BANCO DE 
PORTUGAL

E U R O S I S T E M A

CADERNOS 
JURÍDICOS

05





 

 

5 
CADERNOS  
JURÍDICOS

Lisboa, 2022  •  www.bportugal.pt 

JULHO 2022

As opiniões expressas neste artigo são da responsabilidade
do(s) autor(es), não coincidindo necessariamente com as

do Banco de Portugal ou do Eurosistema. Eventuais erros ou
omissões são da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).

 

Endereçar correspondência para:
Banco de Portugal, Departamento de Serviços Jurídicos,

Rua do Comércio 148, 1100-150 Lisboa, Portugal
T +351 213 130 000 | cadernosjuridicos@bportugal.pt



Cadernos Jurídicos | Julho 2022  •  Banco de Portugal  Rua do Comércio, 148  |  1100-150 Lisboa  •  www.bportugal.pt   

• Edição  Departamento de Serviços Jurídicos  •  ISSN (online) 2184-5832



Índice 
Nota de abertura  |  5 

1 Parecer sobre a resolução bancária à luz do Direito da União Europeia 
(em especial, da resolução do Banco Espírito Santo)  |  7 
Rui Manuel Moura Ramos 

2 A Moeda Bancária — Noção, natureza e estatuto jurídico  |  37 
José Engrácia Antunes 

3 Revisitando o conceito de «depósito», a propósito da decisão do tribunal 
administrativo de círculo de Lisboa de 19.03.2021 (proc. 3088/11.5belsb)  |  60 
Diogo Calado 





5

Ca
de

rn
os

 Ju
ríd

ic
os

  •
  5

  •
  J

ul
ho

 2
02

2 

Nota de abertura 
O primeiro número de 2022 dos Cadernos Jurídicos do Banco de Portugal continua a dar 
expressão ao compromisso de promover a difusão de estudos jurídicos em matérias referentes 
às atribuições do Banco de Portugal. 

A presente edição retoma a temática da resolução bancária, abordada em números anteriores, 
a qual se mantém extremamente atual e tem sido objeto de desenvolvimentos recentes. Em 
particular, o parecer jurídico que ora se divulga, elaborado pelo Professor Doutor Rui Manuel 
Moura Ramos, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
debruça-se sobre duas questões suscitadas por referência à resolução do Banco Espírito Santo, 
S.A.. A primeira questão respeita à posição da Diretiva 2014/59/UE no sistema jurídico português 
durante o prazo da sua transposição e a segunda questão refere-se à apreciação geral da
medida de resolução aplicada àquela instituição de crédito, à luz do Direito da União Europeia.
Neste parecer são analisados os fundamentos da medida de resolução, bem como os
pressupostos da sua adoção e a amplitude dos poderes reconhecidos ao Banco de Portugal,
enquanto autoridade de resolução, assim como as garantias substantivas de terceiros, em
particular dos acionistas e credores do banco objeto da medida de resolução.

Segue-se o artigo da autoria do Professor Doutor José Engrácia Antunes, Professor Associado 
da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, que desenvolve o tema da moeda 
bancária ou escritural. A moeda escritural corresponde à principal espécie monetária, 
representando cerca de 90% do dinheiro atualmente em circulação em todo o mundo. Este 
interessante artigo debruça-se sobre a análise do seu conceito, o relevo económico e jurídico, 
as fontes da sua regulação, as suas caraterísticas distintivas, a sua natureza jusmonetária e os 
aspetos nucleares do seu regime jurídico. 

Por último, o presente número conta com o comentário, da autoria do Dr. Diogo Calado, que 
integra os quadros do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, incidindo 
sobre a sentença proferida em março de 2021 pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, 
que analisa a noção de depósito para efeitos de garantia do Fundo de Garantia de Depósitos. 
De facto, encontrando-se a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos legalmente cingida ao 
reembolso de depósitos, é crucial aferir, com rigor, o que se deverá considerar um depósito, 
pois só estes créditos poderão ser restituídos por este Fundo. Trata-se de matéria não muito 
abordada na jurisprudência e na própria doutrina, mas de inquestionável interesse e relevância 
prática. 

Neste contexto, a presente edição dos Cadernos Jurídicos reforça a nossa convicção – e a 
expectativa sincera - de que a multiplicidade de temas e autores que têm vindo a compor esta 
publicação permita perspetivá-la, cada vez mais, como uma oportunidade de reflexão e de 
diálogo em torno de temáticas incontornavelmente relevantes para o Direito Bancário e 
Financeiro. 

Com votos de boas leituras, 

Luís Máximo dos Santos 
Vice-Governador do Banco de Portugal 
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1 Parecer sobre a resolução 
bancária à luz do Direito da 
União Europeia (em especial, 
da resolução do Banco Espírito 
Santo) 

 

Rui Manuel Moura Ramos1 

 

Abstract 

Against the background of the litigation originated by the resolution measure applied to Banco Espírito 
Santo, S.A., adopted by the Banco de Portugal on 3 August 2014, this study elaborates on two issues. 
The first concerns the position of Directive 2014/59/EU in the Portuguese legal system during the 
transposition period and the second is related to the general assessment of that resolution measure in 
the light of European Union law. As for the first issue, after referring to the question of when directives 
become binding on Member States, it is argued that, before the expiry of the transposition period, the 
provisions of the Directive are not likely to produce a direct effect or, in regard to it, to apply the principle 
of interpretation in conformity with EU law – except for the situation where a State measure could 
preclude the possibility of the Directive becoming fully effective once the deadline for its transposition 
has expired –, concluding that this was not the case in the Portuguese legal system through the partial 
transposition of Directive 2014/59/EU by Decree-Law No 114-A/2014 of 1 August 2014.  

Having determined the legal framework by which the resolution measure should abide (the Legal 
Framework of Credit Institutions and Financial Companies, as amended by the aforementioned Decree-
Law), the grounds underlying the resolution measure and the conditions for adopting it are analysed, 
as well as the extent of the powers conferred on the resolution authority (in particular in selecting and 
establishing the scope of assets and liabilities transferred to the bridge bank, where this is the resolution 
method adopted) and the third parties’ substantive guarantees, in particular shareholders and 
creditors of the bank subject to resolution.  

All this leads to the conclusion, albeit in a necessarily summary analysis, that EU law and Portuguese 
law are aligned on this matter and the said resolution measure, at the moment of its application, 
complied with the requirements of both legal systems and their fundamental principles. 

 

 

 
1  Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
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CONSULTA 
São os seguintes os dados da hipótese sobre que […], na qualidade de mandatária forense do 
Banco de Portugal, pretende obter o Parecer de Vossa Excelência: 

1. O Banco de Portugal, enquanto autoridade nacional de resolução, determinou, por
Deliberação de 3 de Agosto de 2014 (“Medida de Resolução”), a resolução do Banco Espírito
Santo, S.A. (“BES”), na modalidade de transferência da sua actividade para um banco de
transição, nos termos da alínea b) do art. 145º-C/1 do Regime Geral das Instituições de Crédito
e Sociedades Financeiras (o RGICSF, aprovado inicialmente pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31
de Dezembro), tendo, nessa sequência, procedido à constituição do Novo Banco, para o qual
transferiu os variados activos e passivos do BES constantes do Anexo 2 dessa Deliberação;

2. A validade da Medida de Resolução foi impugnada por várias entidades em acções com esse
objecto intentadas junto dos tribunais administrativos;

3. Foram suscitadas nos referidos processos judiciais diferentes questões de legalidade e de
conformidade desse quadro legal (o do RGICSF) — no qual o Constituinte da Vieira de Almeida,
o Banco de Portugal, fundou a sua actuação —, além do direito constitucional português, com o
Direito da União Europeia e os seus princípios fundamentais;

4. Crê a Vieira de Almeida que, em boa parte, essas questões de legalidade e de conformidade
com o referido Direito e seus princípios fundamentais são suscitadas em razão de um
conhecimento deficiente do próprio instituto da resolução bancária.

5. Mais concretamente, um conhecimento deficiente (i) dos fundamentos que levaram o
legislador (europeu e nacional) a consagrá-lo nos respectivos ordenamentos jurídicos, (ii) dos
pressupostos de que, em concreto, depende a adopção de medidas dessas, (iii) da amplitude
dos poderes da autoridade de resolução e sua justificação, (iv) do poder de selecção e definição
do perímetro de activos e passivos transferidos para o banco de transição, quando seja esta a
modalidade adoptada pela autoridade de resolução; (v) das garantias substantivas
(nomeadamente indemnizatórias), ou da falta delas, e dos procedimentos que asseguram a
posição jurídica de terceiros, em especial dos accionistas e dos credores de um banco resolvido;

6. Com este enquadramento sumário — mais detalhadamente esclarecido na petição das
referidas acções e nas contestações elaboradas pela Vieira de Almeida, em representação
forense do Banco de Portugal, juntando-se ambas por mera comodidade de V. Exa. —,
pretendem os mandatários do Banco obter parecer académico, à luz do Direito da União
Europeia, em primeiro lugar, sobre os temas gerais acima assinalados, bem como sobre
quaisquer outros conexos que ajudem a contextualizar esses que se deixaram referidos e, ainda,
especificamente, em segundo lugar, sobre as questões do n.º 7 seguinte;

7. Durante o período de transposição da Directiva 2014/59/UE, aprovada pelo Parlamento e
pelo Conselho da União Europeia (publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 12 de Junho) 
— período que terminou em 31 de Dezembro de 2014 —, pergunta-se

a) As normas da referida Directiva 2014/59/UE vinculavam o Estado Português e, por essa
via, eram susceptíveis de produzir efeito directo?

b) Era então aplicável o denominado princípio da interpretação conforme à mencionada
Directiva?
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c) Ao adoptar o Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de Agosto, o Estado Português emitiu 
um acto normativo que tenha colocado em risco a possibilidade de a Directiva 
2014/59/UE, esgotado o prazo de sua transposição, vir a produzir plenamente os seus 
efeitos e/ou frustrar os seus objectivos? 

 

PARECER 

1. Razão de ordem. A) A DIRECTIVA 2014/59/UE E O SISTEMA JURÍDICO PORTUGUÊS, DURANTE 
O PRAZO DA SUA TRANSPOSIÇÃO. 2. Momento em que as directivas se tornam vinculativas para 
os Estados-Membros. 3. Insusceptibilidade de produção de efeito directo das normas da Directiva 
2014/59/UE. 4. Inaplicabilidade do princípio da interpretação conforme. 5. Restrição da conclusão 
anterior no caso de um acto estadual poder frustrar a possibilidade de uma Directiva, esgotado 
o prazo da respectiva transposição, vir a produzir plenamente os seus efeitos. 6. A adopção do 
Decreto-Lei n.º 114-A/2014, vista a esta luz. 7. Síntese. B) A MEDIDA DE RESOLUÇÃO DO BANCO 
ESPÍRITO SANTO E O DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA. 8. Generalidades. 9. Os Fundamentos da 
Medida de Resolução consagrada no Direito da União e no Direito Português. 10. Pressupostos 
de que, em concreto, depende a respectiva adopção. 11. Amplitude dos poderes da autoridade 
de resolução e sua justificação. 12. Poder de selecção e definição do perímetro de activos e 
passivos transferidos para o banco de transição, quando seja esta a modalidade de resolução 
adoptada. 13. Garantias substantivas (nomeadamente indemnizatórias) e procedimentos que 
asseguram a posição jurídica de terceiros, em especial dos accionistas e dos credores de um 
banco resolvido. 14. A Medida de Resolução do Banco Espírito Santo. 15. CONCLUSÕES 

1. São de uma dupla e distinta natureza as duas ordens de questões sobre as quais, a propósito 
da Resolução Bancária à luz do Direito da União Europeia (em particular, da resolução do Banco 
Espírito Santo) se pretende o nosso parecer. Por um lado, elas incluem um conjunto de temas 
gerais que presidem à disciplina da medida de resolução que o legislador português consagrou no 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras2 e que o legislador da União, 
por seu lado, regulou, na sua ordem jurídica, através da Directiva 2014/59/UE3. Por outro, somos 
questionados sobre um ponto preciso: o dos termos da eventual produção de efeitos deste último 
acto, no ordenamento jurídico português, no período de transposição dessa Directiva.  

Uma vez que os problemas abordados a propósito deste segundo ponto são de natureza geral 
e contendem com aquilo a que poderíamos chamar a definição do direito aplicável à concreta 
medida de resolução visada na consulta, iniciaremos por eles a nossa análise (A), para nos 
determos em seguida sobre um conjunto de temas gerais pertinentes à consideração, face ao 

 
2 De ora em diante, RGICSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro. A regulamentação pertinente resulta da modificação daquele 

diploma constante do Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de Fevereiro, que, inter alia, lhe acrescentou (veja-se o seu artigo 3.º), designadamente, os 
artigos 116.º-D a 116.º-H, e 145.º-A a 145.º-O [que integram um novo Capítulo IV (Resolução) do Título VIII (que passa a designar-se Intervenção 
correctiva, administração provisória e resolução)], e 153.º-A a 153.º-U; estas últimas disposições passam a constituir um novo título (o VIII-A), 
intitulado Fundo de Resolução. Sobre essa disciplina legal, cfr. Diogo Pessoa/Marta Vasconcelos Leite, A Resolução de Instituições de Crédito: O Regime 
Nacional, Governance Lab, Working Paper n.º 01/2016, Dezembro de 2015. 

3 Directiva 2014/59/UE, de 15 de Maio de 2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a 
resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento, e altera diversos textos anteriores: a Directiva 82/891/CEE, do Conselho, as 
Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e os Regulamentos (UE) n.º 
1093/2010 e (UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho. Para os primórdios desta regulamentação, cfr., entre nós, Isabel Bustorff 
Girão de Andrade, As Directivas Comunitárias sobre prestação de serviços bancários e de investimento, 1995 (não publicado). 
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direito da União, da medida de resolução em questão (B). Após o que enunciaremos, em breves 
traços, as conclusões a que chegámos. 

A A DIRECTIVA 2014/59/EU E O SISTEMA JURÍDICO 
PORTUGUÊS DURANTE O PRAZO DA RESPECTIVA 
TRANSPOSIÇÃO 
2. As questões que a este respeito nos são colocadas referem-se aos eventuais efeitos da
aprovação e entrada em vigor, respectivamente em 15 de Junho de 2014 e 2 de Julho4 do mesmo
ano, da Directiva 2014/59/UE, na ordem jurídica portuguesa5, durante o período que terminou
em 31 de Dezembro de 20146. A este propósito, importa referir que o artigo 130.º deste acto
legislativo7 prevê, no seu n.º 1, que «os Estados-membros adoptam e publicam, até 31 de
Dezembro de 2014, as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva» (primeiro parágrafo)8, e que as aplicam «a partir de
1 de Janeiro de 2015» (segundo parágrafo)9. O que parece indiciar que as disposições de
execução da directiva no plano estadual (a chamada “transposição” deste acto para os sistemas
jurídicos nacionais dos Estados-Membros) deverão ser criadas pelos Estados-Membros até 31
de Dezembro de 2014, para poderem ser aplicadas a partir de 1 de Janeiro de 201510.

Este entendimento é aliás consentâneo com os termos do artigo 288.º, terceiro parágrafo, do 
TFUE11, onde se dispõe que «a directiva vincula o Estado-membro destinatário quanto ao 
resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à 
forma e aos meios». O resultado a que os Estados-Membros, neste caso particular, se encontram 
vinculados é pois constituído pela aplicação, a partir de 1 de Janeiro de 2015, nos respectivos 
ordenamentos jurídicos, das disposições necessárias para dar cumprimento à directiva, 
disposições que devem ser objecto de uma transposição para a ordem jurídica estadual, a 
ocorrer até 31 de Dezembro de 2014. 

A forma como os Tratados contemplam a força obrigatória da directiva distingue-se pois 
claramente da previsão contida nos mesmos textos a propósito dos demais actos vinculativos 
de direito da União. Assim acontece com o regulamento, a cujo respeito se refere que ele «tem 

4 Nos termos do artigo 131.º deste acto, ele entra em vigor, como em geral acontece com os actos da União — veja-se o artigo 297.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, de ora em diante simplesmente designado por TFUE) —, no vigésimo dia seguinte 
à sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia (de ora em diante JOUE). Tendo esta formalidade tido lugar a 12 de Junho de 2014 (cfr. a série L, 
n.º 173, p. 190-348), o decurso do prazo de vacatio legis fixado no Tratado (que tem natureza supletiva, podendo o acto em questão dispor em
contrário, o que, como acabamos de ver, não acontece) terminou a 2 de Julho desse ano. 

5 Como nas dos demais Estados-Membros, uma vez que este acto os tem a todos como destinatários (vide o seu artigo 132.º). 
6 E que se inicia, pois, a 2 de Julho, com a respectiva entrada em vigor. 
7 Cfr. o artigo 289.º, n.ºs 1 e 3, do TFUE. 
8 Disposições cujo texto, nos termos daquele mesmo preceito, os Estados-Membros se obrigam a comunicar imediatamente à Comissão. 
9 Note-se que, diferentemente, as disposições adoptadas para dar cumprimento à secção 5 [Instrumento de recapitalização interna (bail-in)] do 

capítulo IV (Instrumentos de resolução) do título IV (Resolução) da directiva em questão (artigos 43.º a 58.º) beneficiam de um prazo mais longo de 
transposição, devendo ser aplicadas o mais tardar a partir de 1 de Janeiro de 2016 (terceiro parágrafo do n.º 1 do artigo 130.º). 

10 Com a excepção referida na nota anterior. 
11 A redacção do preceito era aliás já idêntica no artigo 189.º, terceiro parágrafo, do Tratado da Comunidade Económica Europeia (de ora em diante 

TCEE), e no artigo 249.º, terceiro parágrafo, do Tratado da Comunidade Europeia (de ora em diante TCE). 
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carácter geral. É obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os 
Estados-Membros»12, e com a decisão, a propósito da qual se indica que «é obrigatória em todos 
os seus elementos. Quando designa destinatários só é obrigatória para estes»13. Resulta assim 
claramente do confronto entre as notas distintivas das três espécies de actos de direito da União 
juridicamente vinculantes que as directivas não são, contrariamente aos regulamentos e às 
decisões, obrigatórias em todos os seus elementos, e também que, de forma distinta dos 
regulamentos, não são directamente aplicáveis em todos os Estados-Membros. 

Estas notas negativas sobre as directivas, que resultam claramente do confronto com a definição 
legal dada a propósito dos regulamentos e das decisões, encontram-se aliás em perfeita 
consonância com as características distintivas de carácter positivo que começámos por assinalar 
e que a seu respeito os Tratados igualmente referem. Assim, elas não são «obrigatórias em todos 
os seus elementos» precisamente porque apenas vinculam «o Estado-membro destinatário 
quanto ao resultado a alcançar», constituindo uma normação intencionalmente incompleta na 
medida em que a plena aplicação dos seus comandos só é suposto ter lugar depois do exercício 
(precisamente no acto de transposição) da competência estadual14, competência que se exerce 
na escolha da forma e dos meios da transposição15. E também não são «directamente aplicáveis 
na ordem jurídica dos Estados-Membros» (contrariamente aos regulamentos), porque, ao 
contemplarem justamente a necessidade da transposição das suas normas para os 
ordenamentos destes últimos, neles não produzem em princípio sem mais os seus efeitos 
independentemente de uma recepção (no seio daqueles) dos respectivos comandos16. 

Daí que se tenha tornado comum referir que a directiva, enquanto particular forma de acto 
jurídico previsto nos Tratados que instituíram primeiro as Comunidades e depois a União 
Europeias, cria afinal, aos Estados-Membros que dela são destinatários17, uma obrigação de 
resultado, que se traduz na actividade de transposição dos seus comandos para as ordens 
jurídicas estaduais, actividade pela qual a normação por ela instituída é expressamente 
convertida em direito interno através do exercício da competência estadual, exercício no 
entanto vinculado a alcançar o resultado pretendido por aquele acto de direito da União – a 
conformação em dados e precisos termos do ordenamento estadual. O que aqui há de 

12 Cfr. o mesmo artigo 288.º do TFUE, segundo parágrafo, e os artigos 189.º do TCEE e 249.º do TCE (sempre nos respectivos segundos parágrafos). 
13 Cfr. o quarto parágrafo do artigo 288.º do TFUE, e os quartos parágrafos dos artigos 189.º do TCEE e 249.º do TCE. A redacção citada em texto, 

resultante do Tratado de Lisboa, substituiu a anterior, onde se prescrevia que «a decisão é obrigatória em todos os seus elementos para os 
destinatários que designar». 

14 Como sublinha Denys Simon (Le Système Juridique Communautaire, Paris, 1997, Presses Universitaires de France, p. 203), este acto constitui o 
instrumento adaptado às situações de competências enquadradas ou coordenadas, isto é, das hipóteses nas quais os Estados-membros continuam 
a deter competências normativas. No dizer do autor, «Il en resulte que la directive renvoie à une méthode législative à double détente, combinant 
l’adoption d’un acte communautaire fixant les objectifs à atteindre et la transposition par un acte national destiné à traduire ces objectifs dans le 
droit interne de chaque État-Membre». 

15 E que se traduz, na lição de Mota Campos, na «faculdade de escolher, entre as medidas concretas susceptíveis de conduzir ao resultado prescrito a 
nível comunitário, as que se lhe afigurem mais convenientes do ponto de vista nacional e portanto as que, sem pôr em causa a obrigação que lhes 
incumbe, sejam as menos perturbadoras da situação preexistente e as mais consentâneas com o sistema jurídico interno». Cfr. «Directivas 
Comunitárias», in Legislação. Cadernos de Ciência da Legislação, n.º 4/5 (Abril/Dezembro 1992), p. 198-199. 

16 Trata-se pois de normas de conteúdo flexível, a concretizar por cada Estado, e que sublinham o seu efeito harmonizador, «en el sentido de 
aproximación de normativas nacionales que, coservando su especificidad própria, convergirían hacia esa normativa básica común, lo que implica 
un Derecho también igual para todos los Estados miembros, pêro de carácter más general, referido al objectivo a alcanzar, permitiendo, por tanto, 
particularidades dentro de esa igualdad normativa general, y necessitado de complemento nacional para afectar a los ciudadanos». A figura é 
caracterizada nestes termos por Ricardo Alonso García, Sistema Jurídico de la Unión Europea, 4.ª edición, Madrid, 2014, p. 164. 

17 E que são, em princípio, todos eles. 



 12

Ba
nc

o 
de

 P
or

tu
ga

l  

particular é que, em lugar de tal conformação ser levada a cabo desde logo apenas pelo direito 
da União (como acontece no caso dos regulamentos), ela ocorre agora com o concurso (em 
princípio, necessário) do exercício da competência estadual, levado a termo através da referida 
actividade de transposição. Tudo se passa como se, reconhecendo a ideia base que subjaz ao 
princípio da subsidiariedade em momento anterior à sua consagração no direito primário da 
União18, o legislador comunitário tivesse previsto a necessidade de determinados objectivos da 
Comunidade (e mais tarde da União) virem a ser alcançados com o concurso (ainda que 
necessário) do legislador estadual. Como escrevemos noutro local19, encontramo-nos perante 
«um instrumento normativo que se afigura votado ao estabelecimento de uma cooperação 
entre a Comunidade [hoje, a União] e o Estado, cooperação em que a cada uma das entidades 
nela intervenientes cabe um papel preciso. Assim, à instância comunitária cumpre identificar e 
precisar um determinado quadro geral, que aparecerá como um objectivo a ser atingido por 
todos e cada um dos Estados que da directiva em questão sejam destinatários. Mas ao elemento 
nacional compete eleger os meios e a forma por que, no seu âmbito próprio, o resultado em 
causa deverá ser atingido». 

Do desenho que acaba de se apresentar flui de forma natural o entendimento de que, se o 
Estado assume, pela entrada em vigor da directiva, uma obrigação de resultado, que se executa 
no acto de transposição, é apenas a partir deste último, sob pena de esvaziamento da noção 
que os próprios tratados dão desta figura, que o patamar normativo que com ela se pretende 
atingir se torna juridicamente obrigatório. O que significa, dito de outro modo, que as directivas 
«obtain their full legislative status only after they have been implemented in national law»20. E conduz 
à constatação de que o período correspondente ao prazo de transposição, isto é, o lapso 
temporal em que deve ser executada a obrigação de comportamento21 que vincula os Estados a 
adoptar «todas as medidas gerais ou específicas — legislativas, regulamentares ou 
administrativas — adequadas a atingir plenamente a finalidade pretendida»22 constitui um 
tempo em que as disposições nelas contidas ainda não adquiriram plena vigência no interior 
das ordens jurídicas dos Estados-Membros, que não se encontram assim constituídos em 
qualquer obrigação23. 

Pelo que se impõe concluir que, entre 2 de Julho de 2014 e 31 de Dezembro do mesmo ano, as 
normas da Directiva 2014/59/UE não vinculavam juridicamente o Estado Português. 

3. Se o que acabamos de dizer corresponde ao quadro concebido pelo legislador das Comunidades 
e depois da União no que à caracterização da figura das directivas se refere, não deve porém

18 Que, como se sabe, ocorreu com o novo artigo 3b que o Tratado da União Europeia de 1992 (Tratado de Maastricht) inseriu no (a partir de então 
denominado) TCE (cfr. o artigo 5.º, segundo parágrafo, deste texto). 

19 Cfr. «Directivas Comunitárias», in Legislação. Cadernos de Ciência da Legislação, n.º 4/5 (Abril/Dezembro 1992), p. 204-206, a p. 204. 
20 Assim Koen Lenaerts/Piet Van Nuffel, European Union Law, Third edition, London, 2011, Sweet & Maxwell, p. 897. Cfr. também Denys Simon (cit. 

supra, nota 14, p. 205), para quem «la directive est intégrée dans l’ordre juridique des États membres dès sa publication au Journal officiel des 
Communautés européennes (…) mais elle ne déploiera son plein effet que par l’intermédiaire de la mesure nationale de transposition.». Sobre 
esta última, entre nós, Marcelo Rebelo de Sousa, «A transposição das directivas comunitárias na ordem jurídica portuguesa», in O Direito Comunitário 
e a Construção Europeia, Coimbra, 1999, Coimbra Editora, p. 65-81. 

21 Imposta quer especificamente pela própria directiva quer, em termos gerais, pelo princípio da cooperação leal hoje consagrado no artigo 4.º, 
número 3 (maxime no parágrafo segundo) do Tratado da União Europeia, na versão resultante do Tratado de Lisboa (de ora em diante TUE). Cfr. 
ainda o artigo 291.º do TFUE, nos termos do qual «os Estados-membros tomam todas as medidas de direito interno necessárias à execução dos 
actos juridicamente vinculativos da União»; para os antecedentes a esta consagração, cfr. já o artigo 10.º do TCE. 

22 Assim Mota Campos (loc. cit. supra, na nota 15), p. 198. 
23 Nestes termos, por exemplo, Jean Paul Jacqué, Droit Institutionnel de l’Union Européenne, Paris, 2003, Dalloz, p. 505. 
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negligenciar-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça não deixaria de nele introduzir algumas 
precisões. Foram elas sobretudo suscitadas pelas situações de incumprimento ou cumprimento 
defeituoso da obrigação de transposição, casos em que a inexecução da referida obrigação de 
comportamento levava a que se não alcançasse a prevista obrigação de resultado, com a 
consequência de o patamar intencionado pela directiva não vir a atingir (por força daquela 
inexecução) plena vigência numa ou em mais ordens jurídicas estaduais. 

É certo que o direito comunitário não deixava de contemplar expressamente esta situação. 
Como qualquer outra situação de incumprimento estadual das obrigações assumidas perante 
a Comunidade ou a União, ela pode estar na origem de um processo pré-contencioso 
desencadeado pela Comissão, que, nos termos gerais, e após ter dado a esse Estado a 
oportunidade de apresentar as suas observações, poderá formular um parecer fundamentado 
sobre o assunto e, caso o Estado não proceda em conformidade no prazo fixado pela Comissão, 
recorrer ao Tribunal de Justiça24. Direito de acção este que pode igualmente ser exercido por 
qualquer Estado-Membro, se considerar que um outro se encontra em incumprimento das 
obrigações que lhe incumbem por força dos Tratados, desde que submeta previamente o 
assunto à apreciação da Comissão e esta formule um parecer fundamentado após os Estados 
interessados terem tido oportunidade de apresentar, em processo contraditório, as suas 
observações orais e escritas25. 

Neste contexto, a verificação, pelo Tribunal, de que um Estado não cumpriu qualquer das 
obrigações que sobre ele impendiam por força dos Tratados deve levá-lo a tomar as medidas 
necessárias à execução do acórdão do Tribunal26. E se a Comissão considerar que ele o não fez 
pode, depois de ter dado a esse Estado a possibilidade de apresentar as suas observações, 
submeter de novo o caso ao Tribunal indicando o montante da quantia fixa ou da sanção 
pecuniária compulsória, a pagar pelo Estado-Membro, que considerar adequado às 
circunstâncias. E se o Tribunal de Justiça concluir pela violação do seu anterior acórdão, pode 
condenar o Estado-Membro em causa ao pagamento de uma quantia fixa ou progressiva 
correspondente a uma sanção pecuniária27.  

O carácter pesado e longo deste mecanismo levou no entanto o Tribunal a considerar outros 
remedies para as situações em que o incumprimento da obrigação de transposição colocasse 

 
24 Cfr. o artigo 258.º do TFUE (e, anteriormente, o artigo 226.º do TCE e o artigo 169.º do TCEE). 
25 Cfr. o artigo 259.º do TFUE (e, anteriormente, o artigo 227.º do TCE e o artigo 170.º do TCEE). 

Note-se que se a Comissão não formular o parecer fundamentado no prazo de três meses a contar da data do pedido a sua falta não impede o 
Estado de se dirigir ao Tribunal. 

26 Cfr. o artigo 260.º, n.º 1, do TFUE (e, anteriormente, o artigo 228.º, n.º 1, do TCE e o artigo 171.º do TCEE). 
27 Cfr. o artigo 260.º, n.º 2, do TFUE (e, anteriormente, o artigo 228.º, n.º 2, do TCE). A este propósito, cfr., entre nós, os trabalhos de Maria José Rangel 

de Mesquita, O Poder Sancionatório da União e das Comunidades Europeias sobre os Estados Membros, Coimbra, 2006, Almedina, «”Não há dois sem 
três”; O acórdão Comissão contra França e o seu contributo para a consolidação do poder sancionatório da União e das Comunidades Europeias 
sobre os Estados Membros», in Homenagem ao Prof. Doutor André Gonçalves Pereira, Coimbra, 2006, Coimbra Editora, p. 955-978, e «O controlo da 
execução dos acórdãos sancionatórios por incumprimento estadual à luz da saga portuguesa em matéria de incumprimento do Direito da União 
Europeia: o monopólio do Tribunal de Justiça e a dupla delimitação da sua competência em face da Comissão e do Tribunal Geral», in Estudos em 
Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos, v. I, Coimbra, 2016, Almedina, p. 1157-1188. 
Note-se que, depois do Tratado de Lisboa, o TFUE prevê expressamente, no n.º 3 do artigo 260.º, que este procedimento se aplica aos casos em 
que um Estado-Membro «não cumpriu a obrigação de comunicar as medidas de transposição de uma directiva adoptada de acordo com um 
processo legislativo», precisando-se, in fine, que, se o Tribunal condenar ao pagamento de uma quantia fixa ou de uma sanção pecuniária 
compulsória, a obrigação de pagamento produz efeitos na data por ele estabelecida no seu acórdão. 
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em causa o princípio do efeito útil das normas de direito da União28. O que fez, afirmando a 
possibilidade de, quando as normas das directivas sejam «de tal modo precisas e o regime por 
elas tecido aparece tão completo e acabado que aos Estados não resta afinal qualquer margem 
de manobra para o exercício do seu poder normativo»29, elas serem susceptíveis de produzir 
efeito directo (ainda que só vertical, isto é em relação ao Estado infractor), admitindo-se assim 
aos particulares, nessas circunstâncias, a invocação dos direitos decorrentes das directivas 
quando, em violação das obrigações respectivas, estas não houverem sido transpostas. 
Posteriormente, o Tribunal fundamentaria o reconhecimento do efeito directo vertical30 
(naturalmente, de disposições incondicionais e suficientemente precisas) na circunstância de 
impedir que o Estado-Membro que não transpôs correctamente uma directiva no prazo para o 
efeito prescrito pudesse prevalecer-se da sua própria inexecução das obrigações que para si 
dela resultam31. Em qualquer caso, porém, o que constitui fundamento do reconhecimento do 
efeito directo é sempre o incumprimento (ou o cumprimento defeituoso) do dever de 
transposição32, que só existe verdadeiramente findo o prazo para o efeito fixado. Pelo que se 
pode concluir que a susceptibilidade de invocar o efeito directo das disposições de uma directiva 
só existe uma vez decorrido o prazo da respectiva transposição, uma vez que só nesse momento 
se pode considerar que o Estado-Membro em questão se encontra a violar aquele dever33. 

O que, no caso concreto, nos conduz à conclusão de que as normas da Directiva 2014/59/UE 
apenas viriam a vincular o Estado Português após o decurso do prazo para a respectiva 
transposição, isto é, após 31 de Dezembro de 2014, pelo que, entre 15 de Maio (rectius, 2 de 

 
28 A este propósito, cfr. José Luís da Cruz Vilaça, «Le principe de l’effet utile du droit de l’Union dans la jurisprudence de la Cour», in The Court of Justice 

and the Construction of Europe; Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, The Hague, 2013, T.M.C. Asser Press, p. 279-306. 
29 Assim Moura Ramos ((loc. cit. supra, na nota 19), p. 205. Ou, na linguagem de Koen Lenaerts/Piet Van Nuffel (European Union Law, cit. supra, nota 20, 

p. 901), «unconditional provisions necessitating no further implementation entailing any policy choices». 
30 Uma vez que o Tribunal continua a não reconhecer a possibilidade de um efeito directo horizontal, isto é, nas relações entre particulares. Assim a 

jurisprudência constante que se seguiu ao acórdão de 26 de Fevereiro de 1986, Marshall I, 154/86, Colectânea, p. 737-751, ponto 48: «o carácter 
vinculativo de uma directiva, sobre o qual se baseia a possibilidade de a invocar perante um tribunal nacional, existe apenas relativamente ao 
Estado-Membro destinatário. Do que resulta que uma directiva não pode, por si só, criar obrigações na esfera jurídica de um particular e que uma 
disposição de uma directiva não pode ser, portanto, invocada, enquanto tal, contra tal pessoa». 

31 Jean Paul Jacqué (Droit Institutionnel de l’Union Européenne (cit. supra, nota 23), p. 546) sublinha que a jurisprudência «vise le cas particulier dans lequel 
l’État n’a pas ou a mal transposé la directive à l’expiration du délai de transposition. Dans cette hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, refuser l’effet 
direct reviendrait à enlever tout effet utile à la directive, alors qu’elle est, selon le traité, un acte obligatoire (…) il serait paradoxal qu’un État qui ne respecte pas 
le droit communautaire invoque une non-transposition fautive pour se dégager de ses obligations vis-à-vis des particuliers (…). C’est l’application du principe 
nemo auditur turpitudinem suam allegans». 

32 Ricardo Alonso García (Sistema Jurídico de la Unión Europea, cit. supra, nota 16, p. 282) sublinha que «La efficacia directa de las directivas surge, pues, 
como un remédio provisional ante una situación patológica que cesa una vez que el Estado miembro procede a executarlas correctamente, dado que producida 
tal correcta ejecución, es el Derecho nacional, y no la directiva, el que se aplica directamente en los litígios internos». Sobre o ponto, cfr. ainda A. J. Easson, 
«The “Direct Effect” of EEC Directives», 28 The International and Comparative Law Quarterly (1979), p. 319-353, e «EEC Directives for the Harmonisation 
of Laws: Some Problems of Validity, Implementation and Legal Effects», 1 Yearbook of European Law (1981), p. 1-44, Sacha Prechal, Directives in 
European Community Law. A study of directives and their enforcement in national courts, Oxford, 1995, Oxford University Press, p. 246-305, Thomas von 
Danwitz, «Effets juridiques à l’expiration du délai de transposition, interprétation conforme aux directives, primauté et application “combinée” avec 
les príncipes généraux du droit, 43 RTD eur. (2007), p. 575-595, e Friedemann Kainer, «Privatrecht zwischen Richtlinien und Grundrechten. Zu den 
Grenzen richtlinienkonformer Auslegung und horizontalen Richtlinienwirkungen», 13 Zeitschrift fur das Privatrecht der Europaischen Union, 2016/6, p. 
262-270. 

33 Como de resto o reconhece expressamente o Tribunal de Justiça, ao decidir que «nos processos intentados por particulares que invocam o efeito 
directo de uma directiva, os órgãos jurisdicionais nacionais só são obrigados a afastar as regras nacionais preexistentes contrárias a esta directiva 
após o termo do seu prazo de transposição» (cfr., inter alia, o ponto 67 do acórdão de 5 de Fevereiro de 2004, Rieser Internationale Transporte, C-
157/02, Colectânea, p. I-1515-1541). 

No sentido do texto, expressamente, Koen Lenaerts/Piet Van Nuffel (European Union Law, cit. supra, nota 20, p. 902), para quem «a directive cannot 
have any direct effect until the period prescribed for implementing it in national law system has expired». 
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Julho, data da respectiva entrada em vigor34) de 2014 e aquela data eram insusceptíveis de 
produzir efeito directo (vertical). 

4. Para além do reconhecimento da susceptibilidade de as disposições das directivas 
produzirem efeito directo, traduzido na possibilidade de serem invocadas pelos particulares 
contra o Estado-Membro que violou (ou cumpriu defeituosamente) o dever de transposição, 
após o decurso do prazo para tanto existente, o Tribunal afirmaria ainda outras possibilidades 
de as directivas não transpostas produzirem certos efeitos. É neste contexto, uma vez mais 
destinado a assegurar o efeito útil das regras comunitárias e a evitar que os Estados-Membros, 
fugindo ao cumprimento do dever de transposição, pudessem escapar à execução das 
obrigações que para eles decorriam do decurso do prazo para tal finalidade fixado, que a 
jurisprudência se referiu ao princípio da interpretação conforme às directivas. Fê-lo desde logo no 
acórdão Van Colson35, afirmando que «the Member States' obligation arising from a directive to 
achieve the result envisaged by the directive and their duty under Article 536 of the Treaty to take 
all appropriate measures, whether general or particular, to ensure the fulfilment of that 
obligation, is binding on all the authorities of Member States including, for matters within their 
jurisdiction, the courts. It follows that, in applying the national law and in particular the provisions 
of a national law specifically introduced in order to implement Directive No 76/207, national courts 
are required to interpret their national law in the light of the wording and the purpose of the directive 
in order to achieve the result referred to in the third paragraph of Article 18937»38. 

Fica assim claro que, uma vez mais decorrido o prazo de transposição de uma directiva39, e 
mesmo quando (dir-se-á antes que sobretudo quando) as suas disposições não sejam 
susceptíveis de produzir efeito directo vertical40, os tribunais dos Estados-Membros não deixam 
apesar disso de se encontrar obrigados a interpretar o seu direito interno (onde por definição 
este acto se não se encontra ainda transposto ou o foi apenas de modo incorrecto) em 
conformidade com o seu teor e finalidade, para que possa ser atingido o objectivo que com ele 
se visa alcançar41. O efeito útil deste acto de direito da União não é assim inviabilizado pelo 
incumprimento da obrigação de transposição (e mesmo na impossibilidade de as normas da 

 
34 Cfr. supra, n.º 2 e nota 3. 
35 Acórdão de 10 de Abril de 1984, Van Colson and Kamann, processo 14/83, Report, p. 1891-1911, ponto 26. 
36 Cfr., hoje, o artigo 4.º, n.º 3 do TUE. 
37 Cfr., hoje, o artigo 288.º do TFUE. 
38 Sublinhado nosso. Reproduzimos o texto inglês na falta de uma versão oficial em língua portuguesa, uma vez que o acórdão é anterior a 1 de Janeiro 

de 1986 (data da entrada em vigor do acordo de adesão de Portugal às Comunidades). 
39 Assim, expressamente, Koen Lenaerts/Piet Van Nuffel (European Union Law, cit. supra, nota 20, p. 908). 
40 Cfr., a este respeito, o que deixámos dito supra, n.º 3, in fine. 
41 Falando-se por vezes, a este propósito, de efeito directo de interpretação. 
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directiva produzirem efeito directo vertical) quando a interpretação do sistema jurídico nacional 
no seu todo42, efectuada à luz do respectivo teor e finalidade43, permita alcançá-lo44. 

Constituindo o mencionado dever, que é posto a cargo dos tribunais estaduais, uma forma de 
assegurar o efeito útil das directivas, e uma vez que um tal efeito só se torna existente, na medida 
do possível45, a partir do que nelas próprias se precisa46 como da natureza própria deste acto47, 
após o termo do respectivo prazo de transposição, há-de concluir-se que tal obrigação de 
interpretação do direito nacional em conformidade com as directivas (Richtlinienkonforme Auslegung 
nationalen Rechts, na terminologia corrente na doutrina germânica)48 apenas existe a partir deste 
último momento, ou seja, a partir da data em que houvesse de ser alcançado na ordem jurídica 
estadual o resultado intencionado pela directiva49.  

 
42 Isto é, tanto das suas regras anteriores ao fim do prazo de transposição da directiva como das posteriores, e quer elas tenham sido ou não criadas 

em vista da transposição em causa. 
43 Obrigação em que segundo o Tribunal de Justiça os tribunais nacionais dos Estados-Membros ficam constituídos. Cfr. também Ricardo Alonso 

García, Sistema Jurídico de la Unión Europea (cit. supra, nota 16), p. 298-321, maxime p. 303-319, G. Gaja/A. Adinolfi, Introduzione al dirittto dell’Unione 
Europea, terza edizione, Bari, 2014, Editori Laterza, p. 174-175, e, entre nós, José Carlos Moitinho de Almeida, «L’effet direct des directives, 
l’interprétation conforme du droit national et la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice portugaise», in Une communauté de droit. Festschrift fur 
Gil Carlos Rodriguez Iglesias, 2003, Berliner Wissenschafts-Verlag, p. 235-244, José Luís da cruz Vilaça, «A propósito dos efeitos das directivas na ordem 
jurídica dos Estados-membros», 30 Cadernos de Justiça Administrativa (Novembro/Dezembro 2001), p. 1-19, Ana Soares Pinto, «A obrigação de 
interpretação conforme em direito da União Europeia», in Liber Amicorum Fausto de Quadros, v. I, Coimbra, 2016, Almedina, p. 147-179. 

44 Veja-se a formulação particularmente expressiva do ponto 8 do acórdão Marleasing: «a obrigação dos Estados-Membros, decorrente de uma 
directiva, de atingir o resultado por ela prosseguido, bem como o seu dever, por força do artigo 5.º do Tratado [hoje, como vimos, o artigo 4.º, n.º 
3 do TUE], de tomar todas as medidas gerais ou especiais adequadas a assegurar a execução dessa obrigação, impõem-se a todas as autoridades 
dos Estados-membros, incluindo, no âmbito das suas competências, os órgãos jurisdicionais. Daqui resulta que, ao aplicar o direito nacional, quer 
se trate de disposições anteriores ou posteriores à directiva, o órgão jurisdicional nacional chamado a interpretá-lo é obrigado a fazê-lo, na medida 
do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva, para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 189.º, terceiro 
parágrafo, do Tratado [hoje, como vimos artigo 288.º, n.º 3, do TFUE]». Cfr. o acórdão de 13 de Novembro de 1990, processo C-106/89, Colectânea, 
p. I-4156-4161, e, entre nós, a análise de Sofia Oliveira Pais, «O acórdão Marleasing: rumo à consagração implícita do efeito horizontal das 
directivas?», 16/19 Revista de Direito e Economia (1990/1993), p. 471-511, e «Algumas reflexões sobre o princípio da interpretação conforme no 
contexto da “transposição judicial das directivas», 7 Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (2010 -- Especial), p. 489-517. 

45 Dizemos na medida do possível (ver a citação feita na nota anterior) porque o Tribunal de Justiça clarificaria entretanto o sentido desta obrigação 
precisando nomeadamente que importa que «as disposições nacionais [sejam] susceptíveis de ser interpretadas num sentido conforme ao da 
directiva» (acórdão de 16 de Novembro de 1993, Wagner Miret, C-334/92, Colectânea, p. I-6926-6934, ponto 22), na falta do que o Estado-membro 
em causa é obrigado a reparar os prejuízos causados pela não transposição da directiva (ibidem), e que «a obrigação de o juiz nacional tomar como 
referência o conteúdo de uma directiva quando procede à interpretação das normas pertinentes do direito interno é limitada pelos princípios gerais 
de direito, designadamente os da segurança jurídica e da não retroactividade, e não pode servir de fundamento a uma interpretação contra legem 
do direito nacional» (acórdão de 4 de Julho de 2006, Adeneler, C-212/04, Colectânea, p. I-6091-6136, ponto 110). Sendo certo que pode no entanto 
levar o juiz nacional a dever desaplicar as disposições de direito nacional que com ela se encontrem em conflito (assim, por exemplo, Koen 
Lenaerts/Piet Van Nuffel, European Union Law (cit. supra, nota 19), p. 909 e 910-913. 

46 Cfr., no que ao acto que nos tem vindo a ocupar (a Directiva 2014/59/UE) se refere, o seu artigo 130.º, n.º 1, primeiro e segundo parágrafos. 
47 Recorde-se o terceiro parágrafo do actual artigo 288.º do TFUE (como aliás as redacções que, nos tratados anteriores o precederam). Cfr. supra, na 

nota 11. 
48 Que, segundo jurisprudência constante iniciada com o acórdão de 5 de Outubro de 2004, Pfeiffer, processos apensos C-397/01 a C-403/01, 

Colectânea, p. I-8878-8922, ponto 114, «é inerente ao sistema do Tratado, na medida em que permite ao órgão jurisdicional nacional assegurar, no 
âmbito das suas competências, a plena eficácia do direito comunitário quando decide do litígio que lhe é apresentado». 

49 O que seria confirmado pelo acórdão de 4 de Julho de 2006, Adeneler, C-212/04, Colectânea, p. I-6091-6136, ponto 115, onde se afirmou que «no 
caso de uma directiva ser transposta fora do prazo, a obrigação geral de os tribunais nacionais interpretarem o direito interno conforme à directiva 
só existe a partir do termo do respectivo prazo de transposição». Veja-se ainda o ponto 124 da mesma decisão e o acórdão de 27 de Junho de 2013, 
VG Wort, processos apensos C-457/11 a C-460/11, Colectânea, p. 426, ponto 26  («A obrigação geral de os tribunais nacionais interpretarem o direito 
interno conforme com a directiva só existe a partir do termo do respectivo prazo de transposição»), e Ricardo Alonso García, Sistema Jurídico de la 
Unión Europea (cit. supra, nota 16), p. 304. 
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O que, no caso concreto, nos conduz à conclusão de que este princípio de interpretação conforme 
não é, numa primeira consideração, aplicável, no que à Directiva 2014/59/UE diz respeito, senão 
a partir de 1 de Janeiro de 2015, sendo pois apenas a partir desta data que as disposições nela 
contidas deveriam ser tomadas em conta na aplicação do nosso direito. 

5. Dizemos numa primeira consideração porque o case-law do Tribunal do Luxemburgo não 
deixaria de introduzir uma importante nuance ao que acabamos de afirmar, quando reconheceu 
a existência de certas obrigações dos Estados-Membros destinatários das directivas mesmo no 
decurso do período previsto para a respectiva transposição. É assim que aquela jurisdição veio 
a considerar que aqueles, «apesar de não estarem obrigados a adoptar tais medidas antes de 
expirar o prazo de transposição, devem abster-se, durante esse prazo, de adoptar disposições 
susceptíveis de comprometer seriamente o resultado prescrito por essa directiva»50. 

Da formulação empregue resulta, no entanto, de forma tanto quanto possível clara qual o tipo 
de medidas que terão estado na mente daquele órgão jurisdicional e qual a razão de ser de tal 
previsão. Na verdade, a redacção utilizada aponta nitidamente para uma obrigação de facto 
negativo, traduzida num dever de abstenção da adopção de disposições susceptíveis de 
comprometer seriamente o resultado prescrito pela directiva, e que por isso se pode considerar 
decorrente de uma obrigação geral enquadrável na ideia de boa-fé, ou, até, no princípio que 
subjaz à proibição do venire contra factum proprium. Na verdade, tendo-se os Estados-Membros 
vinculado, através dos seus representantes no Conselho, pela adopção da directiva, a transpor 
para a ordem interna respectiva o regime jurídico nela contido, bem se compreende que a 
abstenção de adoptar disposições susceptíveis de comprometer seriamente o resultado nela 
prescrito constitua um verdadeiro dever jurídico, como tal susceptível de ser tutelado pelo 
direito, que recaia sobre esses Estados51.  

Todo o problema está pois, neste contexto, na questão de saber52 quando se pode dizer que a 
adopção de determinadas disposições adoptadas no plano estadual é susceptível de 
comprometer seriamente o resultado prescrito por uma directiva. E, a esse propósito, a 
jurisprudência não deixa de adiantar que há que examinar «se as disposições em causa se 
apresentam como uma transposição completa da directiva, bem como os efeitos concretos da 
aplicação dessas disposições não conformes com a directiva e a sua duração no tempo»53. E 
que, no contexto dessa apreciação, «o órgão jurisdicional nacional poderá atender à faculdade 
de que um Estado-Membro dispõe de adoptar disposições transitórias ou de dar execução à 
directiva por etapas. Em tais casos, a não conformidade de disposições transitórias do direito 
nacional com a directiva ou a não transposição de determinadas disposições da directiva não 
compromete necessariamente o resultado nela prescrito»54. 

 
50 Acórdão de 18 de Dezembro de 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Colectânea, p. I-7435-7452, ponto 45. 
51 Dir-se-á que as coisas sucedem de modo semelhante ao que ocorre no direito internacional, em que os Estados, após a assinatura de um tratado, 

e muito embora se não encontrem ainda obrigados perante ele (o que, como se sabe, entre nós, apenas sucederá através da respectiva ratificação, 
pela qual se manifesta em definitivo o consentimento do Estado à vinculação no plano internacional) se encontram todavia impedidos de praticar 
aqueles actos que viessem a poder pôr em causa essa mesma ratificação. 

52 Avaliação que, di-lo o Tribunal de Justiça no ponto 46 do acórdão citado supra, na nota 50, cabe em última análise «ao órgão jurisdicional nacional 
(…) relativamente às disposições nacionais cuja legalidade foi encarregado de examinar». 

53 Cfr. o ponto 47 do acórdão a que nos estamos a referir. 
54 Ponto 49 do mesmo acórdão. Pelo contrário, «se as disposições em causa se apresentarem como uma transposição definitiva e completa da 

directiva, a sua não conformidade com a directiva pode fazer presumir que o resultado por esta prescrito não será atingido nos prazos fixados se a 
sua alteração em tempo útil for impossível» (ibidem, ponto 48). 
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Impõe-se agora, à luz de tais critérios indagar, como se requer na consulta, «se a adopção do 
Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de Agosto, constitui a emissão de um acto normativo que tenha 
colocado em risco a possibilidade de a Directiva 2014/59/UE, esgotado o prazo da sua 
transposição, vir a produzir plenamente os seus efeitos ou/e frustrar os seus objectivos».  

6. Para tanto, começaremos por sublinhar que o mencionado Decreto-Lei n.º 114-A/2014 se 
apresenta como uma transposição parcial para a ordem jurídica interna da Directiva 
2014/59/UE, «sem prejuízo da sua completa transposição em momento posterior»55, o que se 
insere assim numa modalidade de transposição por etapas cuja conformidade à posição afirmada 
pelo Tribunal de Justiça foi por esta jurisdição expressamente reconhecida56. Assente assim que 
não é a metodologia adoptada pelo legislador ao emanar o diploma em questão (a adopção de 
uma transposição parcelar ou por etapas) que pode, em si mesma, suscitar problemas57, resta 
verificar se as medidas efectivamente adoptadas, pelo seu conteúdo, são susceptíveis de 
comprometer seriamente o resultado prescrito pela Directiva 2014/59/UE. Para o que importa 
atentar nas disposições de transposição introduzidas por aquele diploma nacional. 

O Decreto-Lei n.º 114-A/2014 começa por transpor para a ordem jurídica interna58 o princípio 
orientador ínsito na Directiva 2014/59/UE nos termos do qual, com o objectivo de salvaguardar 
os legítimos interesses dos credores afectados pela aplicação de medidas de resolução, nenhum 
credor da instituição de crédito sob resolução poderá assumir um prejuízo maior do que aquele 
que assumiria caso essa instituição tivesse entrado em liquidação. Trata-se de uma garantia 
consagrada expressamente na alínea g) do número 1 do artigo 34.º59 deste acto de direito da 
União, que até então não constava do nosso direito, e cuja imediata transposição apenas pode, 
manifestamente, atento o estatuto que na economia desse texto lhe é reconhecido, concorrer 
para a plena realização dos fins por este pretendidos, nunca podendo, portanto, considerar-se 
que comprometeria o resultado por ela prescrito. Em seguida, e para efeitos da concretização 
do princípio acima referido, vem esclarecer que a avaliação realizada por uma entidade 
independente deve 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 em momento imediatamente anterior ao da aplicação da 
medida de resolução60. Está aqui em causa uma obrigação decorrente do n.º 8 do artigo 36.º da 
Directiva, que é axilar à execução do princípio acima mencionado, e cuja consagração num 
primeiro momento61, ao invés de comprometer o resultado prescrito pela directiva, serve antes 
para garantir uma das finalidades por ela visadas. Depois, clarificam-se os meios de 
disponibilização dos recursos do Fundo de Resolução, nomeadamente a possibilidade de este 
conceder garantias no contexto de uma medida de resolução: ora, a previsão desta 

 
No sentido do texto, cfr. ainda os acórdãos de 22 de Novembro de 2005, Mangoldt, processo C-144/04, Colectânea, p. I- 10013-10042, ponto 67, e de 

4 de Julho de 2006, Adeneler, C-212/04, Colectânea, p. I-6091-6136, ponto 123. 
55 Cfr. o segundo parágrafo do respectivo preâmbulo, in fine. 
56 Ponto 49 do referido acórdão, e supra, n.º 5, in fine. 
57 Uma vez que a sua possibilidade se encontra expressamente salvaguardada na própria jurisprudência, quando nela se assinala que «a não 

transposição de determinadas disposições da directiva não compromete necessariamente o resultado nela prescrito». Vejam-se os locais citados na 
nota anterior. 

58 Cfr. a nova redacção, introduzida por este diploma, ao artigo 145.º-B do RGICSF, nomeadamente à alínea c) do seu n.º 1. 
59 Onde se faz o elenco dos «princípios gerais que regem a resolução». Cfr. também o considerandum 50 da Directiva. 
60 Cfr. a nova redacção do n.º 6 do artigo 145.º-F do RGICSF. 
61 Isto é, antes da transposição integral desta. 
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possibilidade, que ocorre nos novos n.º 7 do artigo 145.º-F e n.º 6 do artigo 145.º-H do RGICSF62, 
constitui uma precisão do quadro legal que preside ao financiamento das medidas de resolução 
e não contraria de forma nenhuma o sistema da directiva. Finalmente, clarifica-se o âmbito dos 
passivos susceptíveis de serem transferidos quando da aplicação de uma medida de 
resolução63, limitando o respectivo perímetro, o que de igual modo não pode ser visto como 
comprometendo as finalidades da directiva. 

O que nos permite assim concluir que, nem por constituir uma transposição tão só parcial da 
Directiva 2014/59/UE, nem pelo conteúdo efectivo das suas disposições, é possível considerar 
que a adopção do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de Agosto, constitui a emissão de um acto 
normativo que tenha colocado em risco a possibilidade de a Directiva 2014/59/UE, esgotado o 
prazo da sua transposição, vir a produzir plenamente os seus efeitos ou/e frustrar os seus 
objectivos. 

7. Podemos assim concluir a nossa análise sobre este primeiro grupo de questões sublinhando 
que, durante o prazo de transposição da Directiva 2014/59/UE64, nem as normas deste acto 
legislativo vinculavam o Estado Português e, por essa via, eram susceptíveis de produzir efeito 
directo65, nem era então aplicável o denominado princípio da interpretação conforme à 
mencionada Directiva66, nem se pode dizer que, ao adoptar o Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 
de Agosto, o Estado Português tenha emitido um acto normativo que haja colocado em risco a 
possibilidade de aquela directiva, esgotado o prazo da sua transposição, vir a produzir 
plenamente os seus efeitos ou/e frustrar os seus objectivos67. 

 

B A MEDIDA DE RESOLUÇÃO DO BANCO ESPÍRITO 
SANTO E O DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA 
8. As considerações precedentes permitem-nos assim dar por estabilizado o quadro jurídico 
que presidiu à resolução do Banco Espírito Santo, S. A., na modalidade de transferência da sua 
actividade para um banco de transição. Na verdade, estamos agora em condições de afirmar 
que, quando esta medida foi tomada, a 3 de Agosto de 2014, o enquadramento legal a que ela 
devia obedecer era constituído apenas pelo RGICSF, na versão que lhe fora dada por último pelo 
referido Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de Agosto, uma vez que, como acabámos de concluir, 
a Directiva 2014/59/UE não produzia, nessa data, efeitos em Portugal. 

Na referida versão do RGICSF, a medida de resolução era essencialmente disciplinada no 
Capítulo IV (Resolução)68 do Título VIII (Intervenção correctiva, administração provisória e 

 
62 Acrescentados pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114-A/2014. 
63 Cfr. a alteração, operada pelo diploma em questão, à alínea a) do n.º 2 do artigo 145.º-H do RGICSF.  
64 Isto é, repetimos, entre 2 de Julho e 31 de Dezembro de 2014 (supra, n.º 2). 
65 Cfr. supra, n.ºs 2 e 3. 
66 Cfr. supra, n.º 4. 
67 Cfr. supra, n.º 6. 
68 Artigos 145.º-A a 145.º-O (de ora em diante, as citações deste diploma referir-se-ão à versão resultante do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, acima 

referido). Sobre a sua aplicação no caso que dá origem ao presente estudo, cfr. Mafalda Miranda Barbosa, «A propósito do caso BES: Algumas 
notas acerca da medida de resolução», in Direito Civil e Sistema Financeiro, Parede, 2016, Principia, p. 47-80, e André Mendes Barata, «O Mecanismo 
Único de Resolução: análise à luz do caso BES», in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. LVIX (2018/1), p. 7-42. 
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resolução)69, através de um conjunto de disposições que nela haviam sido introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de Fevereiro. Este diploma, tendo em vista designadamente a 
promoção da estabilidade do sector financeiro e a maior protecção dos depositantes, e de 
acordo com os estudos então em curso em diversas instituições internacionais70, criou uma 
nova disciplina legal em matéria de saneamento das instituições financeiras, articulando três 
fases de intervenção distintas — intervenção correctiva, administração provisória e resolução.  

As medidas então tomadas inspiram-se, como o nosso legislador o reconheceu expressamente, 
nos trabalhos que se encontravam a ser desenvolvidos na União Europeia, em sede de 
aprofundamento da União Bancária71, e apresentaram-se como constituindo uma resposta72 às 

 
69 Artigos 139.º a 153.º-A; para a sua análise, cfr. Mafalda Miranda Barbosa, «As medidas de saneamento de uma instituição bancária e a eventual 

responsabilidade civil do regulador», in Direito Civil e Sistema Financeiro (cit. supra, na nota anterior), p. 9-46 (11-27). Mas atente-se ainda no Título 
VIII-A do mesmo diploma (artigos 153.º-B a 153.º-U), dedicado ao Fundo de Resolução. 

70 Designadamente na União Europeia. Para o quadro de opções aí perspectivado a este propósito, e a respectiva evolução, cfr. os estudos de Conor 
Quigley, «State Aid and the Financial Crisis», Legal Challenges in the Global Financial Crisis. Bail-outs, the Euro and Regulation (edited by Wolf-Georg 
Ringe/Peter M Huber), Oxford, 2014, Hart Publishing, p. 131-148, e Thomas Ackermann, «State Aid for Banks in the Financial Crisis: The 
Commission’s New and Stronger Role», ibidem, p. 149-153. 

71 Cfr., a este propósito, Giuseppe Boccuzzi, The European Banking Union. Supervision and Resolution, New York, 2016, Palgrave Macmillan, os trabalhos 
reunidos em European Banking Union. The New Regime (edited by Luis M. Hinojosa-Martínez/José María Beneyto), Alphen aan den Rijn, 2015, Kluwer 
Law International, Lucas Feiner, European Banking Union. Another brick in the wall of the European Financial System. A fundamental analysis of the current 
state and future outlook of Europe’s new supervisory framework, Saarbrucken, 2015, AkademikerVerlag, e, entre nós, os trabalhos de José Manuel 
Quelhas, «Dos Objectivos da União Bancária», 55 Boletim de Ciências Económicas (2012), p. 235-298, e «Sobre a criação do Comité Europeu do risco 
sistémico», in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Aníbal de Almeida, Coimbra, 2012, Coimbra Editora, p. 877-899, Eduardo Paz Ferreira, «Euro, tu 
és o Euro, e sobre ti edificaremos a União Europeia», in Da Europa de Schuman à não Europa de Merkel, Lisboa, 2014, Quetzal, p. 124-153, os estudos 
de Thierry Bosly/Diane Verhaegen («Deposit guarantee schemes in the Banking Union»), Adelaide Cavaleiro («Macro-prudential policy and the 
single supervisory mechanism»), Diogo Feio («The reform of the banking sector in Europe — The future Banking Union»), e Petra Senkovic («The 
role of the European Central Bank in the single supervisory mechanism»), inseridos respectivamente a p. 115-126, 127-143, 145-151, e 153-167, de 
The Economic and Financial Crisis in Europe: On the road to recovery? (edited by Carlos Botelho Moniz and Pedro Gouveia e Melo), Bruxelles, 2015, 
Bruylant, e Felipe Figueiredo Martins, «A União Bancária Europeia. Subsídios para a sua compreensão», 59 Boletim de Ciências Económicas (2016), 
p. 265-327. 
Em particular sobre os problemas que actualmente encontra, na sua concretização, uma das suas vertentes, cfr. José Manuel Quelhas, «Do Impasse 
no sistema europeu de seguro de depósitos», 59 Boletim de Ciências Económicas (2016), p. 393-432. 

72 No âmbito da qual se inseriria, designadamente, uma alteração do TFUE (cfr. o novo n.º 3, acrescentado ao artigo 136.º deste Tratado pela decisão 
199/2011/UE, do Conselho Europeu, de 25 de Março de 2011, que permite a criação de um mecanismo de estabilidade para os países cuja moeda 
seja o euro (in JOUE, L, 91, de 6.4.2011, p. 1-2), e a adopção de um outro tratado, de âmbito mais vasto, que revestiria a forma de um pacto destinado 
a promover a disciplina orçamental, reforçar a coordenação das políticas económicas dos Estados e melhorar a governação da área do euro, 
assinado por vinte e cinco dos (então) vinte e sete Estados-Membros — o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União 
Económica e Monetária (dito Tratado Orçamental), assinado a 2 de Março de 2012 em Bruxelas (vendo nesta reacção uma aplicação do método 
comunitário, cfr. José Luís Cruz Vilaça, «O”Método Comunitário” e a União Económica e Monetária», in Liber Amicorum Fausto de Quadros (cit. supra, 
nota 43), p. 855-886.  Sobre aquele processo extraordinário de revisão, cfr. Christoph Ohler, «A Governance Crisis? Treaty Change, Fiscal Union and 
the ECB», in Legal Challenges in the Global Financial Crisis. Bail-outs, the Euro and Regulation (cit. supra, nota 70), p. 121-130, e o nosso «Prefácio à Quinta 
Edição» a Tratado da União Europeia e Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 5.ª edição, Coimbra, 2015, Coimbra Editora, p. 5-10; para 
uma contextualização do enquadramento do direito primário em que ela se inseriu, veja-se Dusan Sidjanski, «The Lisbon Treaty in the financial and 
economic turmoil», in Liber Amicorum Fausto de Quadros (cit. supra, nota 43), p. 363-380. E para uma análise daquele instrumento convencional, que 
apenas não vincula a República Checa e o Reino Unido, cfr. Nicolas de Saedeler, «The new architecture of the european economic governance: a 
Leviathan or a flat-footed colossus?», 19 Maastricht Journal of European and Comparative Law (2012), N.º 2, p. 354-382, J. Martin y Perez de Nancleares, 
«El Tratado de Estabilidad, Cooordinación y Gobernanza en la UEM», 16 Revista de Derecho Comunitario Europeo (mayo-agosto 2012), N.º 42, p. 397-
431, Laura Gomez Urquijo, «El Tratado de Estabilidad, Cooordinación y Gobernanza dentro del nuevo marco condicional de cohesión social en la 
Unión Europea», ibidem, p. 521-541, F. Jesús Carrera Hernández, «El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria: Un impulso a la realización de la política económica de la Unión Europea o un tratado supérfluo e innecessario?», 28 Revista General de 
Derecho Europeo 28 (2012), p. 1-40, e «Hacía una nueva arquitectura de la política económica de la Unión Europea», in Cursos de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales de Vitória-Gasteiz, 2013, P. Craig, «The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, politics and pragmatism», 
37 European Law Review (2012), N.º 3, p. 231-248, Manuel Medina Guerrero, «Constitutionalisation of the balanced budgets rule: European 
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dificuldades com que a União se deparou após a chamada crise das dívidas soberanas73, que se 
seguiu à crise económica e financeira da zona euro, que por sua vez de algum modo se iniciara 
na sequência da crise financeira internacional (crise financeira global74) aberta pela falência do 
banco norte-americano Lehman Brothers. Obedecem assim a um desígnio comum75, ainda que, 
não decorrendo de um qualquer acto da União, se apresentassem em termos diferentes nos 
diversos países76. 

9. Os fundamentos dessas medidas surgem claramente identificados nos consideranda da 
Directiva, desde logo no primeiro, onde se refere que tendo a crise financeira referida 
demonstrado a existência de uma grande falta de instrumentos adequados a nível da União 
para tratar com eficácia o problema das instituições de crédito e das empresas de investimento 
pouco sãs ou em situação de insolvência, se revelou a necessidade de instrumentos desse tipo, 
nomeadamente, «para evitar procedimentos de insolvência ou, se tal não for possível, para 

 
integration, state centralisation», 165 Revista de Estudios Políticos (2014), p. 189-210, The Constitutionalization of European budgetary constraints (Edited 
by Maurice Adams/Federico Fabbrini/Pierre Larouche), Oxford, 2014, Hart, e, entre nós, Paulo de Pitta e Cunha, «Depois do Tratado sobre a 
disciplina orçamental» e «Sobre o Tratado Orçamental Europeu», respectivamente a p. 333-338 e 339-341 de Sombras sobre a Integração Europeia, 
Coimbra, 2013, Coimbra Editora, e «Em torno do Tratado Europeu sobre a disciplina orçamental», in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Alberto 
Xavier, v. III, Coimbra, 2013, Almedina, p. 251-268, e, por último, José Casalta Nabais, «Reflexões sobre a constituição económica, financeira e fiscal 
portuguesa», 144.º Revista de Legislação e de Jurisprudência (Novembro-Dezembro de 2014), N.º 3989, p. 103-120 (107-110), e «Estabilidade 
financeira e o Tratado Orçamental», in Estudos em Memória do Conselheiro Artur Maurício, Coimbra, 2014, Coimbra Editora, p. 637-663. E em particular 
sobre o modelo de governance nele consagrado, cfr. M. L. Tufano/S. Pugliese, «Il nuovo strumento di convergenza e competitività: verso una 
governance negoziata per l’UEM?», Il Diritto dell’Unione Europea, 2/2014, p. 317-342. 

73 Sobre esta, em particular, cfr. Francisco Rodriguez Ortiz, «Crisis europea de la deuda: limites de la Unión Monetária e nueva gobernanza económica», 
Revista de Estudios Europeos, n.º 60 (Julio-Deciembre 2012), p. 81-108, Manuel Lopez Escudero, «La Unión Europea ante la crisis económica y 
financera», 15 Revista de Derecho Comunitário Europeo (mayo-agosto 2011), N.º 39, p. 353-366, A. M. Viterbo/R. Cisolla, «La crisi del debito sovrano», 
Il Diritto dell’Unione Europea (2012), p. 323-366, Giulio Peroni, La crisi dell’Euro: Limiti e Rimedi dell’Unione Economica e Monetaria, Milano, 2012, Giuffrè, 
Ulrich Beck, A Europa Alemã. De Maquiavel a «Merkievel»: Estratégias de poder na crise do euro, Lisboa, 2013, Edições 70, José Fernandez Albertos, 
«Lessons of the crisis for the economic governance of Europe», 165 Revista de Estudios Políticos (2014), p. 65-94, os estudos [de Peter A. Hall 
(«Varieties of capitalism and the Euro Crisis»), Simon Bulmer («Germany and the Eurozone crisis: between hegemony and domestic politics»), 
Pepper D. Culpepper, «The political economy of unmediated democracy: Italian austerity under Mário Monti»), e Emmanuel Mourlon-Druol, «Don’t 
blame the Euro: Reflections on the roots of the Eurozone crisis»)] reunidos em Eurocrisis (organizado por Randall Hansen), in 37 West European Politics 
(November 2014), N.º 6, respectivamente p. 1223-1243, 1244-1263, 1264-1281, e 1282-1296, Christian Schweiger, The EU and the Global Financial 
Crisis. New Varieties of Capitalism, Cheltenham, 2014, as comunicações [de Ioannis Glinavos («A crisis beyond law or a crisis of law? Reflections on the 
European Economic crisis»), Dieter Pesendorfer («Transformation strategies for more sustainble financial markets in the European Union»), 
Giuseppe Bianco («Collective action clauses in the Eurozone. One step forward, two steps back»), Konstantinos Sergakis («The ongoing challenges 
of the “Institutional Investor Activism” conundrum»), Konstantina Kalogeropoulou («Towards facilitating the portability of supplementary 
(Occupational) pension rights»), e Aurora Voiculescu («Human rights, corporate social responsibility, and the shaping of the European Union’s 
linkage strategy»)] insertas no Special Issue On the Euro Crisis [2014 (16) 4] do European Journal of Law Reform, e, entre nós, Joaquim Feio, «Ler, reler 
a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda: o sistema Keynesiano, a Grande Recessão de 2008», in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Aníbal de 
Almeida (cit. supra, nota 71), p. 125-152, António Avelãs Nunes, «A Europa está toda errada. É preciso passá-la a limpo», in Estudos em Homenagem a 
António Barbosa de Melo, Coimbra, 2013, Almedina, p. 79-105, e «O Euro: Das promessas do Paraíso às ameaças de austeridade perpétua», 61 
Boletim de Ciências Económicas (2013), p. 3-166, Paulo Pitta e Cunha, «A crise do euro e o ataque às dívidas soberanas», «O euro e a crise das dívidas 
soberanas», «A fase actual da crise do euro», e «A integração europeia e a crise da moeda única», respectivamente a p. 273-277, 293-307, 309-
316, e 317-327, de Sombras sobre a Integração Europeia (cit. supra, nota 72), e The Economic and Financial Crisis in Europe: On the road to recovery? (cit. 
supra, nota 71). 

74 Sobre os problemas específicos que esta colocou naquele quadro, cfr. os estudos publicados em Legal Challenges in the Global Financial Crisis. Bail-
outs, the Euro and Regulation (cit. supra, nota 70), e «The Financial Crisis and the Banking Union Project», in Giuseppe Boccuzzi, The European Banking 
Union. Supervision and Resolution (cit. supra, nota 71), p. 13-22. 

75 Cfr. Hannes Huhtaniemi/Mario Nava/Emiliano Tornese, «The Establishment of a EU-Wide Framework for the Resolution of Banks and Financial 
Institutions», in European Banking Union. The New Regime (cit. supra, nota 71), p. 99-119. 

76 No que toca à situação portuguesa, e com particular referência à resolução bancária, cfr. José Manuel Quelhas, «Especificidades e vicissitudes do 
mecanismo de resolução bancária em Portugal: Do Memorandum de Entendimento de 2011 à Directiva 2014/59/UE e ao Regulamento (UE) N.º 
806/2014», in Boletim de Ciências Económicas (Homenagem ao Prof. Doutor António José Avelãs Nunes), 57/III (2014), p. 2765-2818. 
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minimizar as suas repercussões negativas, preservando as funções de importância sistémica das 
instituições em causa». Recordando-se que, durante a crise, estes desafios constituíram um 
factor essencial que obrigou os Estados-Membros a salvar instituições utilizando o dinheiro dos 
contribuintes, sublinhava-se que era imperioso evitar ao máximo que se tornasse necessário 
proceder a intervenções deste tipo (e com essas consequências), através do estabelecimento 
de um enquadramento credível para a recuperação e a resolução (que a referida Directiva77 viria 
a estabelecer).  

Em particular, a dimensão sistémica assumida pela crise78 conduziria, a fim de evitar situações 
de insolvência com consequências para a totalidade da economia, à adopção de medidas 
destinadas a assegurar o acesso ao financiamento em condições equivalentes para todas as 
instituições de crédito de outro modo solventes, o que implicou o reconhecimento de os bancos 
centrais deverem apoiar a liquidez e de os Estados-Membros concederem garantias 
relativamente a títulos emitidos pelas instituições de crédito solventes79. 

Uma vez que, na União, a situação se caracterizava por um elevado nível de integração e 
interligação dos mercados financeiros, com várias instituições de crédito a desenvolverem 
importantes operações para além das fronteiras nacionais, a insolvência de uma instituição 
transfronteiriça era susceptível de afectar a estabilidade dos mercados financeiros nos 
diferentes Estados-Membros em que operava. Se a isso se acrescentar a incapacidade de os 
Estados-Membros assumirem o controlo de uma instituição em situação de insolvência para 
proceder à sua resolução de uma forma que evitasse efectivamente maiores danos sistémicos, 
facilmente se compreenderá como esse estado de coisas podia prejudicar a confiança mútua 
entre esses Estados-Membros e a credibilidade do mercado interno no sector dos serviços 
financeiros80. O que transformava a estabilidade dos mercados financeiros numa condição 
essencial para o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.  

Numa situação deste tipo, não existia contudo a nível da União uma harmonização dos 
processos de resolução das instituições de crédito, o que fazia com que alguns Estados-
Membros aplicassem nesta sede os mesmos procedimentos que se encontravam previstos para 
outras empresas insolventes81, sendo certo que existiam diferenças sensíveis, quer de processo 
quer de substância, entre os regimes de insolvência a este respeito aplicáveis. Em função disso, 
sentiu-se como necessária, para ajudar a evitar a desestabilização dos mercados financeiros e a 
minimizar os custos para os contribuintes, a criação de um regime que pusesse à disposição das 
autoridades um conjunto credível de instrumentos para uma intervenção suficientemente 
precoce e rápida nas instituições em situação precária ou de insolvência82, de modo a garantir 

 
77 Para uma análise deste acto legislativo, cfr. «The European Reform for Banking Crisis Management: The Bank Recovery and Resolution Directive», in 

Giuseppe Boccuzzi, The European Banking Union. Supervision and Resolution (cit. supra, nota 71), p. 48-115. 
78 Decorrente de ela ter afectado o acesso ao financiamento de uma grande parte das instituições de crédito. 
79 Como se salienta no considerandum 2 da Directiva. 
80 O que se acentuava no considerandum 3. 
81 Sendo que a crise financeira mostrou que os processos de insolvência aplicáveis às empresas em termos gerais poderão nem sempre ser os mais 

apropriados para as instituições de crédito, uma vez que nem sempre poderão garantir uma rapidez de intervenção suficiente, a continuidade do 
exercício das funções críticas e a preservação da estabilidade financeira. 

82 O que viria a acontecer com as medidas de intervenção precoce a que nos referiremos infra, no número seguinte. Cfr. ainda o considerandum 5 da 
Directiva. 
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a continuidade das suas funções financeiras e económicas críticas, minimizando o impacto da 
situação de insolvência de uma instituição sobre o sistema económico e financeiro83.  

Mas como se assumiu não ser possível conceber um quadro regulamentar e de supervisão que 
conseguisse evitar que as instituições de crédito se vissem em dificuldades, devendo por 
conseguinte os Estados-Membros estar preparados e possuir instrumentos de recuperação e 
resolução adequados para gerir situações que envolvessem tanto crises sistémicas como a 
situação de insolvência de instituições de crédito, entendeu-se que a resolução de uma 
instituição, que garantisse a continuidade das suas actividades, podia envolver, em último 
recurso, instrumentos públicos de estabilização financeira, incluindo o recurso à medida de 
propriedade pública temporária84.  

Nesse contexto, importava assegurar a possibilidade de qualquer instituição em situação de 
insolvência se retirar do mercado, independentemente da sua dimensão e do seu grau de 
interligação, sem provocar perturbações sistémicas. Se a sua liquidação não fosse possível ao 
abrigo dos processos normais de insolvência, por tal poder pôr em causa a estabilidade 
financeira, interromper a prestação de funções críticas e afectar a protecção dos depositantes, 
então o interesse público poderia implicar colocar a instituição sob resolução e aplicar os 
instrumentos de resolução, em vez de recorrer aos processos normais de insolvência. Daí que 
com a resolução se procurasse sobretudo assegurar a continuidade das funções críticas, evitar 
efeitos adversos sobre a estabilidade financeira, proteger as finanças públicas, limitando ao 
mínimo o recurso a apoios financeiros públicos extraordinários às instituições em situação de 
insolvência, e proteger os depositantes e investidores cobertos e os fundos e activos dos 
clientes85. É a satisfação dessas necessidades públicas ou gerais que, entendendo-se poder 
resultar do instituto da resolução, tal como desenhado no direito nacional como no 
ordenamento da União, constitui o fundamento da sua previsão, tanto num como noutro. 

10. A possibilidade de resolução das instituições de crédito86 constituiu desta forma, e 
antecipando o que veio posteriormente a constar da directiva mas em sintonia com os trabalhos 
que a precederam, uma das medidas que, ao lado da intervenção correctiva e da administração 
provisória, o Banco de Portugal, autoridade a quem cabe em Portugal a supervisão das 

 
83 Regime que deveria assegurar que os accionistas fossem os primeiros a suportar as perdas e que os credores suportassem as perdas a seguir aos 

accionistas, desde que nenhum credor sofresse perdas superiores às que teria sofrido se a instituição tivesse sido liquidada ao abrigo dos processos 
normais de insolvência. 

84 Implicando a estruturação dos poderes de resolução e dos mecanismos de financiamento da resolução de modo a que os contribuintes fossem os 
beneficiários dos excedentes que pudessem resultar da reestruturação de uma instituição recolocada em situação de equilíbrio financeiro pelas 
autoridades.  

85 Cfr. o considerandum 45 da Directiva, e o n.º 2 do seu artigo 31.º. Ou, no nosso direito, e nos termos do artigo 145.º-A do RGICSF, «assegurar a 
continuidade da prestação dos serviços financeiros essenciais, acautelar o risco sistémico, salvaguardar os interesses dos contribuintes e do erário 
público, e/ou salvaguardar a confiança dos depositantes». 

86 Sobre os aspectos que assumiu no quadro da União Europeia, cfr. Gustav Sjoberg, «Banking Special Resolution Regimes as a Governance Tool», 
Legal Challenges in the Global Financial Crisis. Bail-outs, the Euro and Regulation (cit. supra, nota 70), p. 186-207, e Christos Hadjiemmanuil, «Special 
Resolution Regimes for Banking Institutions: Objectives and Limitations», ibidem, p. 209-235, e, entre nós, João Freitas, «Um mecanismo de resolução 
para a União Bancária: Fundamentos e configuração», in Banco de Portugal. Relatório de Estabilidade Financeira, Maio de 2014, p. 81-113, e Marta 
Coimbra, «No caminho da união bancária: o Mecanismo Único de Resolução», Lisbon Law Review, v. LVII, 2016/2, p. 215-250. E, com particular 
referência ao regime consagrado no direito português, cfr. Mafalda Miranda Barbosa, Os Limites da Medida de Resolução, Working Papers do Boletim 
de Ciências Económicas, n.º 15, 2016, Instituto Jurídico.  
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instituições de crédito87, em especial a supervisão prudencial88, passou a poder aplicar, após o 
Decreto-Lei n.º 31-A/2012, a todo o tempo, «tendo em vista a salvaguarda da solidez financeira 
da instituição de crédito, dos interesses dos depositantes ou da estabilidade do sistema 
financeiro»89. Nos termos do respectivo regime90, esta aplicação encontra-se «sujeita aos 
princípios da adequação e da proporcionalidade, tendo em conta o risco ou o grau de 
incumprimento, por parte da instituição de crédito, das regras legais e regulamentares que 
disciplinam a sua actividade, bem como a gravidade das respectivas consequências na solidez 
financeira da instituição em causa, nos interesses dos depositantes ou na estabilidade do 
sistema financeiro». Trata-se pois de medidas que supõem, por parte das instituições de crédito 
que delas são objecto, o incumprimento das regras legais e regulamentares que disciplinam a 
sua actividade, e que têm sobretudo em atenção a gravidade das consequências desse 
incumprimento na solidez financeira da instituição em causa, nos interesses dos depositantes 
ou na estabilidade do sistema financeiro. E saliente-se que se encontra expressamente 
previsto91 que «o Banco de Portugal não se encontra vinculado a observar qualquer relação de 
precedência [na sua adopção], estando habilitado, de acordo com as exigências de cada 
situação e os princípios indicados (…)92, a combinar medidas de natureza diferente, sem prejuízo, 
em qualquer caso, da verificação dos respectivos pressupostos de aplicação», o que confirma o 
largo poder de apreciação que é assim reconhecido, neste contexto, a esta instituição. 

Das três medidas referidas, a resolução constitui a de carácter mais grave, por se revestir de 
natureza mais “intrusiva”. Assim, recorde-se que a intervenção correctiva93 compreende a 
possibilidade de adopção de um conjunto de medidas (elencadas nas treze alíneas do n.º 1 do 
artigo 141.º) que são em princípio compatíveis com a manutenção em funções dos órgãos de 
administração da instituição de crédito que delas são objecto, ainda que limitando fortemente 
os seus poderes, enquanto a administração provisória94 envolve precisamente a suspensão do 
órgão de administração e a nomeação de uma administração provisória95. Diversamente, a 
resolução, prevista para os casos em que a instituição de crédito não cumpra, ou esteja em sério 
risco de não cumprir, os requisitos para a manutenção da autorização para o exercício da sua 
actividade96, implica sempre uma limitação maior ou menor da possibilidade de a instituição de 

 
87 Cfr. o artigo 93.º, n.º 1, do RGICSF. 
88 Para a regulação desta, veja-se o Título VII do RGICSF. E, sobre a reforma que a este respeito viria a ter lugar no plano da União, cfr. «The First Pillar 

of the Banking Union: The Single Supervisory Mechanism», in Giuseppe Boccuzzi, The European Banking Union. Supervision and Resolution (cit. supra, 
nota 71), p. 23-47, Tomas-Ramón Fernandez, «El mecanismo único de supervisión, pieza esencial de la Union bancária Europea: Primera 
aproximación», in Liber Amicorum Fausto de Quadros (cit. supra, nota 43), v. II, p. 881-893, e, entre nós, José Manuel Quelhas, «Nótulas sobre a 
reforma do sector bancário da União Europeia após a Crise Financeira de 2007», 56 Boletim de Ciências Económicas (2013), p. 473-549, e o Livro 
Branco sobre a regulação e supervisão do sistema financeiro, Lisboa, 2016, Banco de Portugal. 

89 Cfr. o artigo 139.º, n.º 1. do RGICSF (e veja-se, especificamente para a resolução, o artigo 31.º, n.º 2, da Directiva). 
90 Veja-se o n.º 2 do artigo 139.º do RGICSF. 
91 Cfr. o artigo 140.º do RGICSF. 
92 No artigo anterior — o 139.º. 
93 Prevista nos artigos 141.º a 144.º do RGICSF para os casos em que a instituição de crédito não cumpra, ou esteja em risco de não cumprir, normas 

legais ou regulamentares que disciplinem a sua actividade.  
94 Contemplada no artigo 145.º do RGICSF para as situações que sejam susceptíveis de colocar em sério risco o equilíbrio financeiro ou a solvabilidade 

da instituição ou de constituir uma ameaça para a estabilidade do sistema financeiro. 
95 Sobre estas medidas de intervenção precoce, vejam-se, na Directiva, os artigos 27.º a 30.º. 
96 A este respeito, dispõe o n.º 3 do artigo 145.º-C do RGICSF que se considera «que uma instituição de crédito está em risco sério de não cumprir os 

requisitos para a manutenção da autorização para o exercício da sua actividade quando, entre outros factos atendíveis, cuja relevância o Banco de 
Portugal apreciará à luz das finalidades enunciadas no artigo 145.º-A [cfr. supra, na nota 85], se verifique alguma das seguintes situações: a) A 
instituição de crédito tiver tido prejuízos ou haja fundadas razões para considerar que a curto prazo possa vir a ter prejuízos susceptíveis de consumir 
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crédito por ela visada desenvolver a sua actividade, na medida em que pode traduzir-se97 quer 
na alienação parcial ou total da actividade da instituição de crédito que dela é objecto a outra 
instituição autorizada a desenvolvê-la, quer na transferência, parcial ou total, dessa actividade a 
um ou mais bancos de transição. Com este alcance, a resolução surge assim como o meio de 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços financeiros essenciais, acautelar o risco 
sistémico, salvaguardar os interesses dos contribuintes e do erário público, e/ou salvaguardar a 
confiança dos depositantes98, procurando garantir-se, na respectiva aplicação, «que os 
accionistas e os credores da instituição de crédito assumem prioritariamente os prejuízos da 
instituição em causa, de acordo com a respectiva hierarquia e em condições de igualdade dentro 
de cada classe de credores»99.  

Nada disto se afigura contrariar o novo (ao tempo) direito da União100, repete-se, ainda não 
aplicável em Portugal no momento que consideramos101. Pelo contrário, e como que 
confirmando a ideia, acima referida, de que as providências em causa tinham por base os 
trabalhos, desenvolvidos também no seio da União, tendentes ao estabelecimento de uma 
disciplina comum a este propósito, são evidentes as coincidências de regime. Se tal ocorre desde 
logo com as medidas que podem preceder ou que constituam alternativas à resolução102, o 
mesmo acontece designadamente com o desenho desta última. Recorde-se que ele tem 
igualmente por objectivos «assegurar a continuidade das funções críticas, evitar efeitos 
negativos significativos na estabilidade financeira, nomeadamente evitando o contágio, inclusive 
das infra-estruturas de mercado, e mantendo a disciplina do mercado, proteger as finanças 
públicas, limitando o recurso a apoios financeiros públicos extraordinários, proteger os 
depositantes103 (…) e os investidores104 (…), e proteger os fundos e activos dos clientes»105. Que 
«na aplicação dos instrumentos e no exercício dos poderes de resolução, as autoridades de 
resolução devem ter em conta [estes] objectivos (…), escolhendo os instrumentos e poderes que 
melhor permitam atingir os (…) relevantes em cada circunstância»106, o que igualmente confirma 
o largo poder apreciação que o direito europeu também lhes reserva. E que a aplicação das 
medidas de resolução apenas pode ter lugar, nos termos do artigo 32.º, n.º 1, da Directiva, se a 
autoridade de resolução considerar que estão preenchidas cumulativamente as seguintes 
condições: a) Ter a determinação de que uma instituição de crédito está em situação ou em 

 
o respectivo capital social; b) Os activos da instituição de crédito se tornem inferiores ou haja fundadas razões para considerar que a curto prazo se 
tornem inferiores às respectivas obrigações; c) A instituição de crédito estiver impossibilitada de cumprir as suas obrigações, ou haja fundadas 
razões para considerar que a curto prazo o possa ficar». 

97 Cfr. as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 145.º-C do RGICSF. 
98 Cfr. as diferentes alíneas do artigo 145.º-A do RGICSF. E compare-se com o n.º 2 do artigo 31.º da Directiva. 
99 Cfr. o disposto no n.º 1 do artigo 145.º-B do RGICSF. Com excepção, nos termos do n.º 2 deste artigo, dos depósitos garantidos nos termos dos 

artigos 164.º a 166.º do mesmo diploma. 
100 Maxime, a referida Directiva 2014/59/UE. 
101 Vide supra, A). 
102 Cfr., na Directiva 2014/59/UE, as medidas de intervenção precoce, previstas no seu Título III (artigos 27.º a 30.º), e cujo regime se não afasta do 

que, no RGICSF, corresponde à intervenção correctiva (cfr. o artigo 27.º da Directiva e os artigos 141.º a 144.º do RGICSF) e à administração provisória 
(vejam-se os artigos 28.º a 30.º da Directiva e o artigo 145.º do RGICSF). 

103 Ainda que não todos, mas apenas os abrangidos pela Directiva 2014/49/UE. 
104 Ainda que apenas os abrangidos pela Directiva 97/9/CE. 
105 Cfr. o n.º 2 do artigo 31.º da Directiva. Note-se que, nos termos do n.º 3 deste artigo, «os objectivos da resolução assumem igual importância e as 

autoridades de resolução devem ponderá-los em função da natureza e das circunstâncias de cada caso». 
106 Cfr. o n.º 1 do artigo 31.º da Directiva. 



 

 26 

 

Ba
nc

o 
de

 P
or

tu
ga

l  
 

risco de insolvência107 sido efectuada pela autoridade competente, após consulta à autoridade 
de resolução ou, sob reserva das condições previstas no n.º 2108, pela autoridade de resolução, 
após consulta à autoridade competente; b) Não existir, tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, nenhuma perspectiva razoável de que uma acção alternativa do 
sector privado, incluindo medidas tomadas por um sistema de protecção institucional, ou uma 
acção de supervisão, incluindo medidas de intervenção precoce, de redução ou de conversão 
de instrumentos de capital relevantes, realizadas em relação à instituição, impediria a situação 
de insolvência da instituição num prazo razoável; c) Serem as medidas de resolução necessárias 
para defesa do interesse público109. Finalmente, quer para a Directiva110 quer para o nosso 
direito111 a adopção prévia de medidas de intervenção precoce não constitui uma condição para 
aplicar uma medida de resolução. 

Podemos assim concluir, em sede de pressupostos ou condições de desencadeamento das 
medidas de resolução, que elas se encontram essencialmente pensadas para as situações de 
comprovado risco de insolvência de instituições de crédito, e situações em que, adicionalmente, 
e em concreto, se não afigure possível que essa insolvência pudesse vir a ser impedida através 
de acções susceptíveis de ser levadas a cabo, num prazo razoável, através do sector privado, e 
em que o recurso a tais medidas se afigurasse necessário para a defesa do interesse público. 

11. O que acabamos de dizer sobre os fundamentos como sobre os pressupostos da medida 
de resolução não é de modo algum estranho às circunstâncias em que a sua aplicação é 
perspectivada. A este respeito, o sistema que a Directiva 2014/59/UE visou estabelecer 
assentava essencialmente na actuação de uma (ou, excepcionalmente, mais) entidade(s), a 
designar pelos Estados-Membros112 (a autoridade de resolução, prevista no artigo 3.º da 
Directiva, que é uma autoridade administrativa pública ou o conjunto de várias autoridades 

 
107 Considera-se, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 32.º, que «uma instituição se encontra em situação ou em risco de insolvência quando se 

verificarem uma ou mais das seguintes circunstâncias: a) A instituição deixou de cumprir ou existem elementos objectivos que permitem concluir 
irá deixar de cumprir, dentro de pouco tempo, os requisitos necessários à continuidade da sua autorização, a tal ponto que se justificaria a retirada 
dessa autorização pela autoridade competente, nomeadamente, mas não exclusivamente, porque a instituição sofreu ou irá provavelmente sofrer 
perdas que levarão ao esgotamento total, ou de uma parte significativa, dos seus fundos próprios; b) Os activos da instituição são, ou existem 
elementos objectivos que permitem concluir que irão ser, dentro de pouco tempo, inferiores aos seus passivos; c) A instituição é incapaz ou existem 
elementos objectivos que permitem concluir que irá ser, dentro de pouco tempo, incapaz de pagar as suas dívidas e outras obrigações na data de 
vencimento; d) É requerido apoio financeiro público extraordinário, excepto quando, para prevenir ou remediar uma perturbação grave da 
economia de um Estado-Membro e para preservar a estabilidade financeira, o apoio financeiro público extraordinário assumir uma das seguintes 
formas: i) uma garantia do Estado para apoiar a utilização de linhas de crédito disponibilizadas por bancos centrais nas condições aplicadas pelos 
bancos centrais, ii) uma garantia estatal de novos instrumentos de passivo emitidos, ou iii) uma entrada de fundos próprios ou a compra de 
instrumentos de capital a preços e em condições que não confiram vantagens à instituição, caso não se verifiquem, no momento em que o apoio 
público é concedido, as circunstâncias referidas nas alíneas a), b) ou c) do presente número, nem as circunstâncias referidas no artigo 59.º, n.º 3».  

108 Nos termos desta disposição, «os Estados-Membros podem prever que, além da autoridade competente, a determinação ao abrigo do n.º 1, 
alínea a), de que a instituição se encontra em situação ou em risco de insolvência pode ser efectuada pela autoridade de resolução, após consulta 
à autoridade competente, se as autoridades de resolução dispuserem, nos termos do direito nacional, dos instrumentos necessários para esse 
efeito, nomeadamente de acesso adequado à informação relevante», devendo em tal caso «a autoridade competente transmit[ir] à autoridade de 
resolução toda a informação relevante que esta última solicitar para realizar sem demora a sua avaliação». 

109 Para efeitos desta disposição, «considera-se que uma medida de resolução é de interesse público se for necessária e proporcionada para atingir 
um ou mais dos objectivos da resolução referidos no artigo 31.º [vide supra, no texto], que um processo de liquidação da instituição no quadro dos 
processos normais de insolvência não permitiria atingir da mesma maneira» (n.º 5 do artigo 32.º). 

110 Ver o artigo 32.º, n.º 3, da Directiva. 
111 Cfr. o n.º 4 do artigo 145.º-A do RGICSF. 
112 Em Portugal, como é sabido, tal designação ocorreu com o Decreto-Lei n.º 31-A/2012, tendo incidido sobre o Banco de Portugal, sobre quem recai 

igualmente a competência para a aplicação das medidas de intervenção correctiva e de administração provisória (artigo 139.º e, mais 
especificamente, o artigo 145.º-A, daquele diploma). 
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investidas de competências administrativas públicas113), que fica habilitada a exercer os poderes 
de resolução114 e a aplicar os instrumentos para o efeito previstos115.  

A esta autoridade cabe, designadamente, mediante uma avaliação completa e cuidadosa dos 
fundamentos das medidas de resolução como dos respectivos pressupostos, e de uma 
consideração detalhada de cada caso concreto, decidir sobre a pertinência ou não da aplicação 
de medidas de intervenção precoce, ou, caso entenda que não há lugar a considerar a sua 
utilização116, o recurso directo ao mecanismo da resolução117, optando então por um dos 
instrumentos que o sistema passou a conter118.  

O exercício destes latos poderes supõe, como atrás se referiu, que sejam tidos em conta os 
objectivos da medida de resolução119, sendo escolhidos os instrumentos e poderes que melhor 
permitam atingir os objectivos relevantes em cada circunstância120, esclarecendo ademais o 
legislador da União que tais objectivos assumem igual relevância, e que as autoridades de 
resolução devem ponderá-los em função da natureza e das circunstâncias de cada caso121. E é 
também à autoridade de resolução que cabe verificar se estão preenchidas as condições de que 
depende o seu desencadeamento122, como se lhe impõe que, ao realizar os objectivos que 
justificam a sua intervenção, procure minimizar o custo da resolução e evitar a destruição de 
valor, a menos que esta seja necessária para atingir os objectivos daquela123. 

O sistema que se acaba brevemente de referir concentra assim na autoridade de resolução um 
conjunto particularmente relevante de poderes124, pressupondo avaliações complexas de 
carácter económico e financeiro, e a ponderação de distintos objectivos, cuja compatibilização 
pode nem sempre revelar-se fácil. O que justifica decerto que a competência para a tomada das 
necessárias decisões a este respeito tenha sido entregue, por força de regras de direito da União 
e de acordo com parâmetros impostos também por este ordenamento, a uma autoridade 
administrativa pública (simples ou complexa), especialmente qualificada, e a quem caberá a 
responsabilidade pelas ponderações que, neste domínio, deverão ser levadas a cabo. Nestas 
circunstâncias, não será possível não reconhecer a tal entidade um largo poder de apreciação, 

 
113 Artigo 3.º, n.º 2 da Directiva. 
114 Como também as chamadas medidas de intervenção precoce (entre nós, a intervenção correctiva e a administração provisória – vide os artigos 

141.º e 145.º do diploma referido na nota 112). 
115 Cfr. o n.º 1 daquele artigo. 
116 Por a respectiva utilização se revelar porventura insuficiente para a obtenção dos fundamentos que presidiram à respectiva consagração e a que 

nos referimos supra, no n.º 10. 
117 O n.º 3 do artigo 32.º confirma expressamente que a adopção de uma medida de intervenção precoce não constitui uma condição prévia do 

recurso à resolução. Cfr. supra, na nota 110. 
118 Instrumentos constantes do elenco do n.º 3 do artigo 37.º da Directiva, que inclui a alienação da actividade (artigos 38.º e 39.º da Directiva), a 

criação de uma instituição de transição (artigos 40.º e 41.º), a segregação de activos (artigo 42.º) e a recapitalização interna (bail–in) (artigos 43.º a 
58.º). 

119 Que são elencados no artigo 31.º. n.º 2, da Directiva. Cfr. supra, n.º 10, em texto. 
120 Cfr. o artigo 31.º, n.º 1, da Directiva. 
121 Vide o n.º 3 do artigo 31.º. 
122 Cfr. o n.º 1 do artigo 32.º. 
123 Cfr. o artigo 31.º, n.º 2, segundo parágrafo. 
124 Aos quais acrescem depois outros, como o de nomear um administrador especial para substituir os membros dos órgãos de administração da 

instituição objecto de resolução (artigo 35.º, n.º 1), podendo pôr limites à sua acção e pôr termo às suas funções em qualquer altura (artigo 35.º, 
n.º 4),  o de proceder a uma avaliação justa, prudente e realista dos activos e dos passivos da instituição objecto da resolução (artigo 35.º, n.º 1 – 
sobre os seus objectivos, critérios a que obedece e valor que lhe é reconhecido no procedimento da resolução, cfr. este mesmo artigo), e o de 
aplicar isoladamente ou de forma combinada os instrumentos de resolução, nos termos do artigo 37.º. 
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na avaliação quer dos vários factores cuja consideração se torna imperiosa nesta sede, quer das 
diferentes condicionantes que justificam a intervenção da autoridade pública, quer dos riscos, 
forma e alcance que tal intervenção poderá assumir125. A legitimidade de uma tal actuação 
decorre assim da posição especial reconhecida pelo sistema a essa entidade, que é 
responsabilizada pelas actuações que se impõe sejam desenvolvidas a este respeito, e encontra-
se claramente ligada à natureza e funções da instituição sobre que recaiem os poderes de 
intervenção neste domínio126. Tal decorre não tanto da crença de que a instituição em causa 
exercerá correctamente as competências de que é investida127, mas antes do sentimento de 
que ela é largamente reconhecida ou pelo menos aceite como sendo a apropriada para exercer 
tais poderes128. 

Se as duas notas que acabamos de referir não dispensam a preocupação com a responsabilização 
da instituição a quem cabe o exercício dos poderes de resolução, não pode todavia ignorar-se que 
a justificação da extensão de tais poderes resulta afinal do carácter eminentemente técnico das 
avaliações que se impõe sejam levadas a cabo, como da delicadeza das ponderações que dela são 
esperadas. O que do mesmo modo explica que a legitimidade que vimos decorrer da circunstância 
de ela ser vista como a instância apropriada para o exercício de tais competências, vem a limitar a 
sindicabilidade das suas decisões, para além dos casos de incompetência ou da flagrante violação 
da legalidade, às situações de erro manifesto na apreciação das circunstâncias em que se funda a 
sua decisão. 

12. Como atrás se deixou referido129, a criação de uma instituição de transição130 constitui um 
dos instrumentos de utilização possível no processo de resolução. Na aplicação deste 
instrumento, e a fim de manter funções críticas na instituição de transição, a Directiva 
2014/59/UE prevê, no n.º 1 do artigo 40.º, que a autoridade de resolução possa transferir para 
uma instituição de transição131 acções ou outros instrumentos de propriedade emitidos por 
uma ou mais instituições objecto de resolução (a), e a totalidade ou parte dos activos, direitos 
ou passivos de tais instituições (b). E, paralelamente, a nossa lei habilitou a mesma entidade a 
«determinar a transferência, parcial ou total, de activos, passivos, elementos extra-patrimoniais 

 
125 Como se escreveu, «cabe ao banco de Portugal decidir, em face de uma situação de insolvência ou de risco de insolvência de uma instituição de 

crédito e da falta de previsibilidade de que ela seja evitada num prazo razoável com recurso a medidas executadas pela instituição, à aplicação de 
medidas de intervenção correctiva ou à administração provisória, se devem ou não ser abertas as portas à aplicação de uma medida de resolução 
e, dentro das quatro medidas possíveis a aplicar, a qual delas se deve dar preferência» [assim Mafalda Miranda Barbosa, «As medidas de 
saneamento de uma instituição bancária e a eventual responsabilidade civil do regulador», in Direito Civil e Sistema Financeiro (cit. supra, na nota 68), 
p. 26]. A autora sublinha que, «embora sujeito à lei, o Banco de Portugal actua de forma livre (…). Se os objectivos das medidas de resolução são 
(…) a decisão de adoptar a medida e a conformação dessa mesma medida só são legítimas se e quando tais finalidades puderem ser alcançadas 
por essa via. Daqui decorrem duas consequências: a liberdade do Banco de Portugal de que se falava é uma liberdade funcionalizada, por um lado; 
e, por outro lado, o sistema tem de oferecer ao regulador uma margem de actuação tal que não condicione os resultados a obter» (p. 27). 

126 O que de resto não constitui novidade, podendo dizer-se que uma tal ligação constitui uma característica da construção da União Económica e 
Monetária desde os seus inícios. Assim, cfr. Francis Snyder, EMU Revisited: Are we Making a Constitution? What Constitution are we Making?, EUI Working 
Paper LAW n.º 98/6, European University Institute, p. 99. 

127 O que vem a traduzir-se na credibilidade que lhe é reconhecida. 
128 O que acaba por ser o elemento que caracteriza a referida legitimidade. 
129 Vide supra, n.º 11 e nota 118. 
130 Prevista e regulada (na sua criação como no seu funcionamento) nos artigos 40.º e 41.º da Directiva. 
131 Transferência que, sob reserva do artigo 85.º, pode ser efectuada sem que seja obtida a aprovação dos accionistas dessas instituições ou de 

qualquer parte terceira para além da instituição de transição, e sem cumprimento dos requisitos procedimentais previstos no direito das sociedades 
ou na legislação relativa aos valores mobiliários (parágrafo 2 do n.º 1 do artigo 40.º) 
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e activos sob gestão de uma instituição de crédito para um ou mais bancos de transição132 para 
o efeito constituídos, com o objectivo de permitir a sua posterior alienação a outra instituição 
autorizada a desenvolver a actividade em causa»133.  

No caso concreto que nos ocupa, a transferência incluiu, nos termos do Ponto Dois da 
Deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 3 de Agosto de 2014, os 
activos, passivos, elementos extra-patrimoniais e activos sob gestão do Banco Espírito Santo 
constantes dos Anexos 2 e 2A a esta Deliberação, sendo que o perímetro desta transferência 
viria a ser objecto de clarificação e ajustamento por nova Deliberação do mesmo Conselho de 
Administração134, que aprovaria um novo texto (consolidado) do referido Anexo 2.  

Se a possibilidade de selecção, pela autoridade competente para a decisão da medida de 
regulação, dos activos e passivos objecto de transmissão produz efeitos, nos termos da nossa 
lei135, independentemente de qualquer disposição legal ou contratual em contrário, é de notar 
que o carácter fortemente intrusivo dos poderes que assim são reconhecidos àquela entidade 
não só encontra eco no direito da União como parece constituir uma exigência da natureza das 
coisas, o que não exclui que deva conhecer limites. 

Assim, e desde logo, o mesmo sucede na Directiva 2014/59/UE, que, no segundo parágrafo do 
n.º 1 do artigo 40.º dispõe que aquela transferência pode ser efectuada sem obter a aprovação 
dos accionistas das instituições objecto de resolução ou de qualquer parte terceira para além 
da instituição de transição, e sem cumprir os requisitos procedimentais ao abrigo do direito das 
sociedades ou da legislação relativa aos valores mobiliários, consagrando desta forma a 
possibilidade de se excepcionar o que se encontra legal ou convencionalmente estabelecido. 

Depois, há que recordar que uma tal possibilidade resulta da circunstância de, por definição, 
nos encontrarmos perante uma restrição, tanto à autonomia da vontade como à disciplina legal 
comum, o que se justifica por a medida constituir uma resposta a circunstâncias extraordinárias 
que exigem uma actuação pronta dos poderes públicos no sentido de salvaguardar os 
interesses em jogo. A ingerência que assim tem lugar na vida de uma instituição financeira 
resulta pois da necessidade urgente de acautelar os objectivos (fundamentos136, na linguagem 
da Consulta) que justificaram a medida de resolução, pelo que a discricionariedade na escolha 
dos elementos a transferir constitui afinal uma condição de eficácia da medida a tomar pelo 
regulador. Na sua ausência, a impossibilidade de isolar os instrumentos financeiros que 
provocam a exposição acima do risco normal ao mercado de capitais poderia condenar à partida 
ao insucesso a intervenção que se procura levar a cabo, com a consequente inviabilização das 
finalidades que com ela se intencionam garantir e o abandono dos objectivos que a justificaram: 
a continuidade da prestação de serviços financeiros, o afastamento do risco sistémico, a 
salvaguarda dos interesses dos contribuintes e da confiança dos depositantes137. 

 
132 O banco de transição é uma instituição de crédito com a natureza jurídica de banco, constituído por deliberação do Banco de Portugal, que aprova 

os respectivos estatutos, cujo capital social é totalmente detido pelo Fundo de Resolução, a quem cabe a respectiva realização, com recurso aos seus 
fundos (n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 145.º-G do RGICSF). 

133 Cfr. o n.º 1 do artigo 145.º-G do RGICSF. 
134 Agora de 11 de Agosto seguinte. 
135 Vide o n.º 11 do artigo 145.º-H do RJICSF. 
136 Cfr. supra, n.º 9. 
137 Artigo 31.º da Directiva 2014/59/UE e artigo 145.º-A do RJICSF. 
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E é precisamente este carácter instrumental (e, nesta medida, lógica e funcionalmente 
necessário) dos poderes reconhecidos à autoridade de resolução que justifica os limites que 
não podem deixar de lhe serem reconhecidos. Assim, a “imunidade” ao direito comum e à 
autonomia privada não pode ser total, mas apenas a que for exigida pela eficácia da medida de 
resolução em si mesma, não podendo estender-se aos princípios fundamentais do sistema 
jurídico, nem às normas imperativas, ou àquelas que tenham precisamente por objecto 
«salvaguardar determinados interesses em situações de conflitualidade análoga»138. O que se 
encontra pressuposto por detrás de toda a disciplina legal é a convicção (por parte da 
autoridade de resolução) de que, nas circunstâncias do caso, que determinaram a opção pela 
medida de resolução, a não adopção de tal medida teria inelutavelmente por consequência a 
liquidação da instituição bancária que dela veio a ser objecto, com o consequente sacrifício de 
parte relevante dos créditos sobre ela detidos. Pelo que, no contexto de indispensabilidade de 
tal medida se torna compreensível o sacrifício daqueles créditos que, a ser aplicada a hierarquia 
normal dos credores, sempre acabariam por não ser honrados dadas as limitações do 
património da instituição financeira objecto da medida de resolução. 

Em face do que se apresenta como justificado o poder de selecção e definição do perímetro de 
activos e passivos para o banco de transição que quer a nossa lei139 quer a Directiva 
2014/59/UE140 reconhecem à autoridade de resolução. 

13. Importa ainda indagar se existem neste contexto garantias que assegurem a protecção 
jurídica de terceiros, em particular dos accionistas e dos credores de um banco resolvido. A este 
propósito, importa recordar que o Decreto-lei n.º 114-A/2014, de 1 de Agosto141, veio alterar o 
artigo 145.º-B do RGICSF em termos de esta disposição passar a prescrever, na alínea c) do n.º 
1, que  «Nenhum credor da instituição de crédito pode assumir um prejuízo maior do que aquele 
que assumiria caso essa instituição tivesse entrado em liquidação». Trata-se, como acima se 
referiu já142, do início da transposição da Directiva 2014/59/UE que consagrava esta mesma 
doutrina na alínea g) do n.º 1 do seu artigo 34.º143, e de uma transposição que se alargou a 
alguns dos princípios gerais que, nos termos deste diploma, regem a resolução 
(designadamente, o de que «os accionistas da instituição objecto de resolução são os primeiros 
a suportar perdas» (alínea a) do mesmo n.º 1)144 e o de que «os credores da instituição objecto 
de resolução suportam perdas a seguir aos accionistas em conformidade com a ordem de 

 
138 Assim também Mafalda Miranda Barbosa in «As medidas de saneamento de uma instituição bancária e a eventual responsabilidade civil do 

regulador», in Direito Civil e Sistema Financeiro (cit. supra, na nota 68), p. 56, para quem, numa síntese feliz, «o que parece estar em causa é a 
derrogação de normas que poderiam pôr em causa a eficácia da decisão». 

139 Nos termos do n.º 1 do artigo 145.º-H do RJICSF, «O Banco de Portugal selecciona os activos, passivos, elementos extra-patrimoniais e activos sob 
gestão a transferir para o banco de transição no momento da sua constituição», indicando-se nos números 2 e 3 do mesmo artigo determinadas 
obrigações e instrumentos insusceptíveis de ser transferidos. 

140 Cfr. o artigo 40.º, n.º 1, segundo parágrafo, da Directiva 2014/59/UE. 
141 Que, nos termos do seu artigo 3.º. entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, e, portanto, a 2 de Agosto. 
142 Cfr. supra, n.º 6. 
143 Nos termos desta disposição, «Nenhum credor deve suportar perdas mais elevadas do que as que teria suportado se a instituição ou entidade 

referida no artigo 1.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), tivesse sido liquidada ao abrigo dos processos normais de insolvência de acordo com as salvaguardas 
previstas nos artigos 73.º a 75.º;». 

144 Cfr. a nova alínea a) do n.º 1 do artigo 145.º-B: « Os accionistas da instituição de crédito assumem prioritariamente os prejuízos da instituição em 
causa». Com a alteração decorrente da Lei n.º 23-A/2015, de 26 de Março, esta disposição passaria a constar do artigo 145.º-D. 
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prioridade dos créditos no quadro dos processos normais de insolvência, salvo disposição 
expressa em contrário na presente directiva» (alínea b) do mesmo n.º 1)145. 

Pode assim concluir-se que, no momento em que teve lugar a medida de resolução a que se 
reporta a presente consulta (3 de Agosto de 2014, recorde-se), e muito embora o prazo de 
transposição da Directiva 2014/59/UE estivesse longe de se considerar esgotado146, a posição 
jurídica dos accionistas de uma instituição objecto de uma medida de resolução, como dos 
credores desta, correspondia já, na nossa ordem jurídica, às exigências que o direito da União 
veio a consagrar neste acto. 

Se assim é no que respeita às garantias substantivas propriamente ditas, importa agora verificar 
se o mesmo se pode dizer quanto às que apresentam carácter indemnizatório, ou seja, urge 
indagar se e em que medida o regime da medida de resolução respeita ou não o princípio da 
protecção jurisdicional efectiva dos terceiros atingidos pela sua aplicação, em particular dos 
accionistas e dos credores de um banco resolvido. Questão que se revela de primordial 
importância, quando se cuida da conformidade do desenho da medida de resolução aos 
princípios do direito da União, desde logo pela circunstância de, inter alia, o TUE dispor 
presentemente147, no parágrafo segundo do n.º 1 do artigo 19.º, que «os Estados-Membros 
estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efectiva nos 
domínios abrangidos pelo direito da União». 

A existência de garantias que possam proteger eficazmente os terceiros atingidos pelas 
consequências da medida de resolução constitui assim um elemento essencial para ajuizar da 
sua conformidade a um ordenamento que se funde numa ideia de direito. Essas garantias 
implicam que estes sujeitos de direito possam accionar os responsáveis pela medida, se e 
enquanto a posição jurídica que lhe é garantida for beliscada pela própria medida de resolução. 

Mas também aqui a situação entre nós existente se não afigura problemática, uma vez que o 
RGICSF dispunha já, ao tempo do decretamento da medida de resolução, que «Sem prejuízo do 
disposto no artigo 12.º148, as decisões do Banco de Portugal que apliquem medidas de 
resolução149 estão sujeitas aos meios processuais previstos na legislação do contencioso 

 
145 Cfr. a nova alínea b) do n.º 1 do artigo 145.º-B: « Os credores da instituição de crédito assumem de seguida, e em condições equitativas, os 

restantes prejuízos da instituição em causa, de acordo com a hierarquia de prioridade das várias classes de credores». Note-se que, segundo a 
alínea f) do n.º 1 do artigo 34.º da Directiva, «salvo disposto em contrário na presente directiva, os credores de uma mesma categoria são tratados 
equitativamente». 
Tal como referimos supra, na nota 144, com a alteração decorrente da Lei n.º 23-A/2015, de 26 de Março, esta disposição passou a constar do artigo 
145.º-D. 

146 O que só aconteceria, repete-se (vide supra, n.º 2), a 31 de Dezembro de 2014. 
147 Num preceito introduzido pelo Tratado de Lisboa. 
148 Nos termos deste preceito, «1. As acções 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 acções referidas no número anterior e nas acções de impugnação de outras decisões tomadas no âmbito da legislação específica que rege 

a actividade 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 (cfr., no mesmo sentido, o artigo 85.º do Directiva 2014/59/UE, em particular o disposto no seu n.º 4). 
 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 acção de regresso do Banco e se a gravidade da conduta do agente o justificar, salvo se a mesma 
constituir crime». 

149 A Lei n.º 23-A/2015, com a qual esta disposição passaria a constar do artigo 145.º-AR do RGICSF, equipararia a estas decisões aquelas que «exerçam 
poderes de resolução ou designem administradores para a instituição de crédito objecto de resolução». 
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administrativo, com ressalva das especialidades previstas nos números seguintes150, considerando 
os interesses públicos relevantes que determinam a sua adopção» (n.º 1 do artigo 145.º-N). 

Este regime permite designadamente que, nos casos em que o débito que onera a instituição 
objecto da medida de resolução é excluído da transmissão para a instituição de transição151 (e 
uma vez que o mesmo terá forçosamente de acontecer à indemnização correspondente), o 
credor de um como da outra possa demandar outros sujeitos jurídicos para além da instituição 
inicialmente obrigada152, desde logo o próprio autor da medida de resolução153. Nestes termos, 
não pode pois contestar-se a existência, na nossa ordem jurídica, de garantias indemnizatórias 
que protejam a posição jurídica dos terceiros. O que é confirmado pelo disposto no n.º 1 do 
artigo 145.º-O do RGICSF154, onde se faz referência a «qualquer meio contencioso onde seja 
discutido o pagamento de indemnização relacionada com a adopção das medidas previstas no 
n.º 1 do artigo 145.º»155, para precisar que neles (como nas hipóteses referidas no n.º 4 do artigo 
145.º-N)  «não deve ser tomada em consideração a mais-valia resultante de qualquer apoio 
financeiro público extraordinário, nomeadamente do que seja prestado pelo Fundo de 
Resolução, ou da intervenção eventualmente realizada pelo Fundo de Garantia de Depósitos ou 
pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo». E ainda pelo n.º 3 daquele mesmo artigo 
145.º-O que, ao pôr a cargo do Fundo de Resolução o pagamento das indemnizações referidas 
nesse artigo, exceptua desse regime «os casos em que o Banco de Portugal responda civilmente 
por facto ilícito», implicitamente confirmando assim que a tutela judicial referida nesta 
disposição como na anterior compreende também os casos de comportamento ilícito do Banco 
de Portugal no manuseamento da medida de resolução que lhe cumpre aplicar.  

O que permite concluir pela existência, na nossa ordem jurídica, dos necessários meios de tutela 
destinados a assegurar a posição jurídica de terceiros, em face do que, também neste aspecto, 
se não poderá contestar a conformidade das disposições entre nós vigentes ao direito da União.                            

 
150 Tais especialidades reconduzem-se a uma limitação na legitimidade activa em processo cautelar, constante do n.º 2 (que a restringe aos detentores 

de participações que atinjam, individualmente ou em conjunto, pelo menos 10% do capital ou dos direitos de voto da instituição visada), à 
determinação, expressa no n.º 3, de que  a apreciação de matérias que careçam de demonstração por prova pericial, relativas à valorização dos 
activos e passivos que são objecto ou estejam envolvidos nas medidas de resolução adoptadas, é efectuada no processo principal, e à autorização 
que é dada ao Banco de Portugal, no n.º 4, para, em execução de sentenças anulatórias de quaisquer actos praticados no âmbito do presente 
capítulo, invocar causa legítima de inexecução, nos termos conjugados do n.º 2 do artigo 175.º e do artigo 163.º do Código do Processo dos Tribunais 
Administrativos, iniciando-se, nesse caso, de imediato, o procedimento tendente à fixação da indemnização devida de acordo com os trâmites 
previstos nos artigos 178.º e 166.º daquele mesmo Código. 

151 Cfr. a enumeração dos passivos excluídos da transmissão para o Novo Banco nas diversas subalíneas [(i) a vii)] da alínea b) do Anexo 2 à 
Deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 3 de Agosto de 2014 (tal como esta enumeração ficou após a Deliberação da 
mesma entidade de 11 de Agosto de 2014, que inclui em Anexo o texto consolidado daquele Anexo 2, com as clarificações e ajustamentos 
introduzidos por esta última deliberação). Sobre os problemas postos por esta não transmissão, cfr. Mafalda Miranda Barbosa, «A relevância da 
natureza do crédito detido pelo cliente de uma instituição bancária objecto de uma medida de resolução. Nótula a propósito do caso BES», 59 
Boletim de Ciências Económicas (2016), p. 65-147. 

152 Sobre o regime desta responsabilidade (do Banco de Portugal), cfr. Mafalda Miranda Barbosa in «As medidas de saneamento de uma instituição 
bancária e a eventual responsabilidade civil do regulador», in Direito Civil e Sistema Financeiro (cit. supra, na nota 68), p. 30-34. 

153Para outras situações-tipo de responsabilidade do regulador, cfr. Mafalda Miranda Barbosa in «As medidas de saneamento de uma instituição 
bancária e a eventual responsabilidade civil do regulador», in Direito Civil e Sistema Financeiro (cit. supra, na nota 68), p. 34-44. 

154 Artigo 145.º-AS, depois da modificação resultante da Lei n.º 23-A/2015. 
155 As diversas medidas de resolução, portanto.  
Sobre os deveres específicos que recaem sobre o Banco de Portugal, nestes processos, cfr. o n.º 2 do artigo 145.º-O (hoje, após a modificação resultante 

da Lei n.º 23-A/2015, n.º 2 do artigo 145.º-AS. 
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14. As considerações anteriores permitiram-nos sublinhar a sintonia, em matéria de regime da 
resolução de instituições de crédito, entre o direito português em vigor a 3 de Agosto de 2014 
(e, por essa via, aplicável à resolução do Banco Espírito Santo, SA.) e o direito da União Europeia 
(incluindo em grande medida o constante da Directiva 2014/59/UE que, como vimos, não 
produzia ainda, nessa altura, efeitos em Portugal156). Sintonia que é patente nos fundamentos 
que conduziram à sua consagração157, nos pressupostos de que em concreto depende a sua 
adopção158, na amplitude e justificação dos poderes da autoridade de resolução159, na 
modelação do específico poder de selecção e definição do perímetro de activos e passivos 
transferidos para o banco de transição, quando seja esta a modalidade de resolução 
adoptada160, e das garantias substantivas (nomeadamente indemnizatórias) e procedimentos 
que asseguram a posição jurídica de terceiros161. Resta agora, para concluir a análise que nos é 
sugerida pelos termos da consulta, indagar se os termos em que tal medida foi aplicada nos 
conduzirão a uma diferente conclusão. O que, naturalmente, apenas poderá ser feito em termos 
necessariamente sumários.  

A este respeito, começará por se referir que a deliberação que determina a medida de 
resolução162 começa por invocar «a prática de actos de gestão gravemente prejudiciais aos 
interesses do Banco Espírito Santo, SA. e a violação de determinações do Banco de Portugal que 
proibiam o aumento da exposição a outras entidades do Grupo Espírito Santo»163. E prossegue, 
afirmando que as perdas registadas pelos resultados do Grupo Banco Espírito Santo relativos 
ao primeiro semestre de 2014 «vieram alterar substancialmente os rácios de capital do BES, a 
nível individual e consolidado, colocando-os globalmente em níveis muito inferiores aos exigidos 
pelo Banco de Portugal». Acrescentando que, nesta situação de grave incumprimento dos 
requisitos mínimos de fundos próprios do Banco Espírito Santo, SA., esta instituição comunicou 
a 31 de Julho a impossibilidade de promover uma solução de recapitalização interna, nos termos 
e prazos exigidos pelo Banco de Portugal, e viu ser-lhe determinada pelo Conselho do Banco 
Central Europeu, a 1 de Agosto, quer a suspensão do estatuto de contraparte quer a obrigação 
de reembolsar integralmente o seu crédito junto do Eurosistema, de cerca de 10 mil milhões de 
euros, no fecho de obrigações do dia 4 de Agosto. 

A autoridade de resolução considerou que esta última decisão tinha tornado insustentável a 
situação de liquidez do Banco Espírito Santo, colocando esta instituição «numa situação de risco 
sério e grave de incumprimento das suas obrigações e, em consequência, dos requisitos para a 
manutenção da autorização para o exercício da sua actividade». E entendeu que, a não ser 
tomada, «com urgência, a medida de resolução ora adoptada a instituição caminharia 
inevitavelmente para a suspensão de pagamentos (…), com a consequente entrada em processo 
de liquidação, o que representaria um enorme risco sistémico e uma séria ameaça para a 
estabilidade financeira»164. Risco e ameaça que seriam potenciados pelo papel primordial 

 
156 Cfr. supra, A). 
157 Vide supra, n.º 9. 
158 Cfr. supra, n.º 10. 
159 Vide supra, n.º 11. 
160 Cfr. supra, n.º 12. 
161 Vide supra, n.º 13. 
162 Falamos da Deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 3 de Agosto de 2014. 
163 Considerandum 1, segundo parágrafo. 
164 Considerandum 7. A este respeito, a Deliberação esclarece que «a dimensão do Banco Espírito Santo, SA, a sua qualificação como instituição de 

crédito significativa para efeitos de supervisão europeia e a sua importância no sistema financeiro nacional e no financiamento à economia são 
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desempenhado pelo Banco Espírito Santo, SA. no domínio do financiamento à economia e pelo 
efeito sistémico que uma interrupção da prestação dos seus serviços financeiros poderia 
causar165. 

Podemos assim concluir que o quadro em que se insere a adopção da resolução do Banco 
Espírito Santo, SA se insere claramente, no que aos seus fundamentos e pressupostos diz 
respeito166, no conjunto de considerações que, nos termos dos artigos 35.º e 36.º da Directiva 
2014/59/UE, justificam a adopção de semelhante medida. Depois, a Deliberação prossegue 
acrescentando que «na falta de soluções imediatas viáveis de alienação da actividade do Banco 
Espírito Santo, SA a outra instituição de crédito autorizada, a criação de um banco para o qual é 
transferida a totalidade da actividade [por ele] prosseguida (…), bem como um conjunto dos seus 
activos e passivos, elementos extra-patrimoniais e activos sob gestão revela-se como a única 
medida167 que garante a continuidade dos seus serviços financeiros e que permite isolar, em 
definitivo, o novo banco dos riscos criados pela exposição do Banco Espírito Santo, SA. a 
entidades do Grupo Espírito Santo»168. Trata-se aqui também de uma decisão que 
manifestamente se enquadra no exercício dos poderes de que a autoridade de resolução se 
encontra investida169, que, ao considerar expressamente a medida de resolução, no tipo 
escolhido, a única possibilidade de salvaguardar as finalidades prosseguidas, «de protecção dos 
depositantes, de prevenção de riscos sistémicos e de promoção do crédito à economia»170, 
fundamenta adequadamente a sua adopção. Para além disso, a operação de selecção e definição 
do perímetro de activos e passivos transferidos para o banco de transição171 constitui o cerne da 
decisão de resolução, quando esta assume, como sucedeu no caso concreto, a forma de criação 
de uma instituição de transição e resulta da necessidade de nesta manter funções críticas172. 
Finalmente, as garantias e procedimentos que no direito da União asseguram a protecção de 
terceiros, em especial os accionistas e os credores de um banco resolvido173 encontram-se 
igualmente presentes na nossa ordem jurídica. 

O que nos permite assim concluir, embora numa apreciação de carácter necessariamente 
sumário, que, tendo sido desenhada por referência ao quadro legal vigente em Portugal no 

 
factores que têm associado um inequívoco risco sistémico». Particularizando, acrescenta que o Banco Espírito Santo detém (detinha, na altura), em 
Portugal, uma quota de mercado substancial no segmento da captação de depósitos (11,5% do total dos depósitos captados junto de pessoas ou 
entidades residentes ou com sede em Portugal e 20% do total de depósitos constituídos por pessoas ou entidades residentes ou com sede fora de 
Portugal) e no segmento da concessão de crédito (14% do total do crédito concedido em Portugal, sendo de 31% a quota do financiamento a 
actividades financeiras e seguradoras e de 19% do crédito concedido a entidades não financeiras). Cfr. o considerandum 9. 

165 Menciona-se, a este propósito, no considerandum 10, que o Banco Espírito Santo SA é membro directo ou indirecto de 31 sistemas de pagamento, 
de compensação e de liquidação, e que, no que respeita aos sistemas de pagamento, é directamente responsável por, aproximadamente, 14% do 
total dos pagamentos efectuados através do SICOI. 

166 Cfr.a análise que fazemos supra, nos n.ºs 8 e 9. 
167 Sublinhado nosso. 
168 Vide o considerandum 11.  
169 A este respeito, cfr. supra, n.º 11. 
170 Cfr. o considerandum 15, onde se considera ainda que a solução adoptada é ainda «aquela que melhor salvaguarda os interesses dos contribuintes, 

nomeadamente por comparação com uma hipotética medida de recapitalização pública, mesmo na modalidade de capitalização obrigatória». A 
Deliberação acrescenta que esta última medida não seria viável, «dada a situação de urgência reclamada pela actual situação de risco iminente de 
incumprimento das obrigações do BES, e não asseguraria nem a necessária segregação em relação ao Grupo Espírito Santo, nem a protecção dos 
recursos públicos relativamente aos riscos próprios da actividade bancária». 

171 Feita desde logo na própria Deliberação de 3 de Agosto, e clarificada e ajustada por nova Deliberação de 11 de Agosto seguinte. Cfr. a propósito 
supra, n.º 12. 

172 Cfr. o artigo 40.º da Directiva 2014/59/UE, todavia não aplicável. 
173 Vide supra, n.º 13. 
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momento em que foi decretada174 a medida de resolução do Banco Espírito Santo, SA. se 
apresenta em conformidade com o direito da União Europeia175 e os seus princípios 
fundamentais. 

 

CONCLUSÕES 
15. Do estudo a que procedemos ressaltam assim as seguintes conclusões: 

a) Durante o período que mediou entre a sua entrada em vigor na ordem jurídica da União 
Europeia (2 de Julho de 2014) e o termo do prazo para a sua transposição na ordem 
jurídica dos Estados-Membros (31 de Dezembro do mesmo ano) as disposições da 
Directiva 2014/59/UE, de 15 de Maio de 2014, não vinculavam o Estado Português, não 
sendo por isso susceptíveis de produzir efeito directo. 

b) Pela mesma razão, no período considerado, o princípio da interpretação conforme do 
direito português ao direito da União não podia ser tomado em consideração por 
referência à mencionada directiva. 

c) A adopção, pelo Estado Português, do Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 3 de Agosto, não 
constituiu adopção de um acto normativo que tenha colocado em risco a possibilidade 
de a Directiva 2014/59/UE, de 15 de Maio de 2014, uma vez esgotado o prazo da sua 
transposição, vir a produzir plenamente os seus efeitos e/ou frustrar os seus objectivos. 

d) A análise da Medida de Resolução do Banco Espírito Santo, SA., decidida em 3 de Agosto 
de 2014 pelo Banco de Portugal, afigura-se conforme ao direito da União Europeia, quer 
nos fundamentos que a determinaram quer nos pressupostos de que foi feita depender 
a sua adopção, fundamentos e pressupostos que correspondem, respectivamente, aos 
objectivos e medidas de que nesta ordem jurídica se faz depender o desencadear de 
providências deste tipo.  

e) A amplitude dos poderes reconhecidos ao Banco de Portugal enquanto autoridade de 
resolução corresponde ao desenho que o direito da União faz destas entidades, 
justifica-se pelo relevo e especificidade da função que lhe cabe desempenhar no 
desenvolvimento da regulação bancária e encontra uma sua particular manifestação, 
inter alia, no poder de selecção e definição do perímetro de activos e passivos 
transferidos para o banco de transição que é reconhecido àquela instituição no 
ordenamento jurídico que consideramos. 

f) O regime da Medida de Resolução vigente entre nós em 3 de Agosto de 2014 incluía as 
garantias e procedimentos que no direito da União asseguram a protecção de terceiros, 
em especial os accionistas e os credores de um banco resolvido, não podendo por isso 
questionar-se, nesse particular, a sua conformidade com esta ordem jurídica, em 

 
174 Quadro legal constituído, repete-se, fundamentalmente pelo RGICSF (inicialmente constante do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro), 

particularmente pelo Capítulo IV (Resolução) do seu Título VIII (acrescentado a este diploma pelo Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de Fevereiro), 
tal como este ficou, por último, após o Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de Agosto. 

175 Designadamente com a Directiva 2014/59/UE, todavia não aplicável [supra, A)] no momento em que aquela medida foi decretada. 



 

 36 

 

Ba
nc

o 
de

 P
or

tu
ga

l  
 

particular no que diz respeito à observância do princípio da protecção jurisdicional 
efectiva. 

g) Pelo que, no que respeita aos aspectos mencionados, carece de fundamento a alegação 
de desconformidade com o direito da União quer do desenho da medida de resolução 
bancária tal como ela se encontrava consagrada no nosso sistema jurídico em Agosto 
de 2014 quer dos termos em que foi aplicada ao Banco Espírito Santo, SA. 

 

Tal, salvo melhor opinião, o nosso parecer. 

(Rui Manuel Moura Ramos) 

Coimbra, 10 de Janeiro de 2017. 
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2 A Moeda Bancária — Noção, 
natureza e estatuto jurídico 

 

José Engrácia Antunes 176 

 

Abstract 

Bank money is the prevailing type of money nowadays, representing more than 90% of the aggregate 
monetary mass worldwide. This paper aims at an introductory analysis of bank money as a legal and 
economic phenomenon, by analysing its concept, the Portuguese and European sources of its 
regulation, its distinctive features, its juridical nature and the main aspects of its legal regime. 

 

I ASPETOS GERAIS 

1 Noção 
1. Designa-se por moeda bancária, também conhecida como moeda escritural (“bank money”, 
“Buchgeld”, “monnaie scripturale”, “moneta scritturale”, “dinero contable”), a moeda constituída 
pelos saldos líquidos ou credores das contas de depósito e de pagamento de que são titulares 
os clientes dos bancos e outros prestadores de serviços de pagamento.177-178 

2. As economias modernas encontram-se assentes em sistemas de pagamento intermediados 
pelos bancos e outras instituições congéneres, sem os quais a atividade e as transações 
económicas, tal como as conhecemos hoje, não seriam sequer concebíveis. Com efeito, nos dias 
que correm, em que grande parte dos cidadãos e das empresas é titular de uma conta bancária 
(tendo-se mesmo consagrado um direito, e nalguns casos até, um dever à titularidade de conta 

 
176  Membro do “European Banking Institute" (EBI), Frankfurt. 
177 Sobre a moeda bancária, destaca-se entre nós Correia, F. Mendes, Moeda Bancária e Cumprimento – O Cumprimento das Obrigações Pecuniárias através 

de Serviços de Pagamento, Almedina, Coimbra, 2017. Para outros estudos, vide Anastácio, C. Gentil, A Transferência Bancária, Almedina, Coimbra, 2004; 
Duarte, Paulo, Um Depósito Bancário não é um (Contrato de) Depósito, in: 10 “Estudos de Direito do Consumidor” (2016), 351-443; Rocha, F. Rodrigues, 
Do Giro Bancário: Reflexões à Luz do Novo Regime dos Serviços de Pagamento, in: “Cadernos O Direito n.º 9”, 99-177, Almedina, Coimbra, 2014; Santos, 
M. Duarte, O Beneficiário nas Operações de Pagamento de Transferência Escritural de Fundos, in: 149 “Revista O Direito” (2017), 735-799 e 998-1059; 
Segorbe, Beatriz, A Transferência Bancária, a Moeda Escritural e a Figura da Delegação, in: 52 “Revista Banca” (2001), 79-125. 

178 No direito comparado, vide Campobasso, Gianfranco, Bancogiro e Moneta Scritturale, Cacucci, Bari, 1979; FARENGA, Luigi, La Moneta Bancaria, 
Giappichelli, Torino, 1997; Giuliano, Massimo, L’Adempimento delle Obbligazioni Pecuniarie nell’Era Digitale – Dalla Moneta Legale alla Moneta Scritturale 
e Digitale «Legalmente» Imposta, Giappichelli, Torino, 2018; LEMME, Giuliano, Moneta Scritturale e Moneta Elettronica, Giappichelli, Torino, 2003; Münch, 
Christof, Das Giralgeld in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1990; Schilcher, Rudolf, Geldfunktionen und 
Buchgeldschöpfung, 2. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin, 1973. 
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bancária)179, o pagamento da maioria das transações comerciais ou de operações pecuniárias 
de qualquer outra natureza deixou de ser realizado em numerário, para passar a ser efetuado 
mediante a movimentação de fundos depositados em bancos operada através de instrumentos 
bancários diversos (v.g., transferências a crédito, débitos diretos, cartões de pagamento, 
cheques): quando alguém pretende, por exemplo, pagar as suas contas domésticas de água ou 
luz, liquidar os seus impostos, adquirir uma casa ou um automóvel, encomendar um livro na 
“Amazon”, ou até simplesmente pagar um café, tornou-se cada vez mais raro (ou mesmo 
impossível, como sucede nas transações de elevado montante ou à distância) que aquele sujeito 
cumpra a sua obrigação de pagamento mediante a entrega de notas ou moedas ao vendedor, 
credor ou Estado, sendo antes provável que o faça mediante o saque de um cheque, a utilização 
de um cartão de crédito ou débito, o recurso ao sistema de débito direto ou a realização de uma 
ordem de transferência bancária em favor destes. Como refere Andrew HALDANE, “se a moeda é 
o sangue das economias modernas, os sistemas de pagamento são o sistema circulatório”.180 

3. Ora, tais operações de pagamento envolvem, sempre e carateristicamente, meras 
movimentações escriturais das contas bancárias dos sujeitos de uma obrigação pecuniária: o 
caso mais evidente é o da ordem de transferência, através da qual a conta bancária do devedor 
(ordenante) é movimentada a débito (com a consequente diminuição do respetivo saldo) e a 
conta do credor (beneficiário) é movimentada a crédito (com o aumento do respetivo saldo pelo 
exato valor correspondente). Por outras palavras, as operações são exclusivamente processadas 
graças à intermediação bancária — daí falar-se em moeda bancária — e mediante meros registos 
na escrita do banco ou bancos nelas envolvidos (débito na conta bancária do devedor e crédito 
na conta bancária do credor) – daí a designação moeda escritural. 

4. Uma precisão terminológica. Apesar de se tratar tradicionalmente de um monopólio bancário, 
o novo quadro legal português e europeu em matéria dos serviços de pagamento — instituído 
pelo Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica (doravante 
abreviadamente RJSPME) e decorrente das Diretivas de Serviços de Pagamento de 2007 (DSP 1) 
e 2015 (DSP 2) com vista à criação de um mercado único de pagamentos (“Single European 
Payments Area” ou SEPA) — veio liberalizar a atividade de prestação de serviços de pagamento, 
a qual pode ser hoje desenvolvida por uma pluralidade de intermediários não bancários181. Tal 
significa dizer que, muito embora a nomenclatura “moeda bancária” esteja tradicionalmente 
associada aos bancos, a titularidade e a circulação de fundos monetários escriturais pode ser 
protagonizada por outras entidades que não apenas bancos — incluindo instituições de 
pagamento, instituições de moeda eletrónica, instituições de giro postal, Estado Português, 
bancos do Eurosistema (art. 11.º do RJSPME, art. 1.º da DSP 2) — e pode ter por base outras 
contas que não apenas as contas de depósito bancário – incluindo quaisquer contas de 
pagamento (arts. 2.º, g) e 4.º, c) do RJSPME, art. 4.º, 12] da DSP 2) 182. Por mera comodidade de 
exposição, e até em virtude do protagonismo que as entidades bancárias continuam a ter nos 

 
179 Sobre o direito aos serviços bancários mínimos, vide ANTUNES, J. Engrácia, Os Contratos Bancários, 77 e s., in: “Estudos em Homenagem ao Prof. 

Doutor Carlos Ferreira de Almeida”, 71-155, Almedina, Coimbra, 2011; sobre a obrigação de conta bancária, vide infra § III-5. 
180 The Future of Payment Systems, 2, Routledge, London/ New York, 2007. 
181 Granieri, Massimiliano, Le Liberalizzazioni nel Sistema dei Servizi di Pagamento. Alcune Riflessioni Preliminari, in: “Il Nuovo Quadro Normativo Comunitario 

dei Servizi di Pagamento”, 97-122, Banca d’Italia, Roma, 2008.  
182 A DSP1 veio permitir a existência de instituições especializadas de serviços de pagamento — são elas as instituições de pagamento, as instituições 

de moeda eletrónica, as instituições de giro postal, o Estado Português e os bancos do Eurosistema (arts. 2.º, pp) e 11.º do RJSPME) – e, 
posteriormente, a DSP2 veio até permitir a existência de instituições hiperespecializadas, focadas exclusivamente em determinada fase específica dos 
serviços de pagamento – são elas os prestadores de serviços de iniciação de pagamento (“PSIP”) e de serviços de informação sobre contas (“PSIC”) 
(arts. 2.º, oo) e nn), 4.º, g) e h) do RJSPME). 



 

 39 

 

Ca
de

rn
os

 Ju
ríd

ic
os

  •
  5

  •
  J

ul
ho

 2
02

2 

atuais sistemas de pagamento, utilizaremos doravante indistintamente as expressões moeda 
bancária e moeda escritural. 

2 Relevo Atual 
1. O relevo prático e económico da moeda bancária é hoje indiscutível — os números falam por 
si mesmos.  

2. No plano mundial, de acordo com estatísticas do “Bank for International Settlements”, em 
2016, foram efetuadas 421 biliões de operações de pagamento nos países representados no 
“Committee on Payments and Market Infrastructures”, correspondentes a 16,7% do produto 
interno bruto desses países e num valor total de 1 008 600 biliões de dólares, o que compara 
de modo flagrante com os apenas 4 686 biliões de dólares em notas e moedas em circulação.183 

3. No plano europeu, de acordo com estatísticas do Banco Central Europeu, em 2017, o total 
de operações bancárias de pagamento ascendeu a 134 biliões de euros (mais 7,4% em relação 
ao ano anterior), das quais 57 biliões de operações de pagamento de retalho correspondentes 
a 44 biliões de euros (dos quais 52% através de cartões de crédito e débito, 24% de 
transferências de fundos, 19% de débitos diretos, e menos de 1% de cheques).184 

4. No plano nacional, existem dois grandes sistemas de pagamentos: o sistema de pagamentos 
de grandes montantes (conhecido pela sigla Target2-PT, constitui a componente nacional do 
“Target2”, acrónimo de “Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer”) e o sistema de pagamentos a retalho (conhecido pela sigla SICOI, acrónimo de “Sistema 
de Compensação Interbancária” para pagamentos de retalho)185. De acordo com o Banco de 
Portugal, no ano de 2019 foram realizadas 3 biliões de operações de pagamento de retalho (no 
valor total de 523 mil milhões de euros) e 1,7 biliões de operações de pagamento de grandes 
montantes (no valor total de 1 700 mil milhões de euros), o que corresponde, respetivamente, 
a três e oito vezes o produto interno bruto português. Visto de outra perspetiva, em 2019, cada 
cidadão português efetuou, em média, 252 pagamentos com cartões (correspondentes a 13 110 
euros), 20 com débitos diretos (2 852 euros), 16 com transferências a crédito (26 344 euros), e 
sacou 2 cheques (8 152 euros).186 

5. Em suma, o número e o valor total das operações e transações económicas cujo pagamento 
é realizado através dos sistemas e instrumentos bancários de pagamento (cheques, 
transferências, cartões, débitos diretos, etc.) é hoje muito maior do que o número e o valor total 
das transações cujo pagamento é feito em numerário (moedas e notas) –  numa palavra, a maior 
parte da moeda atualmente em circulação não é moeda física, é moeda bancária. 

 

 
183 Bank for International Settlements, Statistics on Payment – Clearing and Settlement Systems in the CPMI Countries, 418 e ss., Basel, 2017. 
184 European Central Bank, Payment Instruments and Systems 2017, in: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/paysec/html/ecb.pis2017.en.html. 
185 Sobre tais sistemas de pagamento, vide Banco de Portugal, Relatório dos Sistemas de Pagamento, 15 e ss., Lisboa, 2020; Fernández, Verónica, Os 

Sistemas de Pagamento: Desenvolvimentos Recentes, in: AAVV, “O Novo Direito Bancário”, 103-139, Almedina, Coimbra, 2012. Saliente-se ainda a recente 
instituição do TIPS (“Target Instant Payment Settlement Service”), plataforma de liquidação de pagamentos imediatos (Antunes, J. Engrácia, Os 
Instrumentos Financeiros, 307, 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2020). 

186 Banco de Portugal, Relatório dos Sistemas de Pagamento, 11, Lisboa, 2020. 
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II  FONTES 
1. O regime legal da moeda bancária ou escritural, em virtude deste seu relevo prático, mas 
também da sua conexão umbilical ao sistema bancário e financeiro, tem sido objeto de uma 
crescente densificação normativa, encontrando-se hoje assente num conjunto de fontes de 
direito nacional e de direito europeu. 

1 Fontes Nacionais 
1. No plano nacional, o diploma fundamental na matéria é o Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 
novembro, que aprovou o “Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica” 
(RJSPME): tal diploma constitui a trave-mestra da regulação jurídica dos sistemas de pagamento, 
enquanto conjunto organizado de instituições, procedimentos e instrumentos que asseguram a 
circulação e transferência de fundos monetários entre os bancos.187 

2. Para além deste diploma, são ainda relevantes, por ordem cronológica, as Leis n.º 83/2017, 
de 18 de agosto (informações sobre o ordenante que devem acompanhar as transferências de 
fundos) e n.º 92/2017, de 22 de agosto (obrigação de utilização de meio de pagamento específico 
em transações que envolvam montantes iguais ou superiores a EUR 3 000); os Decretos-Lei n.º 
3/2010, de 5 de janeiro (cobrança de encargos pelas prestações de serviços de pagamento, 
designadamente pagamentos em caixas automáticas, terminais de pagamento automáticos e 
aplicações de pagamento) e n.º 107/2017, de 30 de agosto (mudança de contas de pagamento, 
comparabilidade das respetivas comissões, e acesso a contas de pagamento com caraterísticas 
básicas); e as Portarias n.º 238/2019, de 30 de julho (critérios de fixação do capital mínimo e 
demais requisitos mínimos do seguro de responsabilidade civil profissional) e n.º 239/2019, de 
30 de julho (termos e condições da aplicação do regime de isenção).  

3. Atente-se ainda nas diversas normas regulamentares da autoridade de supervisão bancária 
na matéria. Tal o caso dos Avisos do BdP n.º 11/2001, de 20 de novembro (definição de cartões 
de crédito e débito, e condições de utilização destes instrumentos de pagamento), n.º 3/2007, 
de 12 de fevereiro (tratamento das entregas para depósito sem certificação imediata dos valores 
depositados), n.º 3/2009, de 27 de julho (caráter definitivo da liquidação nos sistemas de 
pagamento), n.º 8/2009, de 12 de outubro (requisitos mínimos de informação na divulgação das 
condições gerais dos produtos e serviços financeiros disponibilizados ao público pelas 

 
187 Sobre este regime jurídico, vide Bairros, R. Pinto, A Transferência a Crédito: Notas Caracterizadoras no Contexto da SEPA e do Regime Jurídico dos Serviços 

de Pagamento, in: “Cadernos O Direito n.º 8”, 221-333, Almedina, Coimbra, 2014; Basto, I. Pinto, A Nova Diretiva de Serviços de Pagamento, in: 46 
“Actualidad Jurídica Uría Menéndez” (2017), 118-123; Correia, F. Mendes, Uma Revolução Permanente?: A DSP 2 e o novo Direito dos Serviços de 
Pagamento, in: “III Congresso de Direito Bancário”, 385-404, Almedina, Coimbra, 2018; Faria, J. Manuel, Evolução Recente da Regulação dos Serviços de 
Pagamento na União Europeia, in: “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor C. Pamplona Corte-Real”, 589-617, Almedina, Coimbra, 2016; Fernández, 
Verónica, Os Sistemas de Pagamentos: Desenvolvimentos Recentes, in: AAVV, “O Novo Direito Bancário”, 103-139, Almedina, Coimbra, 2012; Rocha, F. 
Rodrigues, Do Giro Bancário: Reflexões à Luz do Novo Regime dos Serviços de Pagamento, in: “Cadernos O Direito n.º 9”, 99-177, Almedina, Coimbra, 
2014. Noutros quadrantes, AAVV, La Nuova Disciplina dei Servizi di Pagamento, Giappichelli, Torino, 2011; Bollen, Rhys, The Law and Regulation of Payment 
Services, Kluwer Law International, Alpen aan den Rijn, 2012; Ellenberger, Jürgen/ Findeisen, Michael/ Nobbe, Gerd (Hrsg.) Kommentar zum 
Zahlungsverkehrsrecht, Finanz Colloquium, Heidelberg, 2010. 
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instituições de crédito), n.º 10/2009, de 23 de novembro (enquadramento regulamentar das 
matérias em que as instituições de pagamento ficam sujeitas à supervisão do Banco de 
Portugal), n.º 5/2013, de 18 de dezembro (condições, mecanismos e procedimentos necessários 
ao efetivo cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo, no âmbito da prestação de serviços financeiros sujeitos à 
supervisão do Banco de Portugal) e n.º 7/2016, de 23 de agosto (deveres de informação dos 
prestadores de serviços de pagamento aos seus clientes).188 

 

2 Fontes Europeias 
1. Entre as fontes europeias, destaca-se a Diretiva UE/2015/2366, de 25 de novembro, relativa 
aos serviços de pagamento no mercado interno, vulgarmente conhecida como “Diretiva dos 
Serviços de Pagamento” (DSP2). Através da Diretiva 2007/64/CE, de 13 de novembro, o legislador 
europeu procurou promover uma uniformização do quadro normativo aplicável à prestação de 
serviços de pagamento no mercado interno da União Europeia: esta diretiva viria a ser revista e 
substituída pela citada Diretiva UE/2015/2366 (vulgarmente designada como segunda Diretiva 
dos Serviços de Pagamento ou DSP2), a qual, entre outros aspetos, veio consagrar novos 
serviços de pagamento (serviços de informação sobre contas e serviços de iniciação de 
pagamento), fomentar a igualdade entre os prestadores de serviços de pagamento e reforçar 
os direitos dos consumidores, e contribuir para um mercado de pagamentos europeu mais 
integrado e eficiente.189 

2. Paralelamente, é ainda revelante um conjunto de outros instrumentos, entre os quais, por 
ordem cronológica, são de mencionar os seguintes: os Regulamentos CE/924/2009, de 16 de 
setembro (pagamentos transfronteiriços na União Europeia), UE/260/2012, de 14 de março 
(requisitos técnicos e de negócio para as transferências a crédito e os débitos diretos em euro), 
UE/795/2014, de 3 de julho, (sistema de pagamento sistemicamente importante), UE/2015/751, 
de 29 de abril (taxas de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento baseadas em cartões) 
e UE/2015/847, de 20 de maio (informações que devem acompanhar as transferências de 
fundos); a Diretiva 2014/92/UE, de 23 de julho (comparabilidade das comissões relacionadas 
com as contas de pagamento, mudança de conta de pagamento e acesso a contas de 
pagamento com caraterísticas básicas); e as Decisões BCE/2007/7, de 24 de julho (termos e 
condições do TARGET2), BCE/2012/13, de 18 de julho (TARGET2-Securities), BCE/2012/27, de 5 de 
dezembro (sistema de transferências automáticas transeuropeias de liquidação por bruto em 

 
188 Bem assim como as Instruções do BdP n.º 19/2012, de 15 de junho (reporte de informação sobre sistemas, instrumentos, operações, serviços de 

pagamento e envio de fundos), n.º 54/2012, de 15 de janeiro (sistema de transferências automáticas transeuropeias de liquidação por bruto em 
tempo real (TARGET2-PT)), e n.º 8/2018, de 22 de março (Sistema de Compensação Interbancária (SICOI)). 

189 Sobre esta diretiva europeia, vide Basto, I. Pinto, A Nova Diretiva de Serviços de Pagamento, in: 46 Act-UM (2017), 118-123; Correia, F. Mendes, Uma 
Revolução Permanente?: A DSP 2 e o novo Direito dos Serviços de Pagamento, in: “III Congresso de Direito Bancário”, 385-404, Almedina, Coimbra, 2018. 
Para mais desenvolvimentos, Blokdyk, Gerardus, Payment Services Directive – A Complete Guide (2020 Edition), 5STARCooks, E-book, 2020; Bramberger, 
Markus, Payment Services Directive II: Regulatorik im Zahlungsverkehr vor dem Hintergrund von FinTechs und Open Banking, Springer-Gabler, Wiesbaden, 
2019. 
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tempo real) e BCE/2014/35, de 13 de agosto (identificação do TARGET2 como um sistema de 
pagamentos sistemicamente importante).190 

3. A este respeito, recorde-se ainda que, como já foi referido, o atual sistema de pagamento de 
grandes montantes na Europa é o “TARGET2” (“Trans-European Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer”): trata-se de um sistema de pagamentos de segunda geração, 
detido e operado pelo Eurosistema, constituindo a principal plataforma europeia utilizada por 
bancos centrais e bancos comerciais para processarem entre si pagamentos de elevado 
montante em euros e em tempo real (designada “liquidação por bruto em tempo real”)191. Este 
sistema representa um sistema de pagamentos sistemicamente relevante (“Systemically 
Important Payment System” ou SIPS), que se encontra sujeito à superintendência dos bancos 
centrais do Eurosistema nos termos do Regulamento UE/795/2014, de 3 de julho.192 

 

III CARATERÍSTICAS 
1. A moeda bancária ou escritural constitui uma espécie monetária que se carateriza por um 
conjunto de elementos definidores ou identitários que a diferenciam dos demais tipos de 
moeda, muito em particular da moeda física. Estes elementos podem ser agrupados em duas 
categorias: elementos de natureza jurídica (crédito pecuniário, desmaterialização, fonte privada, 
ausência de curso legal) e elementos de natureza económica (relevância macroeconómica e 
riscos próprios). 

1 Proeminência Monetária 
1. O primeiro e porventura mais marcante traço da moeda bancária consiste na sua 
proeminência ou primado no contexto dos sistemas económico-monetários atuais: a moeda 
bancária, consistente nos saldos positivos das contas bancárias e de pagamento, representa a 
“moeda esmagadoramente em circulação” (L. Pestana VASCONCELOS)193, a “maior parte do 
dinheiro em circulação” (Paulo DUARTE)194, o tipo monetário dotado de “absoluta centralidade” 
(F. Mendes CORREIA)195, a “forma atual de manifestação do dinheiro” (Bruno INZITARI)196 ou o 

 
190 Cf. ainda European Central Bank, The Payment System, ECB (ed. Tom Kokkola), Frankfurt, 2010. No plano internacional, merece destaque o papel 

pioneiro da “Model Law in International Credit Transfers”, aprovada pela CNUDCI em 1992, cujo objetivo foi justamente fornecer aos legisladores 
nacionais uma lei-modelo em sede de pagamentos e transferências internacionais. Cf. Schneider, Uwe, The Uniform Rules for International Credit 
Transfers under the UNCITRAL Model Law, in: “Legal Issues in International Credit Transfers”, 451-474, Duncker & Humblot, Berlin, 1993. 

191 Sobre este sistema de pagamentos europeu, vide Antunes, J. Engrácia, Os Instrumentos Financeiros, 307 e s., 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2020. 
Noutros quadrantes, Blake, David, Target2: The Silent Bailout System that Keeps the Euro Afloat, City University, London, 2018; Handig, Martin/ Holzfeind, 
Robert/ Jobst, Clemens, Understanding TARGET2: The Eurosystem’s Euro Payment System from an Economic and Balance Sheet Perspective, in: 1 “Monettary 
Policy and the Economy” (2012), 81-91; Moliterni, Francesco, I Sistemi di Pagamento della Direttiva 98/26/CE a TARGET (Sistema Trans-Europeo 
Automatizzato di Trasferimento Espresso con Regolamento Lordo in Tempo Reale), in: 14 “Diritto del Commercio Internazionale” (2000), 703-752. 

192 Bank for International Settlements, Core Principles for Systemically Important Payment Systems, Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), 
Basel, 2001. 

193 Direito Bancário, 28, Almedina, Coimbra, 2017. 
194 Um Depósito Bancário não é um (Contrato de) Depósito, 370, in: 10 “Estudos de Direito do Consumidor” (2016), 351-443. 
195 Moeda Bancária e Cumprimento, 310, Almedina, Coimbra, 2017. 
196 Obbligazioni Pecuniarie: Art. 1277-1284, 82, Zanichelli, Bologna, 2011. 
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“meio de pagamento dominante” (Sebastian OMLOR)197 — numa palavra, na feliz expressão de 
Guido ROSSI, ela é a “moeda rainha”198 dos tempos modernos. 

2. Com efeito, e por um lado, a moeda física está hoje em franco declínio. Após séculos de 
domínio absoluto, é cada vez menor e residual o relevo das notas e moedas nos sistemas 
monetários: assim, no espaço mundial, o peso do dinheiro físico nas transações económicas 
diminuiu mais de 100% no espaço de seis anos199; e, no espaço europeu, apenas 13% da massa 
monetária global corresponde a numerário, sendo assim a esmagadora maioria do dinheiro em 
circulação constituída por saldos bancários200. De acordo com as estatísticas do BCE, do total do 
agregado monetário M1 (9 337 biliões de euros), apenas 1 2161 biliões correspondiam a notas 
e moedas em circulação, sendo os restantes 8 076 biliões representativos de depósitos 
bancários.201 

3. Em contrapartida, e por outro lado, não é hoje possível a uma pessoa singular ou coletiva 
participar ou inserir-se na vida económica e social sem ter acesso a serviços de pagamento 
intermediados pelos bancos ou entidades congéneres. De acordo com um estudo de 2017, 
cerca de 96,3% dos cidadãos europeus são hoje titulares de uma conta bancária e de 
pagamento202, não sendo de excluir que num futuro muito próximo — sobretudo tendo em 
atenção a consagração de um direito de acesso aos serviços bancários e financeiros (“direito à 
conta bancária”: cf. Diretiva UE/2014/92, de  23 de julho, Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de 
março) — não existam praticamente indivíduos cujas dívidas, de grande ou pequeno montante, 
não sejam saldadas através de moeda bancária203. Não pode assim surpreender que a moeda 
bancária represente quase 90% do volume monetário global atualmente em circulação em todo 
o mundo, deixando às demais espécies um lugar cada vez mais secundário e residual, 
designadamente a “velha” moeda física (9%) e as “novas” ou emergentes moedas eletrónicas e 
virtuais (1%)204. Tal significa dizer que o relevo económico e financeiro da moeda bancária é, por 
si só, largamente superior ao de todas as outras espécies de moeda em conjunto (física, 
eletrónica, virtual). 

  

 
197 Geldprivatrecht, 42, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014. 
198 Dalla Regina Pecunia alla Leva Finanziaria, in: 54 “Rivista delle Società” (2009), 1434-1441. 
199 De acordo com a Reserva Federal Americana, as transações sem numerário (“cashless”) passaram de 60 mil milhões de dólares em 2010 para 

616,9 mil milhões de dólares em 2016 (ALCARVA, Paulo, Banca 4.0, 83, Conjuntura Atual Editora, Lisboa, 2019). 
200 Na Suécia (o primeiro país europeu a introduzir notas de papel), apenas 2% do total das transações económicas são hoje efetuadas mediante 

pagamento em numerário, estimando-se que em 2023 a totalidade dos pagamentos seja feita noutras moedas, designadamente em moeda 
bancária (Arvidsson, Niklas, Building a Cashless Society, 82, Springer, Cham, 2019; Ingves, Stefan, Going Cashless, in: 55 “Finance and Development” 
(2018), 11-12). 

201 European Central Bank, Statistics Bulletin, Frankfurt, 2020. Para os economistas, a moeda (M) designa o agregado monetário existente numa 
determinada economia ou zona económica, correspondendo tal agregado ao somatório de três categorias de moeda – M1, M2 e M3: por M1 
entende-se o conjunto do numerário existente em circulação (notas e moedas na posse do público) e dos saldos de depósitos à ordem existentes 
nos bancos. 

202 Ampudia, Miguel/ Ehrmann, Michael, Financial Inclusion: What’s It Worth?, ECB, Working Paper Series (n.º 1990), Frankfurt, 2017. 
203 Alibrandi, A. Sciarrone, L’Interposizione della Banca nell’Adempimento dell’Obbligazione Pecuniaria, Giuffrè, Milano, 1977. 
204 De acordo com um antigo governador do Banco de Inglaterra, Mervyn King, a moeda bancária representa cerca de 90% da massa monetária global 

nos Estados Unidos da América, sendo mesmo maior em países como os da Zona Euro (91%), o Japão (93%) ou a Inglaterra (97%) (King, Mervyn, 
The End of Alchemy: Money, Banking, and the Future of the Global Economy, 62, Little Brown, London, 2016). Para alguns dados estatísticos, vide Bank for 
International Settlements, Statistics on Payment, Clearing and Settlement Systems in the CPMI Countries, 418 e ss., Bank for International Settlements, 
Basel, 2017; European Central Bank, Payment Instruments and Systems 2017, in: 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/paysec/html/ecb.pis2017.en.html; no caso português, vide Banco de Portugal, Relatório dos Sistemas de 
Pagamento, 11, Lisboa, 2020. 
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2 Crédito Pecuniário 
1. A moeda bancária, consubstanciada nos saldos credores ou positivos de contas de depósito 
bancário, tem na sua base créditos pecuniários dos clientes sobre os bancos. Com efeito, é sabido 
que os depósitos bancários implicam uma transferência da propriedade das disponibilidades 
monetárias do cliente depositante para a instituição bancária depositária, passando o primeiro 
a ser titular de um mero direito de crédito ou de restituição (“claim”, “Geldforderung”) sobre a 
última pela quantia pecuniária correspondente205: o saldo positivo ou disponível da conta 
bancária (“credit balance”, “Guthaben”), que exprime o resultado líquido final do conjunto de 
movimentações escriturais realizadas pelo banco depositário num determinado momento, 
representa assim um ativo ou crédito para o cliente e um passivo ou débito para o banco.206  

2. Desta sua natureza jurídica de crédito pecuniário, imediatamente mobilizável em operações 
de pagamento, resultam outros traços caraterísticos da espécie monetária em apreço. A moeda 
bancária pode ser convertida a todo o momento em moeda física (arts. 2.º, ii) e 4.º, b) do RJSPME) 
ou em moeda eletrónica (arts. 2.º, ff) e 139.º do RJSPME), estando excluída, no atual cenário 
jurídico-económico, a existência de uma moeda bancária “pura” independente da moeda 
física207. A moeda bancária, enquanto espécie monetária com funções de instrumento de 
pagamento, deve consistir exclusivamente em créditos bancários de depósitos à ordem 
imediatamente exigíveis e mobilizáveis em operações de pagamento à vista, com exclusão, por 
conseguinte, de depósitos bancários a prazo, com pré-aviso, não mobilizáveis antecipadamente 
ou em regime especial (Decreto-Lei n.º 430/91, de 2 de novembro)208. A moeda bancária não 
perde a sua natureza monetária quando mantida em estado inativo ou “dormente” 
(“Ruhezustand”), não exigindo do titular, pois, a efetiva mobilização dos créditos do saldo 
bancário em operações de pagamento, funcionando então como mera reserva de valor 
(talqualmente a moeda física guardada num cofre ou a moeda eletrónica armazenada 
eletronicamente)209. Enfim, a moeda bancária circula de conta em conta: as transferências dos 
fundos não representam cessões de créditos, mas sim verdadeiramente transferências de 
disponibilidades monetárias de um património a outro, mediante ajustamentos dos respetivos 
saldos.210 

 

 
205 Sobre este traço fundamental, vide Antunes, J. Engrácia, Direito dos Contratos Comerciais, 493, 7.ª reimp., Almedina, Coimbra, 2020; Antunes, J. 

Engrácia, Os Contratos Bancários, 93, in: “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida”, 71-155, Almedina, Coimbra, 2011. 
206 Esta natureza jurídica está bem patente no art. 155.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, relativo ao Fundo de 

Garantia de Depósitos, segundo o qual “entende-se por depósito os saldos credores” dos depósitos constituídos junto das instituições de crédito 
(n.º 4). Sobre a natureza da moeda bancária como crédito, vide Gleeson, Simon, The Legal Concept of Money, 16 e ss., Oxford University Press, Oxford, 
2019; Münch, Christof, Das Giralgeld in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 190 e ss., Nomos Verlag, Baden-Baden, 1990. 

207 A existência de uma moeda bancária pura (“reine Buchgeld”) tem tido defensores desde meados do século passado (Reinhardt, Rudolf, Vom Wesen 
des Geldes und seiner Einfügung in die Güttenordnung des Privatrechts, 71, in: “Festschrift für Gustav Boehmer”, 60-98, L. Rohrscheid, Bonn, 1954), 
permanecendo até à presente data, todavia, um mero desiderato “de lege ferenda” – embora não seja de excluir a sua concretização no futuro. 

208 Sobre estas modalidades de depósito, vide Antunes, J. Engrácia, Direito dos Contratos Comerciais, 494, 7ª reimp., Almedina, Coimbra, 2020; Antunes, 
J. Engrácia, Os Contratos Bancários, 93, in: “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida”, 71-155, Almedina, Coimbra, 2011. 
De uma perspetiva económica monetária, a moeda bancária integra apenas a chamada M1, o agregado monetário de base (cf. supra nota 26). 

209 Omlor, Sebastian, Geldprivatrecht, 132, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014.  
210 O saldo disponível é assim a “caixa” do cliente, representativa de disponibilidades monetárias que este pode utilizar livremente e a qualquer 

momento (Alibrandi, A. Sciarrone, L’Interposizione della Banca nell’Adempimento dell’Obbligazione Pecuniaria, 78, Giuffrè, Milano, 1992). 
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3 Desmaterialização 
1. A moeda bancária tem uma natureza desmaterializada ou incorpórea. Ao passo que a moeda 
física (notas e moedas) tem natureza corpórea, circulando de mão em mão entre devedores e 
credores, a moeda bancária circula de conta para conta (mediante ajustamentos realizados nos 
saldos respetivos) e de modo puramente escritural (mediante inscrições a crédito e débito e 
sem necessidade de conversões em numerário).211 

2. É verdade que, num certo sentido, toda a história da moeda foi marcada por um fenómeno 
de gradual ou tendencial “desmaterialização” (“Entmaterialisierung”, “dématérialisation”, 
“dematerializzazione”) das unidades monetárias. Realidade socioeconómica de natureza ideal e 
simbólica, a moeda jamais se confundiu com os respetivos suportes representativos, os quais 
foram assumindo feições progressivamente diversificadas e desmaterializadas: assim aconteceu 
com as sucessivas moeda-cunhada (ouro e prata), moeda-representativa (convertível em moeda 
cunhada), moeda-fiduciária (parcialmente convertível) e moeda física (inconvertível e destituída 
de valor intrínseco próprio)212. De resto, tal vetor desmaterializador não parou: a emergência da 
moeda eletrónica (unidades monetárias em suporte eletrónico) e da moeda virtual (unidades 
monetárias em suporte criptográfico-digital) aí está a demonstrá-lo213. Em todo o caso, terá sido 
efetivamente com a moeda bancária — espécie monetária predominante consistente em puros 
atos escriturais dos bancos comerciais (“book-entries”) — que se operou a definitiva rutura 
epistemológica com a visão tradicional que identifica o dinheiro ou moeda com os respetivos 
suportes ou representações (típica da moeda física). 

3. Sublinhe-se, por último, que este fenómeno de desmaterialização não é exclusivo da moeda, 
ocorrendo também no domínio de outros instrumentos juscomerciais. É sabido que, ao lado 
dos tradicionais títulos de crédito em suporte físico, existem também títulos em suporte 
eletrónico, tal como a guia de transporte informática (art. 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 239/2003, 
de 4 de outubro) ou o conhecimento de carga eletrónico (art. 3.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 352/86, 
de 21 de outubro)214; e ainda que, ao lado dos valores mobiliários titulados (em suporte físico 
ou de papel), existem igualmente hoje — constituindo até porventura a sua modalidade mais 
frequente — os valores mobiliários escriturais, em suporte eletrónico e consistentes em meros 
registos eletrónicos em conta (arts. 46.º, n.º 1, 61.º e segs. do Código dos Valores Mobiliários).215 

 

 
211 Sobre esta caraterística, vide Gonçalves, J. Renato, A Desmaterialização da Moeda (Nota sobre o Passado e o Futuro do Dinheiro), in: “Estudos em 

Homenagem ao Prof. Doutor A. Sousa Franco”, vol. II, 733-756, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2006. Noutros quadrantes, 
Lassalas, Christine, L’Inscription en Compte des Valeurs: La Notion de Propriété Scripturale, LGDJ, Paris, 1997; Omlor, Sebastian, Geldprivatrecht, 46 e ss., 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2014. 

212 O que dá razão à velha, mas sempre surpreendentemente atual, definição de moeda de Frederick Soddy: “money is nothing you get for something 
before you can get anything” (The Role of Money, 24, Routledge, London, 1934).  

213 Sobre a natureza imaterial da moeda eletrónica, vide Antunes, J. Engrácia, E-Money, 14 e ss., in: 25 “Revista Electrónica de Direito” (2021), n.º 2, 1-
36; e da moeda virtual, Antunes, J. Engrácia, As Criptomoedas, 149 e ss., in: 81 “Revista da Ordem dos Advogados” (2021), 119-143. 

214 Antunes, J. Engrácia, Os Títulos de Crédito, 58 e ss., 3ª edição, Gestlegal, Coimbra, 2021.  
215 Antunes, J. Engrácia, Os Valores Mobiliários: Conceito, Espécies e Regime Jurídico, 98 e ss., in: V “Revista da Faculdade de Direito da Universidade do 

Porto” (2008), 87-142.  
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4 Natureza Privada 
1. A moeda bancária tem uma natureza privada. Ao contrário da moeda física, emitida por 
autoridades públicas (Estado e bancos centrais) e fruto de um ato de soberania, a moeda 
bancária é “emitida” pelos bancos comerciais no exercício dos serviços de depósito e pagamento 
por si prestados, embora dentro de um quadro jurídico e organizativo definido pelo legislador 
(mormente, observando os limites de emissão decorrentes da imposição de reservas 
mínimas).216 

2. Com efeito, as instituições bancárias e de pagamento têm o poder de “criar” e “destruir” 
moeda bancária: trata-se uma decorrência lógica da própria natureza da moeda bancária 
enquanto espécie monetária resultante de inscrições escriturais a crédito e débito em contas 
bancárias. Os bancos criam dinheiro “ex nihilo” sempre que efetuam uma inscrição ou 
lançamento a crédito nas contas dos seus clientes: quando o banco credita na conta do cliente 
um determinado montante pecuniário (v.g., resultante de um cheque ou letra sacados a favor 
deste, de um pagamento por transferência ordenado por terceiro, de um empréstimo 
concedido pelo próprio banco), o aumento do seu saldo traduziu-se numa criação da 
correspondente moeda bancária. E os bancos também destroem ou extinguem dinheiro 
sempre que efetuam um lançamento ou inscrição a débito: quando o banco debita a conta do 
cliente (v.g., na sequência de um levantamento em numerário, da constituição de um depósito 
a prazo, de um pagamento efetuado com cartão bancário, de um débito direto), a redução do 
saldo daquela acarreta a extinção da correspondente moeda.217 

3. Sublinhe-se, aliás, que a natureza privada do emissor não constitui um exclusivo da moeda 
bancária, nem um obstáculo à sua natureza ou estatuto monetário. Como veremos 
oportunamente, a moeda eletrónica é emitida por instituições privadas especializadas 
(instituições de moeda eletrónica) (art. 12.º do RJSPME) e a moeda virtual não possui sequer 
emitente em sentido próprio (sendo criada pelos seus próprios usuários). De resto, o fenómeno 
das moedas “privadas”, muito embora associado à emergência de formas desmaterializadas de 
moeda (moedas bancária, eletrónica, virtual), não é sequer desconhecido do domínio da moeda 
física tradicional. Uma boa ilustração pode ser encontrada no caso do “Liberty Dollar” nos EUA 
em 2011, moeda emitida por uma empresa privada de Bernard von NotHaus, que consistia em 
notas de papel e moedas metálicas garantidas por reservas de ouro e prata mantidas pela 
empresa emissora e reembolsáveis a qualquer momento pelos seus titulares detentores: é 
sintomático que os tribunais norte-americanos tenham proibido a sua emissão e circulação, não 
por considerarem ilegal a emissão de moeda por emissores privados, mas sim pelo facto de as 
notas ostentarem o símbolo $, a expressão “dollars” (“liberty dollars”) e ainda a frase “Trust in 
God”, concluindo então estar-se diante de um caso de falsificação ou contrafação de moeda.218 

 

 
216 Sobre esta natureza privada, vide McLeay, Michaell/ Radia, Amar/ Thomas, Ryland, Money Creation in the Modern Economy, in: 1 “Bank of England 

Quarterly Bulletin” (2014), 1-27; Seiffert, Horst, Geldschopfung: Die Macht der Banken, Verlag H. Seifert, Berlin, 2014; Schilcher, Rudolf, Geldfunktionen 
und Buchgeldschöpfung, 2. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin, 1973. 

217 Sobre o regime da emissão, circulação e extinção da moeda bancária, vide infra § V. 
218 Mullan, Carl, The Liberty Dollar and Bernard von NotHaus, in: “A History of Digital Currency in the United States”, 87-109, Palgrave Macmillan, New 

York, 2016. 
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5 Ausência de Curso Legal? 
1. É comum a afirmação de que a moeda bancária é desprovida de curso legal. A razão 
fundamental para tal entendimento decorre da circunstância de, ao contrário do que sucede 
com a moeda física (art. 550.º do Código Civil, art. 128.º, n.º 1, “in fine”, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, arts. 10.º e 11.º do Regulamento 974/98/CE, de 3 de maio), 
o legislador nacional e europeu não terem previsto uma disposição legal expressa que imponha 
uma obrigatoriedade geral da aceitação da moeda bancária no cumprimento de obrigações 
pecuniárias219. Em nosso entender, todavia, este entendimento tradicional não se afigura hoje 
inteiramente correto.  

2. Desde logo, importa frisar que, não obstante a falta de uma norma geral habilitante 
semelhante à do art. 550.º do Código Civil, são hoje muito numerosas as normas especiais que 
atribuem um curso legal à moeda bancária, reconhecendo-a como meio universal e obrigatório 
de cumprimento de obrigações pecuniárias. 

3. Assim, no âmbito do Direito Comercial, merece destaque a institucionalização da moeda 
bancária no atual quadro jurídico dos sistemas de pagamento: com efeito, nos termos do art. 
2.º, w) do RJSPME, a moeda escritural é equiparada à moeda física enquanto fundo pecuniário 
objeto de operações de pagamento220. Além disso, a moeda bancária tornou-se no meio de 
pagamento da generalidade das empresas singulares e coletivas (sujeitos passivos de IRC e de 
IRS com contabilidade organizada), já que: os seus titulares “estão obrigados a possuir, pelo 
menos, uma conta bancária através da qual devem ser, exclusivamente, movimentados os 
pagamentos e recebimentos respeitantes à atividade empresarial desenvolvida” (art. 63.º-C, n.º 
1 da Lei Geral Tributária); os pagamentos ou recebimentos em transações de qualquer natureza 
que envolvam montantes iguais ou superiores a EUR 3 000 (ou EUR 10 000, quando realizados 
por pessoas singulares não residentes em território português e desde que não atuem na 
qualidade de empresários ou comerciantes) não podem ser realizados em numerário, o que 
significa, quase inevitavelmente, o recurso obrigatório à moeda bancária (art. 63.º-E, nos 1 e 3 da 
Lei Geral Tributária, art. 169.º, a) da Lei 83/2017, de 18 de agosto)221; e ainda todo “o comerciante 
é obrigado a aceitar todos os meios de pagamento habitualmente disponíveis, não podendo 
efetuar qualquer variação no preço aplicado ao produto em função do meio de pagamento 
utilizado” (art. 7.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de março), o que significa a equiparação 

 
219 Neste sentido, a generalidade da doutrina portuguesa: entre outros, vide Andrade, M. Domingues, Obrigações Pecuniárias, 17, in: 77 “Revista de 

Legislação e de Jurisprudência” (1944), 17-20; Cordeiro, A. Menezes, Tratado de Direito Civil, vol. VI, 735, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019; Costa, 
M. Almeida, Direito das Obrigações, 737, 12.ª edição, Almedina, Coimbra, 2018; Ferreira, A. Pedro, Direito Bancário, 260 e ss., Quid Juris, Lisboa, 2005; 
Faria, J. Ribeiro, Direito das Obrigações, vol. II, 211 e 218, Almedina, Coimbra, 1990; Leitão, L. Menezes, Direito das Obrigações, vol. I, 153, 15.ª edição, 
reimp., Almedina, Coimbra, 2020; Proença, J. Brandão, Lições de Cumprimento e não Cumprimento das Obrigações, 165, 3.ª edição, UC Editora, Porto, 
2019; SERRA, A. Vaz, Obrigações Pecuniárias, 299 e ss., 314, in: 52 “Boletim do Ministério da Justiça” (1956), 5-337; Varela, J. Antunes, Das Obrigações 
em Geral, vol. I, 846, 10.ª edição, Almedina, Coimbra, 2000. Sobre a natureza jusmonetária da moeda bancária, cf. ainda infra § IV. 

220 Equiparação idêntica tornou-se hoje corrente na disciplina jurídica do mercado bancário: veja-se assim, por exemplo, o art. 3.º, j) do Decreto-Lei 
n.º 107/2017, de 30 de agosto, que define como «fundos», as notas de banco e moedas, a moeda escritural e a moeda eletrónica (…)”. 

221 A realização de pagamentos em numerário superiores a tal montante, além de ser fonte para o devedor de sanções contraordenacionais (art. 
129.º, n.º 3 do Regime Geral das Infrações Tributárias), sujeita-o ainda ao perímetro das leis em matéria de branqueamento de capitais (arts. 4.º, 
n.º 1, n), 10.º e 169.º-A, a) da Lei do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo). Cf. também a Instrução de Serviço da Autoridade 
Tributária n.º 90015/2018, de 18 de janeiro (“Entendimento relativo ao Aditamento à LGT do art. 63.º-E, «Proibição de Pagamento em Numerário», 
pela Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto”). 
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legal da moeda física e escritural em pleno âmago da atividade comercial222. Aliás, a moeda 
bancária pode mesmo constituir a moeda de refúgio ou de emergência (“Notgeld”), dotada de 
curso legal: tal o que sucedeu no âmbito da recente crise pandémica de 2020, onde se previu 
que os comerciantes não poderão recusar ou limitar a aceitação de cartões para pagamento de 
quaisquer bens ou serviços, independentemente do valor da operação (Decreto-Lei n.º 10-
H/2020, de 26 de março).223 

4. Mas existem igualmente inúmeras outras disposições congéneres nos demais ramos, sejam 
eles privados ou públicos. Assim, por exemplo, no Direito Civil, ninguém contesta a aplicação do 
regime da mora das obrigações pecuniárias aos pagamentos em moeda bancária (art. 806.º do 
Código Civil e art. 114.º, n.º 10 do RJSPME); no Direito Fiscal, o pagamento de impostos pode ser 
realizado indistintamente “em moeda corrente ou por cheque, débito em conta, transferência 
conta a conta e vale postal ou por outros meios utilizados pelos serviços dos correios ou pelas 
instituições de crédito que a lei expressamente autorize” (art. 40.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária), 
sendo mesmo o único meio de pagamento de prestações tributárias de valor superior a EUR 
500 (art. 63.º-E, n.º 5 da Lei Geral Tributária)224; no Direito Administrativo, a generalidade dos 
pagamentos ao Estado é hoje realizada através de moeda bancária, v.g., pagamentos à 
administração pública (art. 30.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril), pagamentos 
registais (art. 44.º, n.º 5 do Código do Registo Predial, art. 3.º, n.º 1, f) da Portaria n.º 1416-A/2006, 
de 19 de dezembro, art. 6.º, n.º 1, f) do Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de junho), pagamentos 
de custas judiciais (art. 32.º do Regulamento das Custas Processuais), etc.; no Direito Processual, 
o legislador dispôs expressamente que “constitui entrega de dinheiro o pagamento por cheque 
ou transferência bancária” (art. 798.º, n.º 2 do Código de Processo Civil), equiparando as moedas 
física (numerário) e bancária (“maxime”, transferência bancária em depósito) (art. 846.º, n.º 2 do 
Código de Processo Civil, art. 7.º da Portaria n.º 282/2013, de 29 de agosto)225; no Direito Notarial, 
os instrumentos que titulam atos registrais relativos ao pagamento de uma quantia pecuniária 
devem consignar se aquele foi realizado em moeda física (numerário) ou bancária (cheque e 
transferência de fundos) (art. 47.º, n.os 5 e 6 do Código do Notariado); no Direito dos Seguros, o 
pagamento do prémio de seguro pode ser efetuado em numerário, cheque bancário, 
transferência bancária, cartão de crédito ou de débito ou outro meio eletrónico de pagamento 
(art. 54.º, n.º 1 do Regime Jurídico do Contrato de Seguro), algo de semelhante se passando no 
Direito do Mercado de Capitais (v.g., art. 48.º, n.º 6 do Regime Jurídico dos Fundos de Pensões); no 

 
222 Além disso, quando respeitantes a faturas ou documentos equivalentes de valor igual ou superior a EUR 1 000, os pagamentos “devem ser 

efetuados através de meio de pagamento que permita a identificação do respetivo destinatário, designadamente transferência bancária, cheque 
nominativo ou débito direto” (art. 63.º-E, n.º 2 da Lei Geral Tributária). Sobre a interpretação de tais disposições, Campos, D. Leite/ Rodrigues, B. 
Silva/ Sousa, J. Lopes, Lei Geral Tributária Anotada e Comentada, 591 e ss., 4.ª edição, Ed. Encontro da Escrita, 2012; Carvalho, M. José/ Gomes, R. 
Azevedo/ Paula, Susana, Lei Geral Tributária Anotada e Comentada, 208 e ss., Vida Económica, Porto, 2019. 

223 Cordeiro, A. Menezes, Aspetos Bancários da Crise Covid-19, 126, in: II “Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais” (2020), 115-141. 
Não se trata, sequer, de uma novidade: recorde-se que, já nas décadas de 70 a 90, o cheque constituiu um meio de pagamento de aceitação 
obrigatória (cf. Decreto-Lei n.º 182/74, de 2 de maio, que viria apenas a ser revogado pelo Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de dezembro, o qual viria 
a instituir o regime de obrigatoriedade de pagamento pelas instituições de crédito sacadas de cheques até determinado valor). 

224 Este regime é também subsidiariamente aplicável às prestações contributivas da segurança social (art. 3.º, a) do Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social). Idêntico regime está ainda previsto relativamente ao chamado “Documento Único de Cobrança” 
(DUC), que designa o título que exprime a obrigação pecuniária decorrente da relação entre o Estado e o devedor: nos termos dos arts. 11.º, n.º 1 
e 15.º do regime da tesouraria do Estado (Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de junho), o pagamento do DUC pode ser realizado através de “cheque, 
débito em conta, transferência conta a conta e transferência de fundos” e ainda “outros meios de pagamento do tipo e com as características dos 
utilizados pelos bancos ou previstos na lei”. 

225 Essa equipolência da moeda física e bancária está também presente em diversos outros preceitos: veja-se assim, designadamente, a regulação da 
penhora de dinheiro (art. 764.º, n.º 5) e da penhora de depósitos bancários (art. 780.º, ambos do Código de Processo Civil). 
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Direito da Insolvência, todos os pagamentos dos créditos insolvenciais deve ser efetuado 
preferencialmente por meio de transferência bancária para o IBAN do respetivo destinatário 
(art. 183.º, n.º 1 do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas); no Direito Penal, a 
tipificação do crime de falsificação de certos instrumentos de pagamento em moeda bancária 
(tais como os cartões de pagamento), qualificados como “títulos equivalentes a moeda” (art. 
267.º, n.º 1, a) e c)), e dos crime de burla informática (art. 221.º) e de falsidade informática (art. 
3.º, n.º 1 da Lei do Cibercrime), que são hoje suscetíveis de abranger uma pluralidade de 
projeções relevantes no domínio da moeda bancária ou escritural, tais como o “phishing” (fraude 
eletrónica caraterizada pela tentativa de adquirir dados pessoais de acesso à conta bancária), 
“pharming” (quando realizada através do controlo da infraestrutura de comunicações 
eletrónicas dos titulares das contas, v.g., “router”), “skimming” (leitura, gravação e clonagem de 
bandas magnéticas, v.g., de cartões de crédito e débito), “malware”, “spyware”, “keylogger”, etc.226; 
e assim por diante. 

5. Este reconhecimento nacional tem também confirmação no plano europeu e internacional. 
Todo o edifício normativo do direito monetário europeu é indistintamente aplicável à moeda 
física e à moeda bancária, mormente para efeitos do sistema e política monetários (“maxime”, 
arts. 282.º e segs. do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, art. 17.º do “Protocolo 
Relativo aos Estatutos do Sistema Europeu dos Bancos Centrais e do Banco Central Europeu” 
de 2012): o regime jurídico da introdução do euro oferece, aliás, uma ilustração lídima desta 
equiparação entre moeda física e bancária, já que, durante o período de transição (1999 a 2001), 
o euro era já moeda dos Estados-membros dotada de curso legal obrigatório no cumprimento 
de obrigações pecuniárias (arts. 1.º e 8.º do Regulamento CE/974/98, de 3 de maio), embora 
revestisse então uma forma puramente bancária ou escritural, tendo as notas e moedas sido 
colocadas em circulação apenas em 2002227; e a recente criação de uma área única de 
pagamentos por moeda bancária (SEPA) constitui mais uma confirmação desse vetor 
fundamental de equiparação (Regulamentos UE/260/2012, de 14 de março e UE/2015/751, de 
29 de abril, Diretiva UE/2015/2366, de 25 de novembro)228. Enfim, no plano comparado, existem 
hoje diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros que atribuem expressamente curso legal à 
moeda bancária – assim sucede, por exemplo, na Holanda (cf. art. 114 do Livro 6 do “Código 
Civil” holandês)229 —, existem diversos exemplos equivalentes de atribuição de relevância à 
moeda escritural — pense-se, por exemplo, nos “special drawing rights” (SDR), unidades 

 
226 Ascensão, J. Oliveira, Criminalidade Informática, in: “Direito da Sociedade da Informação”, vol. 2, 203-228, Almedina, Coimbra, 2003; Azevedo, A. 

França, Burlas Informáticas: Modos de Manifestação, Diss., Universidade do Minho, 2016; Costa, A. Almeida, Falsificação de Moeda, Títulos Equiparados 
e Cartão de Crédito, 101 e ss., Almedina, Coimbra, 2020; na jurisprudência, vide o Acórdão do STJ de 12-IX-2012 (ARMINDO MONTEIRO), in: www.dgsi.pt. 
Noutros quadrantes, Bachmann, Mario/ Goeck, Ferdinand, Strafrechtliche Aspekte des “Skimmings”, in: 10 “Juristische Rundschau” (2011), 425-430. 

227 Também assim C. Ferreira de Almeida que, justamente tendo em conta este período de existência do euro sob forma escritural, sublinha que “não 
se vê razão para que o dinheiro escritural houvesse de perder tal valor, só porque, em vez de um único meio de representação, passou a concorrer 
com as notas e moedas posteriormente emitidas” (Contratos, vol. II, 67, 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2021). No mesmo sentido, vide Patrício, J. 
Simões, Regime Jurídico do Euro, 367, Coimbra Editora, Coimbra, 1998; noutros quadrantes, Omlor, Sebastian, Geldrecht (§§ 244-248), 39, in: 
“Staudinger Kommentar zum BGB”, Sellier-De Gruyter, Berlin, 2016. 

228 A SEPA (acrónimo de “Single European Payments Area”) constitui uma iniciativa de criação de um mercado único europeu de pagamentos de 
retalho, mediante uma uniformização dos sistemas de pagamentos dos Estados-membros, que permita aos cidadãos, empresas e entidades 
públicas efetuar pagamentos em euros através da utilização de uma única conta bancária regida por um quadro jurídico e técnico comum. Sobre a 
SEPA, que representa assim uma decorrência lógica da introdução de uma moeda única (euro) e a última etapa da construção de uma União 
Económica e Monetária, vide Skinner, Chris, The Future of Finance After SEPA, J. Wiley & Sons, Chichester, 2008. 

229 Sobre a figura e seu fundamento (“Giro Betaling”), vide Krans, H. B./ Stolker, C. J./ Walk, W. L., Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boek 6, 3457 
e ss., 13ª edição, Wolters Kluwer, Deventer, 2019. 
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monetárias emitidas pelo FMI para cumprimento das obrigações de reserva dos países 
membros e que possuem uma natureza puramente escritural230 — e são também vários os 
instrumentos normativos internacionais que vão apontando na mesma direção – assim sucede 
com os arts. 6.1.7 e 6.1.8 dos “Princípios UNIDROIT Relativos aos Contratos Comerciais 
Internacionais” e o art. 7:107 dos “Principles of European Contract Law” (PECL).231 

6. Finalmente, sublinhe-se que faz hoje sentido falar mesmo de um uso comercial a respeito 
desta equiparação ou equipolência genérica das moedas física e bancária, enquanto espécies 
monetárias dotadas de aceitação obrigatória e poder liberatório gerais232. Com efeito, a moeda 
bancária tornou-se no meio de cumprimento por excelência das obrigações pecuniárias, 
beneficiando assim de uma espécie de título consuetudinário “secundum lege”: a generalidade 
dos participantes no tráfico jurídico perspetiva os instrumentos da moeda bancária (ordens de 
transferência, cartões de débito e crédito, débitos diretos) como a forma normal de pagamento 
das respetivas obrigações em dinheiro, senão mesmo como a única forma possível de 
cumprimento para um setor crescente das suas transações (“maxime”, pagamentos de elevado 
montante, contratos à distância, mercados financeiros, comércio eletrónico). Da perspetiva da 
“praxis” quotidiana de cidadãos, empresas e Estado, a moeda bancária não é uma forma 
secundária ou sucedânea da moeda física no cumprimento das suas obrigações em dinheiro 
(que carece da aceitação do respetivo credor e que corresponde a uma mera dação em 
cumprimento), mas sim uma forma primária e alternativa desse cumprimento. Esta equiparação 
de princípio foi aliás reconhecida expressamente pelo próprio legislador no domínio do 
comércio de retalho, ao determinar que todo “o comerciante é obrigado a aceitar todos os meios 
de pagamento habitualmente disponíveis, não podendo efetuar qualquer variação no preço 
aplicado ao produto em função do meio de pagamento utilizado” (art. 7.º, n.º 2 do Decreto-Lei 
n.º 70/2007, de 26 de março)233. Ora, o cumprimento das obrigações pecuniárias encontra-se 
sujeito a um princípio geral de boa fé (art. 762.º, n.º 2 do CCivil): tal significa que, na ausência de 
acordo expresso entre estas, ao credor não deverá ser lícito recusar o pagamento que lhe seja 
feito pelo devedor com fundamento exclusivo na natureza específica da moeda de pagamento 
(moeda física ou bancária) sempre que, inexistindo quaisquer circunstâncias atendíveis ou 
objetivas que justifiquem tal recusa no caso concreto (v.g., o credor não possui conta bancária 
ou esta está penhorada, o devedor não confirmou junto dele os dados de identificação bancária, 
etc.), tal recusa seja contrária às regras da boa fé234. 

 
230 Wilkie, Christoph, Special Drawing Rights – The First International Money, Oxford University Press, Oxford, 2012. 
231 Em ambos os preceitos, está previsto um princípio geral de equiparação de ambas as moedas: “Payment of money due may be made by any 

method used in the ordinary course of business”. Solução idêntica é ainda consagrada no art. 2:108 do “Draft Common Frame of Reference” (DCFR). 
232 Sobre os usos de comércio — em particular, os usos normativos — enquanto fonte de Direito Comercial, vide Antunes, J. Engrácia, Os Usos e o 

Costume no Direito Comercial, 231 e ss., in: “Estudos Comemorativos dos 10 Anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa”, vol. II, 
215-239, Almedina, Coimbra, 2008. Recorrendo também aos usos do tráfico (“Verkehrssite”) como fundamento de tal equiparação, vide Duden, 
Konrad, Der Gestaltwandel des Geldes und seine rechtlichen Folgen, 8, Müller, Karlsrühe, 1968; Münch, Christof, Das Giralgeld in der Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland, 184 e ss., Nomos, Baden-Baden, 1990. 

233 Este vetor foi reforçado pelo Regulamento UE/2015/751, de 29 de abril, que, com vista a proteger e incentivar os pagamentos bancários efetuados 
através de cartões de débito e crédito, veio fixar limites às taxas de intercâmbio por operação (v.g., nos termos do seu art. 3.º, n.º 1, tais taxas não 
podem ser superiores a 0,2 % do valor da operação). 

234 O princípio da boa-fé, enquanto padrão orientador do cumprimento das obrigações, é bidirecional, pelo que se impõe igualmente ao devedor. 
Assim também ao devedor não deverá ser lícito impor ao credor que o cumprimento da obrigação pecuniária seja efetuado numa específica moeda 
de pagamento quando, inexistindo quaisquer circunstâncias que o justifiquem ou legitimem, tal exigência seja abusiva e gravemente lesiva dos 
interesses do credor (cf. art. 389.º, n.º 2 do Código Civil): tal doutrina geral deverá valer qualquer que seja a moeda de pagamento, aplicando-se, 
por conseguinte, quer aos casos de cumprimento em moeda física (v.g., comprador de uma moradia de 1 milhão de euros que exige pagar o preço 
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6 Riscos 
1. A moeda bancária encerra riscos próprios ou especiais. O principal risco inerente à moeda 
bancária consiste no risco de insolvência do banco devedor: consubstanciando-se tecnicamente 
em meros créditos pecuniários detidos pelos clientes sobre as instituições de crédito ou de 
pagamento, à moeda bancária vai sempre associado o risco de o banco devedor entrar em crise, 
com a consequente perda total ou parcial de tais créditos: nos termos gerais, os titulares dos 
direitos pecuniários representados por registos escriturais em conta apenas terão direito, 
enquanto credores quirográficos, a receber uma quantia pecuniária correspondente à 
proporção dos seus créditos (art. 604.º do Código Civil, art. 176.º do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas)235. Tal risco, que é especialmente relevante no quadro de crises 
sistémicas, encontra-se, todavia, parcialmente mitigado por um conjunto de sistemas integrados 
de supervisão, resolução e proteção de depósitos: especialmente relevante é o Fundo de 
Garantia de Depósitos (FGD), que assegura aos titulares de moeda bancária uma proteção até 
ao montante de 100 000 euros por cliente depositante (arts. 164.º e 166.º do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras).236 

2. Além deste risco fundamental, a moeda bancária envolve ainda dois outros tipos de riscos: o 
risco de fraude informática (exponenciado pela natureza eletrónica das operações e 
instrumentos de pagamento em moeda bancária) e o risco da oponibilidade (o qual, decorrente 
da já assinalada natureza creditícia ou obrigacional dos direitos associados às contas bancárias, 
se traduz na consequente permeabilidade da moeda bancária às exceções opostas pelo banco 
devedor).237 

  

 
ao vendedor em notas de 5 euros), quer aos casos de cumprimento em moeda bancária (v.g., cliente de uma pequena mercearia que pretende 
pagar o preço de um quilo de fruta através de cartão de crédito) (cf. ainda FOX, David, Bona Fide Purchase and the Currency of Money, in: 55 “Cambridge 
Law Journal” (1996), 547-565). No mesmo sentido Giuliano Lemme, para quem as moedas física e bancárias são ambas de aceitação obrigatória, 
sendo elegível aquela que se mostrar mais consonante com as circunstâncias da obrigação e pagamento em concreto (La Rivoluzione Coperniciana 
della Cassazione – La Moneta Legale, Dunque, non Coincide con la Moneta Fisica, 563, in: 61 “Banca, Borsa e Titoli di Credito” (2008), 553-566); ou 
Massimo Giuliano, para quem, não se excluindo a necessidade do consenso do credor, subordina-se a eventual recusa deste à existência de um 
legítimo interesse em ser pago em moeda física (L’Adempimento delle Obbligazioni Pecuniarie nell’Era Digitale – Dalla Moneta Legale alla Moneta Scritturale 
e Digitale «Legalmente» Imposta, 187, Giappichelli, Torino, 2018). 

235 É aliás curioso constatar como a realidade supera frequentemente até os sonhos mais ousados dos juristas: a insolvência das instituições bancárias 
— que passou a fazer parte da vida económica mundial a partir da crise financeira de 2008 — era, ainda há três décadas atrás, vista como um 
evento “da maior improbabilidade” (Larenz, Karl, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, 165, 14. Auflage, C.H. Beck Verlag, München/ Berlin, 1987) ou 
mesmo “praticamente inverosímil” (Castro, C. Osório, Os Efeitos da Nulidade da Patente sobre o Contrato de Licença da Invenção Patenteada, 182 e ss., 
UCP Editora, Porto, 1994). 

236 Sobre esta figura, cujo equivalente europeu se encontra em curso de preparação (“EDIS – European Deposit Insurance Scheme”), vide Antunes, J. 
Engrácia, The Management of the Bank Crisis in Portugal: Law and Practice, in: “European Banking Institute”, Working Paper Series n.º 4, 2017; mais 
desenvolvimentos em Kleftouri, Nikoletta, Deposit Protection and Bank Resolution, Oxford University Press, Oxford, 2015. 

237 Sobre os riscos da moeda bancária, vide Correia, F. Mendes, Moeda Bancária e Cumprimento, 149 e ss., Almedina, Coimbra, 2017. Noutros 
quadrantes, Omlor, Sebastian, Geldrecht (§§ 244-248), 40 e s., in: “Staudinger Kommentar zum BGB”, Sellier-De Gruyter, Berlin, 2016. 
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IV NATUREZA JUSMONETÁRIA 

1 A Tese Tradicional 
1. É muito controverso o estatuto jurídico da moeda bancária. Tradicionalmente, a doutrina e a 
jurisprudência nacionais e estrangeiras têm-lhe recusado a natureza jurídica de moeda: não 
obstante reconhecendo a sua importância no contexto das sociedades e economias modernas, 
afirma-se que a moeda bancária não é moeda em sentido jurídico-formal ou estrito, em virtude 
da ausência de uma norma geral atributiva de curso legal, sendo enquanto tal destituída de 
aceitação obrigatória e de poder liberatório no cumprimento de obrigações pecuniárias.238-239 

2. A questão, todavia, não se resolve com tamanha simplicidade argumentativa. Na verdade, 
afigura-se cada vez mais dominante na Ordem Jurídica portuguesa uma aceção ampla de moeda, 
para designar qualquer tipo de realidade que seja apta a desempenhar as funções de 
instrumento de troca e de pagamento, unidade de conta e reserva de valor, de um modo 
reconhecido pelo legislador ordinário (art. 566.º, n.º 1 do Código Civil, art. 477.º do Código 
Comercial, art. 26.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais, art. 117.º do Código dos Valores 
Mobiliários, art. 55.º, n.º 1 do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, etc.). Assim 
sendo, tudo vai agora de saber se a moeda bancária cumpre ou não tais funções monetárias. 

 

2 A Natureza Monetária da Moeda Bancária 
1. A moeda bancária representa indiscutivelmente um meio de troca e de pagamento – sendo até 
hoje, porventura, “o” meio de pagamento por excelência240. Como vimos atrás, a esmagadora 
maioria do dinheiro atualmente em circulação é moeda bancária, criada pelos bancos comerciais 
e assente em registos escriturais, representando a moeda física, emitida pelos Estados e 
materializada em notas e moedas, uma espécie monetária secundária e crescentemente 
residual. Tal significa também dizer que o cumprimento das obrigações pecuniárias é hoje 
prevalentemente realizado em moeda bancária, e não em moeda física: trate-se de transações 
de elevado montante ou despesas da vida quotidiana, do pagamento de impostos ou de salários, 

 
238 Nesse sentido, entre nós, Faria, J. Ribeiro, Direito das Obrigações, vol. II, 211 e 218, Almedina, Coimbra, 1990; LEITÃO, L. Menezes, Direito das Obrigações, 

vol. I, 153, 15.ª edição, reimp., Almedina, Coimbra, 2020; Serra, A. VAZ, Obrigações Pecuniárias, 299 e s., in: 52 “Boletim do Ministério da Justiça” (1956), 
5-337; Varela, J. Antunes, Das Obrigações em Geral, vol. I, 846, 10ª edição, Almedina, Coimbra, 2000. Perfilhando também uma tal conceção restritiva, 
embora em termos algo inconclusivos, Cordeiro, A. Menezes, Tratado de Direito Civil, vol. VI, 735, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019; Costa, M. Almeida, 
Direito das Obrigações, 737, 12.ª edição, Almedina, Coimbra, 2018; Ferreira, A. Pedro, Direito Bancário, 260 e ss., Quid Juris, Lisboa, 2005; Patrício, J. 
Simões, Direito Bancário Privado, 191 e ss., Quid Juris, Lisboa, 2004; Proença, J. Brandão, Lições de Cumprimento e não Cumprimento das Obrigações, 165, 
3.ª edição, UC Editora, Porto, 2019. 

239 Na Alemanha, vide Canaris, Claus-Wilhelm, Bankvertragsrecht, Teil I, 202 e ss., 3. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin/ New York, 1988; Fikentscher, 
Wolfgang, Schuldrecht, 156 e ss., 8. Aufl., Walter de Guyter, Berlin/ New York, 1992; em Itália, Ascarelli, Tullio, Obbligazioni Pecuniarie, 61 e ss., in: 
“Commentario al Codice Civile”, Libro Quarto, Zanichelli Editore/ Foro Italiano, Bologna/ Roma, Bologna, 1959; em Inglaterra, Mann, F. Alexander, The 
Legal Aspect of Money, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 1971 (embora com posição algo diferente em edições posteriores). 

240 Ao contrário do que G. Fredrich Knapp defendia há cem anos atrás, a moeda bancária não é simplesmente “um dos novos meios de pagamento” 
(Staatliche Theorie des Geldes, 133, 4. Aufl., Duncker & Humblot, Leipzig/ München, 1923) — ela é hoje o meio de pagamento por antonomásia. 
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da aquisição de bens ou serviços em estabelecimentos físicos ou através do comércio eletrónico, 
a verdade é que as obrigações são cada vez mais saldadas através de meios de pagamento 
bancário (ordens de transferência, débitos diretos, cartões bancários), sobretudo eletrónicos 
(“home banking”, “m-payment”, etc.), sendo cada vez mais raro o recurso a numerário ou 
“dinheiro vivo”241. O estatuto da moeda bancária como meio de pagamento encontra-se hoje, 
aliás, inequivocamente plasmado no direito positivo português e europeu, tendo em atenção a 
sua equiparação expressa às “notas de banco e moedas” (art. 2.º, w) do RJSPME, art. 4.º, 25) da 
DSP), a sua qualificação como “moeda fiduciária” (art. 2.º, kk), da Lei do Branqueamento de 
Capitais e Financiamento do Terrorismo), e a sua idoneidade “para efetuar operações de 
pagamento” (art. 2.º, ii) do RJSPME, art. 4.º, 5) da DSP)242. Para dizer tudo numa palavra, e 
recorrendo ao feliz título de um ensaio de Guido ROSSI, a “rainha” moeda física (“regina pecunia”) 
há muito foi destronada pelas novas moedas, a começar pela moeda bancária.243 

Esta proeminência da moeda bancária como meio de cumprimento das obrigações pecuniárias 
não é infirmada ou sequer perturbada pela regra geral do curso legal da moeda física (art. 550.º 
do Código Civil). Com efeito, trata-se de uma regra supletiva (e não imperativa) — que apenas 
vigora no silêncio das partes, nada impedindo que estas convencionem (expressa ou 
tacitamente) a adoção da moeda bancária como meio de pagamento e extinção das dívidas 
pecuniárias — e de uma regra relativa (e não absoluta) — que sofre crescentes exceções legais, 
já atrás aludidas (v.g., arts. 40.º, n.º 1, 63.º-C, n.º 1, 63.º-E da Lei Geral Tributária), além de estar 
subordinada aos princípios gerais da boa fé (art. 762.º, n.º 2 do Código Civil). Mais importante, a 
moeda bancária é afinal também uma espécie monetária dotada de um curso legal em sentido 
amplo: com efeito, conquanto inexista uma norma geral semelhante à do art. 550.º do Código 
Civil, a verdade é que a Ordem Jurídica no seu conjunto — através de uma miríade de 
disposições legais específicas de direito privado e direito público, justamente atrás passadas em 
revista — reconhece também à moeda bancária “hic et nunc” os atributos da aceitação 
obrigatória e do poder liberatório no cumprimento de obrigações pecuniárias.244 

2. Depois ainda, a moeda bancária, exprimindo-se sempre necessariamente na unidade 
monetária de conta própria de um sistema monetário nacional ou oficial (euro, libra, dólar, iene, 
etc.), desempenha inegavelmente uma função estável de unidade de conta245. É verdade que a 
moeda bancária não possui uma unidade de conta própria, estando assim conexa às unidades 
de conta da própria moeda física: todavia, dado que os pagamentos em moeda bancária são 
necessariamente efetuados numa determinada unidade de conta monetária que for acordada 
entre as partes (art. 98.º, n.º 1 do RJSPME), a moeda bancária mantém intactas — pelo menos, 

 
241 Sobre a proeminência e o relevo atual da moeda bancária nos sistemas económicos e monetários atuais, vide supra §§ I-2 e III-1. De resto, tal como 

a moeda física, também a moeda bancária é uma espécie monetária abstrata, podendo servir uma pluralidade de causas ou funções económicas: 
muito embora a mais frequente seja a função de pagamento (“solvendi causa”), a moeda bancária pode ser também utilizada com funções de 
crédito (“credendi causa”), de liberalidade (“donandi causa”) ou qualquer outra função lícita. 

242 Também assim as recentes Conclusões do Advogado-Geral no caso “Dietrich/Haring contra Hessischer Rundfunk” (processos C-422/19 e C-423/19), 
de 29 de setembro de 2020: “A moeda – representada na União Económica e Monetária pela moeda única, o euro – enquanto tal, existe quer na 
forma física, expressa nas notas de banco e nas moedas metálicas (ou seja, o numerário), quer na forma escritural ou eletrónica (expressa, por 
exemplo, no saldo de uma conta bancária). A moeda e, portanto, na zona euro, o euro, existe e circula na vida económica sob diversas formas” (in: 
ECLI:EU:C:2020:756). 

243 Dalla Regina Pecunia alla Leva Finanziaria, in: 54 “Rivista della Società” (2009), 1434-1441. 
244 Sobre o curso legal em sentido estrito e em sentido amplo, vide Antunes, J. Engrácia, Das Obrigações Pecuniárias em Geral, 48 e ss., in: VI “Revista de 

Direito Civil” (2021), 9-61. 
245 DIDIER, Paul, Monnaie de Compte et Compte Bancaire, in: AAVV, “Études Offerts à Jacques Flour”, 139-150, LGDJ, Paris, 1979. 
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tanto quanto a própria moeda física — as suas propriedades de medida universal do valor dos 
bens ou serviços em mercado. Esta equipolência funcional das moedas física e bancária é ainda 
confirmada pela circunstância de a moeda bancária ser neutra da perspetiva do risco de 
variação do valor monetário. Tal como a moeda física está sujeita a um princípio nominalista (art. 
550.º do Código Civil) — de acordo com o qual o cumprimento da obrigação pecuniária é feito 
pelo valor nominal da moeda utilizada (correndo os riscos da sua valorização ou desvalorização 
por conta de credor e devedor) —, também a moeda bancária está sujeita a um princípio da 
irrevogabilidade das ordens de pagamento (art. 116.º da RJSPME) — que torna também o 
cumprimento da obrigação pecuniária imune às variações do seu valor (v.g., alterações cambiais) 
ou às vicissitudes da relação obrigacional.246 

3. Finalmente, como é amplamente demonstrado pelo seu volume de circulação, a moeda 
bancária desempenha ainda uma função de reserva de valor para os seus titulares. É mister 
salientar, aliás, que as mais recentes e importantes manifestações do reconhecimento pela 
ordem jurídica desta função monetária têm respeitado justamente à moeda bancária, 
designadamente através da instituição de um Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), destinado 
a assegurar uma proteção aos titulares de moeda bancária até ao montante de 100 000 euros 
por depositante (arts. 164.º e 166.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras)247. Contra tal não depõem, nem o caráter imaterial e fiduciário da moeda bancária 
– dado que, apesar da sua materialidade, também a moeda física é destituída de qualquer valor 
intrínseco, assentando exclusivamente na confiança que os agentes económicos nela depositam 
–, nem os custos envolvidos pela sua utilização ou manuseio — atenta a essencialidade da conta 
bancária nas sociedades contemporâneas para cidadãos, empresas e Estado, custos esses, aliás, 
que podem nem sequer existir ou ser ínfimos (como sucede no caso da conta de serviços 
bancários mínimos: cf. art. 3.º do Decreto-Lei n.º 27-C/2010, de 10 de março) —, nem os riscos 
inerentes a esta espécie monetária – já que se a moeda bancária comporta um risco específico 
de insolvência dos bancos devedores, a verdade é que a moeda física enfrenta também riscos 
próprios de falsificação e destruição, além de não atribuir ao portador qualquer pretensão 
exercitável em face da entidade emitente248. Além de que as moedas bancária e física são 
espécies monetárias reciprocamente convertíveis ou permutáveis, livremente e a todo o tempo: 
se eu for titular de uma nota de 100 euros posso convertê-la em moeda escritural equivalente 
mediante a realização de um depósito bancário dessa nota (passando então a ser titular de um 
crédito sobre o banco depositário no valor de EUR 100), bem como, inversamente, posso 
(re)converter expeditamente a moeda escritural em moeda física, mediante a realização, ao 
balcão do banco ou em ATM, de um levantamento em numerário do saldo da minha conta 
bancária (arts. 2.º, ii) e 4.º, a) e b) do RJSPME). 

4. Em suma, a moeda bancária ou escritural é moeda num sentido jurídico amplo ou funcional, já 
que constitui o meio de pagamento por excelência da atualidade — representando o 
instrumento de cumprimento das obrigações pecuniárias de aceitação mais generalizada (e até, 
num número crescente de casos, de aceitação obrigatória ou mesmo exclusiva) —, além de 
funcionar como unidade de conta e reserva de valor de uma forma que é reconhecida pela 

 
246 Cf. Omlor, Sebastian, Geldrecht (§§ 244-248), 40, in: “Staudinger Kommentar zum BGB”, Sellier-De Gruyter, Berlin, 2016. 
247 Sobre esta figura, cujo equivalente europeu se encontra em curso de preparação (“EDIS – European Deposit Insurance Scheme”), vide Antunes, J. 

Engrácia, The Management of the Bank Crisis in Portugal: Law and Practice, in: “European Banking Institute”, Working Paper Series n.º 4, 2017. 
248 Assim também Omlor, Sebastian, Geldprivatrecht, 113 e s., Mohr, Tübingen, 2014; Simitis, Spiros, Bemerkungen zur rechtlichen Sonderstellung des 

Geldes, 434, in: 159 “Archiv für die civilistische Praxis” (1960), 406-466. 
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Ordem Jurídica. Esta primazia da moeda bancária explica bem a observação do comercialista 
britânico Sir Roy GOODE: “Grande parte do debate sobre a noção de moeda no Direito afigura-se 
bastante estéril, numa altura em que as transferências bancárias se tornaram no meio quase 
universal de pagamento. Assim, a questão crucial deixou de ser o que é moeda, mas sim o que 
é pagamento”.249 

 

V ESTATUTO JURÍDICO 
1. O estatuto jurídico da moeda bancária ou escritural é porventura mais vasto e complexo do 
que o da própria moeda física tradicional em virtude da sua específica infraestrutura tecnológica 
e operativa, da sua crescente densidade regulatória, e da amplitude das suas conexões 
sistemáticas com os mais variados ramos jurídicos privados e públicos.  

 

1 Emissão 
1. A emissão de moeda bancária constitui um ato privado das instituições bancárias250. Ao invés 
da moeda física, emitida por autoridades públicas e fruto de um ato de soberania do Estado (ou 
grupo de Estados), a moeda bancária é “emitida” pelos bancos comerciais e outras entidades 
legalmente habilitadas à prestação de serviços de pagamento: na verdade, sempre que um 

 
249 Goode on Commercial Law, 488, 4th edition (revista por Ewan McKendrick), Penguin Books, London, 2010. Esta posição vai ganhando adeptos, quer 

em Portugal, quer no estrangeiro. Nesse sentido, vide entre nós Castro, C. Osório, Os Efeitos da Nulidade da Patente sobre o Contrato de Licença da 
Invenção Patenteada, 182 e ss., UCP Editora, Porto, 1994; Correia, F. Mendes, Moeda Bancária e Cumprimento, Almedina, Coimbra, 2017; Correia, F. 
Mendes, Obrigações Pecuniárias (Arts. 550.º a 558.º), 542, in: Cordeiro, A. Menezes (coord.), “Código Civil Comentado”, vol. II (“Das Obrigações em 
Geral”), 538-554, Almedina, Coimbra, 2021; Duarte, Paulo, Um Depósito Bancário não é um (Contrato de) Depósito: Ou a Desadequação da Linguagem 
dos Contratos Reais à Realidade do Dinheiro Bancário no Actual Sistema Monetário, esp. 370 e ss., in: 10 “Estudos de Direito do Consumidor” (2016), 
351-443; Gomes, J. Vieira, O Conceito de Enriquecimento, o Enriquecimento Forçado e os Vários Paradigmas do Enriquecimento sem Causa, 615 e ss., UCP 
Editora, Porto, 1998; Vasconcelos, L. Pestana, Direito Bancário, 26, Almedina, Coimbra, 2017; Rocha, F. Rodrigues, Do Giro Bancário: Reflexões à Luz do 
Novo Regime dos Serviços de Pagamento, 115 e ss., in: “Cadernos O Direito n.º 9”, 99-177, Almedina, Coimbra, 2014; REGO, M. Lima, Obrigações 
Pecuniárias, 743, in: Prata, Ana (coord.), “Código Civil Anotado”, 741-758, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2019. Noutras paragens, embora com 
diferentes alcances, vide Andreae, Wilhelm, Geld und Geldschöpfung, 38, Humboldt Verlag, Stuttgart/ Wien, 1953; Campobasso, Gianfranco, Bancogiro 
e Moneta Scritturale, 14 e ss., Cacucci, Bari, 1979; Duden, Konrad, Der Gestaltwandel des Geldes und seine rechtlichen Folgen, 6 e ss., Müller, Karlsrühe, 
1968; Inzitari, Obbligazioni Pecuniarie: Art. 1277-1284, 82 e ss., Zanichelli, Bologna, 2011; Omlor, Sebastian, Geldprivatrecht, 131 e ss., Mohr, Tübingen, 
2014; Proctor, Charles, Mann on the Legal Aspect of Money, 40 e ss., 7th edition, Oxford University Press, Oxford, 2012; SImitis, Spiros, Bemerkungen zur 
rechtlichen Sonderstellung des Geldes, 422 e ss., 432 e ss., in: 159 “Archiv für die civilistische Praxis” (1960), 406-466; Stebut, Janina von, Geld als 
Zahlungsmittel und Rechtsbegriff, 568 e ss., in: 4 “Juristische Ausbildung“ (1982), 561-575; Thywissen, J. Heinrich, Sind Bankguthaben Geld im Rechtssinne?, 
in: 26 “Betribs-Berater” (1971), 1347-1351.  

250 As instituições de crédito são hoje os protagonistas da criação da moeda bancária, tendo-se tornado nos principais intermediários de pagamentos 
a nível nacional e mundial (cf. supra § I-2). Sublinhe-se, todavia, que podem ainda prestar serviços de pagamento as instituições de pagamento (art. 
11.º n.º 1, b)), as instituições de moeda eletrónica (art. 11.º, n.º 1, c)), as sociedades financeiras cujo objeto compreenda o exercício dessa atividade 
(art. 11.º, n.º 1, d)), as instituições de giro postal (art. 11.º, n.º 1, h)), e o Estado e os bancos do Eurosistema (art. 11.º, n.º 1, i) e j), todos do 
RJSPME). Cf. em particular Correira, F. Mendes, As Instituições de Pagamento: Novas Protagonistas no Direito Bancário Português, in: III “Revista de Direito 
das Sociedades” (2011), 337-367. 
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banco movimenta a crédito a conta de um seu cliente, constituindo-se devedor perante este, 
pode dizer-se que ele “criou” ou “emitiu” moeda no valor correspondente.251 

2. Essa natureza jusprivatista de emissão da moeda bancária não é, todavia, irrestrita, 
encontrando-se balizada pelo quadro jurídico-organizativo de cariz prudencial e regulatório 
definido pelo legislador europeu e nacional, em particular através dos limites de emissão 
decorrentes da imposição de reservas mínimas e da adequação dos fundos próprios.  

3. Assim, nos termos dos arts. 2.º e 3.º do Regulamento CE/1745/2003, de 12 de setembro, as 
instituições de crédito estão obrigadas a constituir reservas mínimas através da abertura de 
contas junto do banco central nacional, sendo o rácio em vigor correspondente a 1% do total 
das responsabilidades de curto prazo assumidas (“maxime”, depósitos à ordem e de curto 
prazo). Em termos genéricos, vale isto por dizer que, por cada 1 000 euros de depósitos em 
numerário (notas e moedas), os bancos portugueses devem manter 10 euros numa conta de 
reserva aberta junto do Banco de Portugal.252 

4. Além disso, há ainda que levar em conta os requisitos previstos em matéria da adequação 
dos fundos próprios das instituições bancárias, em geral (estabelecidos no Regulamento 
UE/575/2013, de 26 de junho (“Regulamento Requisitos de Fundos Próprios” ou RRFP) e na 
Diretiva 2013/36/UE, de 26 de junho (“Diretiva Requisitos de Fundos Próprios” ou DRFP IV), e das 
instituições prestadoras de serviços de pagamentos, em particular (arts. 47.º e segs. do RJSPME). 
Tais requisitos – que vieram acolher as regras do “Acordo Basileia III” e que vieram obrigar os 
bancos a manter rácios mínimos de capital, em especial de fundos próprios de base (“capital tier 
1”) e complementares (“capital tier 2”) — visam expressamente assegurar um “elevado nível de 
proteção dos depositantes” (Considerando 7 do RRFP) e “a proteção da poupança” 
(Considerando 12 da DRFP IV).253 

5. Finalmente, o efeito multiplicador de moeda ou crédito implica que o volume de moeda 
bancária em circulação, enquanto moeda “privada” emitida pelos bancos comerciais no exercício 
da sua atividade nuclear de receção de depósitos e concessão de crédito (art. 2.º do RGIC), seja 
muito superior ao da moeda “legal” emitida pelos bancos centrais. 

Ilustremos isto através de um exemplo. Suponhamos que um particular A deposita EUR 1 000 
numa conta à ordem aberta no banco B. A partir desse momento, o cliente A passa a poder 
dispor e movimentar livremente essa quantia monetária depositada (v.g., levantamentos, 

 
251 Sobre a criação da moeda bancária, vide McLeay, Michaell/ Radia, Amar/ Thomas, Ryland, Money Creation in the Modern Economy, in: 1 “Bank of 

England Quarterly Bulletin” (2014), 1-27; Schilcher, Rudolf, Geldfunktionen und Buchgeldschöpfung, 108 e ss., Duncker & Humblot, Berlin, 1958. Para 
uma visão crítica deste poder de emissão ou criação monetária privada dos bancos comerciais, vide Seiffert, Horst, Geldschopfung: Die Macht der 
Banken, Verlag H. Seifert, Berlin, 2014. 

252 As reservas mínimas obrigatórias, ou reservas “fracionárias” (“fractional banking reserves”), são estabelecidas por períodos de seis semanas, 
designados “períodos de manutenção” (sendo o nível calculado com base no balanço do banco depositante), findos os quais o banco central paga 
juros aos bancos depositantes à taxa de juro das operações principais de refinanciamento: no início de 2016, o montante total de reservas mínimas 
obrigatórias dos bancos da zona euro ascendia a cerca de 113 mil milhões de euros. Este sistema de reservas mínimas foi, e continua a ser, alvo de 
acesas críticas, a mais emblemática das quais consiste na proposta de criação de um sistema de “full-reserve banking”, propugnado pelos economistas 
da Escola de Chicago, que defendem a instituição obrigatória de reservas de 100% dos depósitos bancários (Benes, Jaromir/ Kumhof, Michael, The 
Chicago Plan Revisited, International Monetary Fund, New York, 2012). 

253 Os rácios de capital são indicadores da solvabilidade dos bancos, expressos numa relação entre os seus fundos próprios e os ativos ponderados 
pelo risco de crédito, abrangendo, quer os fundos próprios de base (capital e reservas) (“Capital Tier 1”), quer os fundos próprios complementares 
(reservas ocultas e de reavaliação, provisões, instrumentos híbridos e dívida subordinada a termo) (“Capital Tier 2”). Sobre estes rácios, vide 
Magalhães, Manuel, A Evolução do Direito Prudencial Bancário no Pós-Crise: Basileia II e CRD IV, 298 e ss., in: “O Novo Direito Bancário”, 285-371, 
Almedina, Coimbra, 2012. 
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pagamentos) mas a verdade é que o banco B não é obrigado a guardá-la ou mantê-la 
integralmente: com efeito, desde há muito que os bancos são apenas obrigados a manter uma 
pequena fração dos depósitos efetuados pelos seus clientes (reservas mínimas ou fracionárias), 
podendo utilizar os fundos depositados remanescentes para conceder empréstimos a outros 
clientes. Considerando que o rácio ou fração fixado para o sistema de reservas mínimas dos 
bancos portugueses e europeus é atualmente de 1% (art. 3.º do Regulamento CE/1745/2003, de 
12 de setembro), isto significa que o banco B apenas será obrigado a manter uma reserva de 
EUR 10, podendo utilizar os EUR 990 restantes na concessão de crédito: assim, se o banco B 
emprestar essa quantia a C, este último passa a ter um direito de dispor livremente dessa 
quantia, tudo se passando como se o banco tivesse criado nova moeda (bancária) no valor de 
EUR 990 a partir de moeda (física) no valor de EUR 1 000, o que também significa dizer que um 
total de EUR 1 990 passou a estar disponível como meio de pagamento nas transações 
económicas. Para além disto, se o cliente C, por sua vez, utilizar o dinheiro emprestado para 
efetuar pagamentos a D através de uma transferência de fundos para a conta bancária deste 
(v.g., sacando um cheque, ordenando uma transferência), o processo continuará, já que o banco 
depositário, após reter uma pequena parcela do dinheiro transferido, pode emprestar o 
excedente, exponenciando o efeito de criação monetária que é ínsita ao funcionamento do 
próprio sistema bancário254. Em suma, e em termos muito genéricos, atendendo ao 
multiplicador de crédito atualmente em vigor (1/0,001 = 100), a partir de um depósito em 
numerário de EUR 1 000, o sistema bancário está em condições de criar moeda bancária ou 
escritural no valor de EUR 99 000255. 

 

2 Circulação 
1. O regime da circulação da moeda bancária encontra-se nuclearmente previsto RJSPME, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro. É sabido que o contrato de conta 
bancária, também designado “contrato de abertura de conta”, é o contrato bancário nuclear 
através do qual se constitui, disciplina e baliza a relação jurídico-bancária geral entre um banco 
e um cliente256. Por via de regra, no âmbito dessa relação, as partes celebram um “contrato-
quadro de serviços de pagamento”, que visa regular os termos da abertura, gestão e 
funcionamento de uma conta de pagamento (arts. 2.º, i) e 89.º): tal conta de pagamento será 
utilizada pelo banco na prestação de serviços de pagamento — que incluem nuclearmente a 

 
254 O sistema de reservas mínimas ou fracionárias, todavia, é um verdadeiro “pau de dois bicos”: se, por um lado, tem a vantagem de incentivar 

enormemente a concessão de crédito às economias, ele pode, por outro, suscitar graves problemas no caso de uma “corrida aos depósitos”, 
originada em cenários de pânico ou desconfiança dos depositantes, onde nem mesmo o mais sólido e saudável dos bancos terá jamais capacidade 
para restituir os fundos depositados. Sobre a questão, Antunes, J. Engrácia, A Resolução Bancária, 459, in: LXVI “Scientia Ivridica” (2017), 457-481; 
Carpenter, Seth/ Demiralp, Selva, Money, Reserves and the Transmission of Monetary Policy: Does the Money Multiplier Exist?, Federal Reserve Board, 
Washington, 2010. 

255 A fórmula do multiplicador de crédito é m = 1/r (em que “m” é a moeda e “r” é a percentagem da reserva mínima legal): atendendo ao rácio em 
vigor (1%), o multiplicador de crédito vigente no sistema financeiro português é de 1/0,001 = 100. Voltando ao nosso exemplo, tal significa que, 
teoricamente, a partir de um depósito de moeda legal de EUR 1 000, é possível obter um efeito de criação de moeda bancária no valor de EUR 
99 000, resultante do produto da moeda bancária EUR 990 por um fator de 100. 

256 Sobre o contrato de conta bancária, vide Antunes, J. Engrácia, Os Contratos Bancários, 84 e ss., in: “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Carlos 
Ferreira de Almeida”, 71-155, Almedina, Coimbra, 2011; Antunes, J. Engrácia, Direito dos Contratos Comerciais, 483 e ss., 7ª reimp., Almedina, Coimbra, 
2020. 
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gestão dessa conta de pagamento, as operações de depósito e de levantamento de numerário, 
e a execução de ordens de pagamento (art. 4.º) — e pelo cliente na execução de operações de 
pagamento — que incluem as operações de depósito, levantamento e transferência de fundos 
(art. 2.º, ii), todos do RJSPME).257 

2. Ora, estas operações de pagamento (depósito, levantamento, transferência de fundos) envolvem 
sempre a criação, circulação ou extinção de moeda bancária, mediante ajustamentos dos saldos da 
conta ou contas de pagamento envolvidas.  

No caso de o cliente realizar uma operação de depósito ou de levantamento de fundos 
(numerário), a sua conta bancária de pagamento será, respetivamente, creditada ou debitada, 
mediante uma inscrição de crédito em conta contra a entrega de numerário (que aumentará o 
saldo da conta e, consequentemente, o montante do crédito pecuniário que o cliente tem 
perante o banco) ou uma inscrição de débito em conta contra o recebimento de numerário (que 
reduzirá ou extinguirá aquele saldo e, por conseguinte, o seu crédito pecuniário, ou criará ou 
aumentará a sua posição devedora, caso se trate de operação assente em crédito concedido 
pelo próprio banco) (arts. 4.º, a) e 126.º do RJSPME). No caso de o cliente realizar uma 
transferência de fundos, a operação envolverá um ajustamento de ambas as contas envolvidas 
(contas do ordenante e do beneficiário) que se processará exclusivamente em moeda bancária, 
sem qualquer intervenção de moeda física ou numerário: independentemente de quem iniciou 
a operação, a conta do ordenante será debitada (ajustando-se a débito o respetivo saldo, 
diminuindo ou extinguindo a sua posição credora) e a conta do beneficiário será creditada 
(ajustando-se a crédito o respetivo saldo, aumentando a sua posição credora), podendo tal 
transferência ser efetuada por qualquer dos meios ou instrumentos acordados para a emissão 
das ordens de pagamento, “maxime”, transferências de fundos a crédito, transferências de 
fundos a débito (“débitos diretos”), e cartões de pagamento (a crédito ou a débito) (arts. 2.º, a) e 
4.º, c) do RJSPME).258 

 

3 Extinção 
1. Tal como a sua criação, também a extinção da moeda bancária é nuclearmente uma 
expressão da autonomia privada: as fontes ou causas dessa extinção ou “desmonetarização” 

 
257 Por contrato de serviços de pagamento (“payment services contract”, “Zahlungsdienstvertrag”, “contrat de services de paiement”, “contratto di 

servizi di pagamento”) entende-se o contrato pelo qual um banco (prestador de serviços) se obriga perante um cliente (utilizador) a prestar-lhe um 
ou mais serviços de pagamento (depósitos e levantamentos de numerário, transferências de fundos, emissão de instrumentos de pagamento, etc.), 
contra o pagamento de uma remuneração (sobre a figura, vide BASTO, I. Pinto, A Nova Diretiva de Serviços de Pagamento, in: 46 “Actualidad Jurídica 
Uría Menéndez” (2017), 118-123; Guimarães, M. Raquel, Os Contratos-Quadro de Prestação de Serviços de Pagamento, in: “I Congresso de Direito do 
Consumo”, 177-188, Almedina, Coimbra, 2016). O Acórdão do TJUE de 4-X-2018 (Bundeskammer für Arbeiter v. ING-DiBa Direktbank Austria) veio 
determinar que não se considera como conta de pagamento uma conta poupança que permite ao titular dispor de montantes depositados à ordem 
e a partir da qual as operações de depósito e de levantamento só podem ser efetuadas por intermédio de uma conta corrente (in: ECLI: 
EU:C:2018:809). 

258 É importante sublinhar que a transferência de fundos não equivale ou implica uma cessão de créditos, seja entre os titulares das contas bancárias 
(sendo totalmente neutra e imune às relações jurídicas subjacentes ou causais), seja entre os próprios bancos envolvidos (sem prejuízo do processo 
de liquidação e compensação entre as contas dos próprios bancos de ordenante e beneficiário no âmbito dos sistemas interbancários de 
pagamento) —, assentando antes num puro mecanismo de ajustamento de saldos. Sobre tal questão, vide Anastácio, C. Gentil, A Transferência 
Bancária, 58 e ss., Almedina, Coimbra, 2004; Correia, F. Mendes, Moeda Bancária e Cumprimento, 770 e ss., Almedina, Coimbra, 2017. 
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podem ser diversas, sempre que algum ou alguns dos traços distintivos desta espécie monetária 
deixem de se verificar.259 

2. Assim, por exemplo, sempre que o titular da conta bancária realiza um levantamento total ou 
parcial em numerário do respetivo saldo, exercendo dessa forma o seu direito de crédito sobre 
o banco, a moeda bancária extinguir-se-á na exata proporção, mediante a sua conversão ou 
“troca” em moeda física. Ou quando aquele titular mobiliza total ou parcialmente o mesmo saldo 
na constituição de um depósito a prazo ou de uma outra aplicação bancária, a moeda bancária 
também se extinguirá, sem prejuízo de poder voltar a ser criada no momento em que, findo o 
depósito ou atingida a maturidade da aplicação, o correspondente quantitativo de capital e juros 
seja de novo lançado a crédito na conta à ordem do cliente. 

  

 
259 Omlor, Sebastian, Geldrecht (§§ 244-248), 64, in: “Staudinger Kommentar zum BGB”, Sellier-De Gruyter, Berlin, 2016. 
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3 Revisitando o conceito de 
«depósito», a propósito da 
decisão do tribunal 
administrativo de círculo 
de Lisboa de 19.03.2021 
(proc. 3088/11.5belsb) 

Diogo Calado260 

 

Abstract 

This article is a commentary on the judgement rendered by the Administrative Court of the Lisbon 
District on 19 March 2021 (proceedings No 3088/11.5BELSB) and analyses the concept of ‘deposit’ for 
the purposes of the guarantee of repayment provided by the Fundo de Garantia de Depósitos, the 
Portuguese deposit guarantee scheme. 

For this purpose, the deposit guarantee scheme is put into context at national and European level, its 
rationale is provided and its general contours are made explicit. Afterwards, commenting on the 
judgement identified, this paper analyses the concept of ‘deposit’ and flags its characteristics, 
distinguishing it from other concepts to which different legal regimes apply. 

 

1. Desde 1992 que existe um sistema nacional que visa garantir o reembolso dos valores 
depositados em caso de indisponibilidade de depósitos num banco, no contexto daquela que 
era uma preocupação europeia já desde 1986, expressada na «Recomendação da Comissão de 
22 de dezembro de 1986 relativa à instituição, na Comunidade, de sistemas de garantia de 
depósitos».  

O Fundo de Garantia de Depósitos, instituição central no sistema nacional de garantia de 
depósitos, assegura o reembolso, por instituição de crédito, do valor global dos saldos em 
dinheiro de cada titular de depósito, até ao limite de 100 000 euros, em caso de 
indisponibilidade de depósitos (cfr. artigo 166.º, n.º 1 do Regime Geral das Instituições de Crédito 
e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, na redação 
hoje vigor, doravante, “RGICSF”). 

 
260  Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal. 
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O Fundo de Garantia de Depósitos é uma pessoa coletiva de direito público dotada de 
autonomia administrativa e financeira e de património próprio, que funciona junto do Banco de 
Portugal (cfr. artigo 154.º, n.ºs 1 e 2 do RGICSF). Este Fundo tem por objeto garantir o reembolso 
de depósitos constituídos nas instituições de crédito que nele participem (cfr. artigo 155.º, n.º 1 
do RGICSF).  De acordo com o artigo 156.º, n.º 1 do mesmo diploma, participam 
obrigatoriamente do Fundo, as (i) instituições de crédito com sede em Portugal autorizadas a 
receber depósitos e (ii) as  instituições  de  crédito  com  sede  em  países  que  não  sejam  
membros  da  União  Europeia,  relativamente  aos  depósitos  captados  pelas  suas  sucursais  
em  Portugal,  salvo  se  esses  depósitos  estiverem  cobertos  por  um  sistema  de  garantia  do  
país  de  origem  em  termos  que  o  Banco  de Portugal considere equivalentes aos 
proporcionados pelo Fundo. 

2. A instituição de um sistema de garantia de depósitos à escala europeia foi igualmente um dos 
objetivos que presidiu à criação da União Bancária. O Sistema Europeu de Garantia de Depósitos 
(ou European Deposit Insurance Scheme — “EDIS) constituirá o terceiro pilar desta União, a par 
do primeiro pilar (relativo ao Mecanismo Único de Supervisão) e do segundo pilar 
(correspondente ao Mecanismo Único de Resolução) e, quando for instituído, materializará a 
plena concretização da União Bancária. De facto, o EDIS ainda não foi totalmente implementado 
à escala europeia, não existindo, para já, um sistema europeu de garantia de depósitos (ou um 
fundo europeu), que funcione com base num mecanismo de financiamento comum e dissociado 
dos sistemas nacionais de garantia de depósitos.  Até à plena implementação do EDIS, a garantia 
de depósitos funciona, pois, ao nível de cada Estado-Membro, contando já, em todo o caso, com 
um contexto regulatório uniformizado pela Diretiva 2014/49/UE do Parlamento e do Conselho, 
de 16 de abril de 2014, relativa aos sistemas de garantia de depósitos. Esta diretiva, no caso 
português, foi transposta no RGICSF (em particular, nos artigos 154.º e ss. deste diploma).  

3. A existência de um sistema de garantia de depósitos é importante porque, ainda que pouco 
frequentes, são conhecidas situações em que os bancos deixam de ter capacidade de cumprir 
as suas obrigações, o que se poderá traduzir numa impossibilidade de restituir depósitos. A 
indisponibilidade de depósitos acarreta, em primeira linha, um prejuízo direto para os 
depositantes, implicando também uma afetação da solidez do sistema financeiro como um todo, 
que pode ser particularmente grave se estiver em causa uma instituição de crédito com um 
número significativo de depositantes. 

Efetivamente, a existência de um mecanismo público de reembolso de depósitos — para além 
de ser uma importante garantia para a proteção das poupanças dos depositantes — tem 
igualmente como fundamento a preocupação de contribuir para a estabilidade financeira como 
um todo (em particular no mercado único europeu), na medida em que permite evitar ruturas 
de liquidez por parte dos bancos, suscetíveis de criar instabilidade. De facto, a consagração de 
uma garantia pública de reembolso dos depósitos (ainda que só até um certo limite), pode, por 
si só, evitar situações de quebras de liquidez e ruturas de pagamentos por parte dos bancos, na 
medida em que pode prevenir uma afluência súbita de depositantes a uma instituição em 
dificuldades. E, mesmo no caso extremo de se verificar uma indisponibilidade de depósitos e 
uma consequente falha de pagamentos por parte de uma instituição de crédito, uma rápida 
restituição dos fundos depositados permitirá, ainda, evitar o bloqueio dos pagamentos que se 
fariam com os fundos depositados na instituição em crise, acautelando-se que a falha de uma 
instituição se possa propagar a mais entidades e afetar a economia como um todo. 
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4. A garantia do Fundo de Garantia de Depósitos está legalmente cingida ao reembolso de 
depósitos, pelo que é crucial aferir, com rigor, o que se deverá considerar um depósito, pois só 
estes créditos poderão ser restituídos por este Fundo. O RGICSF, no seu artigo 155.º, n.ºs 4 e 6 
— seguindo de perto a definição europeia de depósito constante do artigo 2.º, n.º 3 da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento e do Conselho, de 16 de abril de 2014 —, apresenta uma noção legal 
de depósito que se pode considerar abranger duas vertentes:  

i) Inclusiva, ao determinar que se consideram depósitos os “saldos credores que, nas 
condições legais e contratuais aplicáveis, devam ser restituídos pela instituição de 
crédito e consistam em disponibilidades monetárias existentes numa conta ou que 
resultem de situações transitórias decorrentes de operações bancárias normais” 
(naturalmente que esta vertente inclusiva tem também uma dimensão excludente, 
na medida em que os saldos credores que não reúnam as características aqui 
indicadas não poderão considerar-se depósitos); e 

ii) Exclusiva, quando determina que não são abrangidos pela noção de depósito os 
“saldos credores ou créditos que resultem de quaisquer operações de investimento, 
incluindo aquelas em que o reembolso do capital, acrescido de eventuais 
remunerações, apenas é garantido ao abrigo de um compromisso contratual 
específico, acordado com a instituição de crédito ou com uma terceira entidade”.  

A esta luz, todos os saldos bancários que reúnam os predicados de inclusão da noção de 
depósito e, simultaneamente, não reúnam nenhuma das características excludentes são 
considerados depósitos, podendo ser elegíveis para a garantia do Fundo de Garantia de 
Depósitos. De acordo com esta definição legal, julgamos poder afirmar que aquilo que 
caracteriza, no essencial, um depósito, para efeitos da garantia do Fundo, é a sua suscetibilidade 
de poder servir como meio de pagamento, o que pressupõe a referida “disponibilidade 
monetária”, a que alude o transcrito artigo 155.º, n.º 4 do RGICSF.  

Assim, os saldos credores existentes numa conta que devam ser restituídos pelas instituições 
de crédito e que possam ser livremente mobilizados pelo titular (v.g. para a realização de 
pagamentos e/ou transferências bancárias) poder-se-ão considerar, por princípio (i.e.: caso não 
se lhes aplique nenhuma causa de exclusão — v., por exemplo, o disposto no artigo 165.º do 
RGICSF), depósitos para efeitos da garantia do Fundo de Garantia de Depósitos. Incluem-se aqui, 
certamente, os depósitos “à ordem” e “a prazo” (expressamente neste sentido, v. o artigo 2.º, n.º 
3 da Diretiva 2014/49/UE do Parlamento e do Conselho, de 16 de abril de 2014), desde que 
sejam constituídos por dinheiro livremente mobilizável pelos respetivos titulares.  

Como assinalado, não estão abrangidos pela garantia do Fundo de Garantia de Depósitos os 
saldos credores que resultem de quaisquer operações de investimento, incluindo aqueles em 
que o reembolso do capital, acrescido de eventuais remunerações, apenas é garantido ao abrigo 
de um compromisso contratual específico, acordado com a instituição de crédito ou com uma 
terceira entidade (cfr. o n.º 6 do artigo 155.º do RGICSF). 

No mesmo sentido, ao referir-se às disponibilidades monetárias decorrentes de operações 
bancárias “normais” no artigo 155.º, n.º 4, o legislador arreda da noção de depósito os créditos 
reconduzíveis a operações de investimento (v.g. subscrição de ações, obrigações, loan notes, 
participação em fundos de investimento, alocação de capitais a estratégias de investimento, 
entre outros exemplos possíveis), bem como os lançamentos meramente contabilísticos que 
não resultem de operações de caráter monetário  .  
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De facto, nas operações de investimento financeiro (como as acima referidas), após a alocação 
do capital, o mesmo deixa de poder servir como meio de pagamento no comércio jurídico, não 
podendo, como tal, tais créditos serem qualificados como depósitos, por não se caracterizarem 
como disponibilidades monetárias.  

Os critérios de qualificação de depósitos acima indicados não merecerão, por princípio, dúvidas 
interpretativas assinaláveis. As instituições de créditos devem ter identificados na contabilidade 
e nos registos internos os depósitos que angariaram — devendo essa listagem ser transmitida 
ao Fundo de Garantia de Depósitos em caso de indisponibilidade dos depósitos (cfr. o 
procedimento previsto no artigo 167.º do RGICSF) —, os quais devem poder ser claramente 
diferenciados de saldos correspondentes a outras rúbricas, designadamente a investimentos 
financeiros.  

Em todo o caso, no cenário hipotético de ocorrência de uma crise bancária que envolva uma 
situação de indisponibilidade de depósitos e o acionamento do Fundo de Garantia de Depósitos, 
atendendo ao número potencialmente expressivo de credores da instituição de crédito, 
poderão existir litígios sobre a qualificação de saldos credores como depósitos, para efeitos do 
respetivo reembolso.  

A este propósito, deve sublinhar-se que existem investimentos bancários nos quais a instituição 
de crédito pode, ao abrigo de um compromisso contratual específico, assumir uma garantia de 
reembolso de 100% do capital investido, o que não significa que se trate de um depósito. A 
(in)existência de garantia do Fundo não será, por princípio, suscetível de uma dúvida legítima 
por parte do cliente bancário, uma vez que a mesma tem de ser objeto de comunicação 
expressa antes da celebração do contrato de depósito, dever que não é aplicável a 
investimentos financeiros, por inexistência dessa garantia nesses investimentos (cfr. artigo 157.º, 
n.ºs 1 e 2 do RGICSF).  

5. A sentença que seguidamente se transcreve nos seus aspetos essenciais, proferida a 
19.03.2021 pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (proc.: 3088/11.5BELSB), versa, 
precisamente, sobre um litigio relativo à qualificação jurídica de um saldo credor no Banco 
Privado Português, S.A., no quadro daquela que foi a única situação em que o Fundo de Garantia 
de Depósitos foi chamado a reembolsar depósitos na sequência de uma situação de 
indisponibilidade dos mesmos. O cliente bancário — que assumiu a posição de autor na ação 
judicial — sustentou juridicamente que o saldo dever-se-ia qualificar como depósito para efeitos 
de reembolso pelo Fundo de Garantia de Depósitos, pedindo a condenação judicial deste Fundo 
a pagar-lhe o montante máximo da garantia. O Fundo, por sua vez, sustentou que o produto em 
causa tinha a natureza de investimento financeiro, não sendo elegível para a garantia de 
reembolso de depósitos.  

A questão jurídica a decidir — como, aliás, bem identificou o tribunal — era, assim, a de “saber 
se os valores constantes do extracto emitido em 31/03/2010 constituem depósitos para efeitos 
de garantia de reembolso pelo Fundo de Garantia de Depósitos”.  

Para o efeito de responder à indicada questão, o tribunal, qualificando juridicamente os factos 
provados, afirmou que os produtos subscritos pelos autores consubstanciavam “operações de 
investimento em instrumentos financeiros”, ainda que com uma garantia de reembolso do 
capital a 100%. A este respeito, considerou o tribunal que “a garantia do capital não é suficiente 
para qualificar as operações a que se reportam aqueles documentos como depósitos bancários, 
atendendo a que, por um lado, tal garantia não é uma característica exclusiva dos depósitos e, 
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por outro lado, o que é determinante, os fundos entregues pelos autores destinavam-se à 
aquisição de valores mobiliários através de veículos de investimento”. Como tal, concluiu que “os 
créditos de que os autores são titulares são créditos resultantes de operações de investimento, 
os mesmos não se encontram abrangidos pela garantia de reembolso pelo Fundo de Garantia 
de Depósitos (…)”.  

A decisão afigura-se correta, designadamente porque o tribunal qualificou acertadamente os 
créditos em causa como investimentos financeiros e não como depósitos bancários, ainda que 
existisse uma garantia de reembolso da integralidade do capital — que era, aliás, o principal 
argumento dos autores para sustentarem que se trariam de um depósito.  

De facto, a circunstância de ter sido acordado entre o cliente e o banco uma garantia de 
reembolso de 100% do valor investido não pode ter a virtualidade de, por si só, transformar esse 
investimento num depósito bancário, num quadro em que o crédito em questão não reunia as 
características que legalmente delimitam, de modo imperativo, o conceito de depósito. O 
produto em causa nos autos envolvia uma transferência de fundos do cliente para o banco, para 
que este posteriormente os investisse, em nome e por conta do cliente, em loan notes 
(empréstimos seniores a empresas americanas e/ou europeias). Como tal, após o investimento 
dos fundos, o cliente deixava de os poder livremente movimentar (nomeadamente, para a 
realização de pagamentos) e, como tal, esse saldo não podia ser considerado uma 
“disponibilidade monetária”, característica essencial para que possa qualificar um crédito como 
depósito, elegível para a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos, à luz do disposto no artigo 
155.º, n.º 3 do RGICSF. 
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ANEXO 

Processo n.º3088/11.5BELSB - Tribunal 
Administrativo de Círculo de Lisboa 

[…] 

2.2 – De Direito 
O Fundo de Garantia de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito público que tem por 
objecto garantir o reembolso de depósitos constituídos nas instituições de crédito que nele 
participem [artigos 154.º e 155.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto-lei n.º298/92, de 31 de Dezembro]. 

Atento o disposto no artigo 155.º, n.ºs 3 e 4, do Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, na redacção introduzida pelo Decreto-lei n.º201/2002, de 26 de 
Setembro, “3. Para os efeitos do disposto no presente título, entende-se por depósito os saldos 
credores que, nas condições legais e contratuais aplicáveis, devam ser restituídos pela 
instituição de crédito e consistam em disponibilidades monetárias existentes numa conta ou 
que resultem de situações transitórias decorrentes de operações bancárias normais. 4. São 
abrangidos pelo disposto no número anterior os fundos representados por certificados de 
depósito emitidos pela instituição de crédito, mas não os representados por outros títulos de 
dívida por ela emitidos nem os débitos emergentes de aceites próprios ou de promissórias em 
circulação”. 

Até 01/01/2012, o Fundo de Garantia de Depósitos garantia o reembolso da totalidade do valor 
global dos saldos em dinheiro de cada depositante, desde que esse valor não ultrapassasse os 
25000 ecu, ou seja, €25.000.00, atento o disposto no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º1103/97, 
do Conselho, sendo que, para o efeito, considerar-se-iam os saldos existentes à data em que se 
verificasse a indisponibilidade dos depósitos. 

A partir de 01/01/2012, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º119/2011, de 26 de 
Dezembro, ao artigo 165.º, n.º1, do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, o Fundo de Garantia de Depósitos passou a garantir o reembolso, por instituição 
de crédito, do valor global dos saldos em dinheiro de cada titular de depósito, até ao limite de 
€100 000.00. 

Atento o disposto no artigo 167.º, n.º7, do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º242/2012, de 7 
de Novembro, “5. Considera-se que há indisponibilidade dos depósitos quando: a) A instituição 
depositária, por razões directamente relacionadas com a sua situação financeira, não tiver 
efectuado o respectivo reembolso nas condições legais e contratuais aplicáveis e o Banco de 
Portugal tiver verificado, no prazo máximo de cinco dias úteis após tomar conhecimento dessa 
ocorrência, que a instituição não mostra ter possibilidade de restituir os depósitos nesse 
momento nem tem perspectivas de vir a fazê-lo nos dias mais próximos; b) O Banco de Portugal 
tornar pública a decisão pela qual revogue a autorização da instituição depositária, caso tal 
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publicação ocorra antes da verificação na alínea anterior; ou c) Relativamente aos depósitos 
constituídos em sucursais de instituições de crédito com sede noutros Estados membros da 
Comunidade Europeia, for recebida uma declaração da autoridade de supervisão do país de 
origem comprovando que se encontram indisponíveis os depósitos captados por essa 
instituição”. 

 Da factualidade provada resulta que os autores eram clientes do Banco Privado Português, cuja 
autorização para o exercício da actividade foi revogado pelo Banco de Portugal por deliberação 
de 15/04/2010 [alíneas a) a d) e jj) dos factos provados]. 

Em  24  de  Novembro  de  2008,  os  valores  dos  autores  totalizavam €1.989.819,61, estando 
€1.739.396,62 afectos às aplicações chamadas de Retomo Absoluto e €250.422,99 lançados na 
conta à ordem, conforme parcela 19 da página 7 do extracto emitido em 22/06/2009 [alínea k) 
dos factos provados]. 

No extracto da conta emitido em 31/03/2010, consta que o seu valor total é de €1.235.924.60, 
assim discriminado, por classe de activos: Monetário-Correcções – 335.442.71; Monetário-
Garantia – 784.767.09; Monetário-Liquidez: 115.714.80 [alínea gg) dos factos provados]. 

A questão que se coloca, nos presentes autos, é a de saber se os valores constantes do extracto 
emitido em 31/03/2010 constituem depósitos para efeitos de garantia de reembolso pelo Fundo 
de Garantia de Depósitos. 

Vejamos. 

O conceito legal de depósito consta do artigo 155.º, n.º 3, do Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, na redacção introduzida pelo Decreto-lei n.º201/2002, de 26 
de Setembro, já citado, entendendo-se por depósito os saldos credores que, nas condições 
legais e contratuais aplicáveis, devem ser restituídos pela instituição de crédito e consistam em 
disponibilidades monetárias existentes numa conta ou que resultem de situações transitórias 
decorrentes de operações bancárias normais”. 

Como resulta da norma citada, bem como do regime legal do Sistema de Indemnização aos 
Investidores, criado pelo Decreto-lei n.º222/99, de 22 de Junho, e passou a estar expressamente 
previsto no n.º6 do artigo 155.º do referido Regime na redacção introduzida pelo Decreto-lei 
n.º31-A/2012, de 10 de Fevereiro, não estão abrangidos pela garantia do Fundo de Garantia de 
Depósitos os saldos credores ou créditos que resultem de quaisquer operações de 
investimento, incluindo aquelas em que o reembolso do capital, acrescido de eventuais 
remunerações, apenas é garantido ao abrigo de um compromisso contratual específico, 
acordado com a instituição de crédito ou com uma terceira entidade. 

 Com efeito, os saldos credores ou créditos que resultem de operações de investimento são 
garantidos pelo Sistema de Indemnização aos Investidores, criado pelo Decreto-lei n.º222/99, 
de 22 de Junho, cujo artigo 3.º, na sua redacção originária, estabelece o seguinte: “O Sistema 
garante a cobertura dos créditos de que seja sujeito passivo uma entidade participante em 
consequência de incapacidade financeira desta para, de acordo com as condições legais e 
contratuais aplicáveis, reembolsar ou restituir aos investidores os fundos que lhes sejam devidos 
ou que lhes pertençam e que se encontrem especialmente afectos a operações de investimento, 
ou que sejam detidos, administrados ou geridos por sua conta no âmbito de operações de 
investimento”. 
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Em suma, e como adiantámos, o Fundo de Garantia de Depósitos não garante os saldos ou 
créditos decorrentes de quaisquer operações de investimento, mas apenas os depósitos, tal 
como os mesmos se encontram definidos no artigo 155.º, n.º3 [actual, n.º4], do Regime Geral 
das Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras. 

Da factualidade provada resulta que o autor Manuel Leitão Romeiro e a sua então mulher, Maria 
da Conceição Leitão Ribeiro Romeiro, em 09/09/2003, abriram uma conta no Banco Privado 
Português — conta n.º211775 — que foi provisionada com o depósito de um cheque de 
€1.025.000.00, tendo em vista a sua aplicação a prazo de um ano, à taxa de juro nominal líquida 
garantida de 3,25% ao ano [alíneas a) e b) dos factos provados]. 

A mesma conta foi creditada com novos depósitos de capital e de juros vencidos num total de, 
pelo menos, €1.906.150.00, desde 08/09/2003 a 22/11/2006 [alínea c) dos factos provados]. 

Em 14/02/2008 e 11/08/2008, os autores subscreveram documentos intitulados “Descrição 
Detalhada do Investimento — PIAP – Privado Investimento Alternativo Plus”, relativos aos 
montantes, respectivamente, de €520.000.00 e de €164.854.94, sendo que, como consta dos 
mesmos documentos, o PIAP é uma estratégia que se caracteriza pela existência de uma taxa 
mínima garantida, que pretende indexar o seu risco e retorno aos de uma carteira de loans 
(empréstimos seniores de empresas americanas e/ou europeias), pelo prazo de um ou dois 
anos, onde existe a possibilidade de o retorno atingir uma taxa superior à de um depósito 
bancário, podendo, igualmente, ser efectuados investimentos noutro tipo de títulos de dívida, 
quando considerado oportuno [alíneas e) e i) dos factos provados]. 

No documento denominado “Condições Especiais de Gestão de Carteira”, consta que a 
“estratégia manter-se-á em vigor até ao final do prazo de investimento previsto” e que o “Cliente 
poderá solicitar o vencimento antecipado desta estratégia mediante um pré-aviso de 2 dias 
úteis, sendo a respectiva liquidação efectuada no prazo de 3 dias úteis, ao valor do capital 
investido ou, quando inferior, ao valor líquido dos activos em carteira, apurado no dia útil 
imediatamente anterior ao do vencimento” [alíneas e) e i) dos factos provados]. 

Em 17/03/2008, os autores subscreveram documentos intitulados “Descrição Detalhada do 
Investimento – Short Term Liquidity Capital”, relativo aos montante de €554.541.68, sendo que, 
como consta dos mesmos documentos, o Short Term Liquidity Capital [STLC] é uma estratégia 
constituída por diversos instrumentos financeiros, como sejam obrigações, liquidez, acções e 
derivados, sendo o investimento feito, essencialmente, através da aquisição de loan notes 
emitidas pelo veículo de investimento, que iria adquirir e deter os activos [alínea f) dos factos 
provados]. 

Em 24/03/2008 e 08/07/2008, os autores subscreveram documentos intitulados “Descrição 
Detalhada do Investimento — Short Term Liquidity Investment”, relativo aos montantes, 
respectivamente, de €250.000.00 e €164.854.94, sendo que, como consta dos mesmos 
documentos, o Short Term Liquidity Investment [STLI] é, tal como o STLC, uma estratégia 
constituída por diversos instrumentos financeiros, como sejam obrigações, liquidez, acções e 
derivados, sendo o investimento feito, essencialmente, através da aquisição de loan notes 
emitidas pelo veículo de investimento, que iria adquirir e deter os activos [alíneas g) e h) dos 
factos provados]. 

Nos documentos denominados “Condições Especiais de Gestão de Carteira” relativos aos STLC 
e STLI, consta que a “estratégia é constituída por diversos instrumentos financeiros fazendo uso 
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de todos os activos e derivados financeiros (para cobertura de risco das posições da carteira ou 
outros fins) que permitam assegurar a melhor rendibilidade para o propósito e prazo do 
investimento”, bem como que a “carteira de activos, poderá sofrer desvalorizações face a 
variações anormais imprevisíveis dos mercados em que sejam negociados os valores mobiliários 
e instrumentos financeiros que integram a mesma” e, ainda, que “Concedo/emos deste modo 
ao Banco autorização para em meu/nosso nome e representação aplicar o montante acima 
indicado nesta estratégia, praticando todos os actos necessários ao processo de 
subscrição/compra e resgate/venda dos activos que lhe estão associados” [alíneas f), g) e h) dos 
factos provados]. 

Atento o teor dos documentos subscritos pelos autores, conclui-se que o PIAP, o STLC e o STLI 
consubstanciam operações de investimento em instrumentos financeiros, que se concretizam 
mediante a aquisição de loan notes, que são valores mobiliários, emitidas por um veículo de 
investimento, que adquiria e detinha os activos, sendo que a gestão de carteira, a que se referem 
os mesmos documentos, constitui, como resulta do disposto no artigo 290.º, alínea c), do Código 
dos Valores Mobiliários, um serviço de investimento em instrumentos financeiros. 

É certo que, como resulta dos mesmos documentos, o capital investido era garantido a 100% 
na maturidade e encontrava-se fixado um “retorno mínimo”, que poderia ser reconduzido à taxa 
de juro associada aos contratos de depósito a prazo. Contudo, a garantia do capital não é 
suficiente para qualificar as operações a que se reportam aqueles documentos como depósitos 
bancários, atendendo a que, por um lado, tal garantia não é uma característica exclusiva dos 
depósitos e, por outro lado, o que é determinante, os fundos entregues pelos autores 
destinavam-se à aquisição de valores mobiliários através de veículos de investimento. 

No sentido de que o PIAP consubstancia uma operação de investimento, pode ler-se no Acórdão 
do Tribunal da Relação de Lisboa, de 07/05/2015, proferido no Processo n.º1911/13.9TVLSB.L1-
6, o seguinte: “No caso dos autos, é incontroverso que as quantias reclamadas pelos recorrentes 
não decorrem de depósitos bancários, no sentido já apontado, antes traduzindo ou 
consubstanciando operações de investimento, como bem se refere na decisão recorrida. 

Na verdade, em 31.12.2009, os Autores tinham no B... a título de “Investimentos em Estratégias 
com Capital Garantido“: € 600.000,00 no “Piap 21”, com data de início de 24.3.2000 e data de 
vencimento de 24.3.2009 e € 570.000,00 no “Piap 29”, com data de início de 10.10.2008 e data 
de vencimento de 12.10.2009, sendo que o seu procurador, A...,subscreveu o escrito de fls. 31 
a 34 dos autos, datado de 21 de Março de 2007, denominado “Descrição Detalhada do 
Investimento, PIAP- Privado Investimento Alternativo Plus“ pelo montante de € 600.000,00 com 
data início em 23.03.2007 e de vencimento em 23.3.2008 e procedeu no mesmo dia ao depósito 
da quantia de € 600.000,00, assim procedendo também em relação ao depósito da quantia de 
€ 570.000,00. 

Ora, decorre expressamente da descrição desses investimentos que o PIAP é uma estratégia 
que se caracteriza pela existência de uma taxa mínima garantida e que se pretende “indexar o 
seu risco e retorno aos de uma carteira de loans (empréstimos seniores de empresas 
americanas e/ou europeias) pelo prazo de um ou dois anos, onde existe a possibilidade de o 
retorno atingir uma taxa superior à de um depósito bancário. Poderão igualmente ser efetuados 
investimentos noutro tipo de títulos de dívida, quando considerado oportuno”. 

Deste modo, da descrição detalhada do investimento em causa, efetuado pelos Autores, conclui-
se que não se trata de um depósito bancário, mas de um investimento, traduzido em 
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empréstimos seniores a empresas (carteira de loans — carteira de empréstimos). E mais se 
refere que a carteira pretende indexar “o seu risco e retorno”, podendo o capital investido atingir 
“uma taxa superior à de um depósito bancário”, ou seja, decorre claramente não se tratar de um 
depósito bancário.” 

Pela mesma ordem de razões, uma vez que, tal como o PIAP, se traduzem na aquisição de loan 
notes emitidas por um veículo de investimento, os STLC e STLI consubstanciam operações de 
investimento e não um depósito bancário. 

Em suma, mediante a subscrição dos PIAP, STLC e STLI, os autores não efectuaram um depósito 
bancário, tendo, o que é diferente, entregue fundos ao Banco Privado Português destinados à 
constituição de um investimento, que, como já referimos, se concretizava através da aquisição 
de loan notes emitidas por um veículo de investimento, que adquiria e detinha os activos. 

Importa ter presente que, a partir do momento em que os autores entregaram os referidos 
fundos no quadro de operações de investimento, surge como irrelevante que tais fundos 
tenham tido origem em depósitos bancários efectuados em momento anterior, sendo certo que, 
à data em que se verificou a indisponibilidade dos referidos créditos, os mesmos 
consubstanciavam créditos que resultaram de operações de investimento e não de depósitos 
bancários. 

 Acrescente-se, ainda, que o facto de os autores ignorarem que fossem detentores de acções 
ou obrigações ou títulos de crédito similares enquanto clientes do BPP [alínea j) dos factos 
provados] não releva para aferir da natureza das operações por si realizadas aquando da 
subscrição dos PIAP, STLC e STLI, apenas podendo relevar numa eventual acção de 
responsabilidade civil contra o intermediário financeiro, ou seja, o Banco Privado Português, 
designadamente, com fundamento na violação dos deveres de informação. 

Por outro lado, e embora tal não se possa ter por determinante para aferir da natureza das 
operações realizadas pelos autores, cumpre referir que os mesmos foram indemnizados pelo 
Sistema de Indemnização aos Investidores, no valor de 

€25.000.00 cada um, tendo por base créditos reconhecidos a cada um deles no valor de 
€186.784.75 [alínea kk) dos factos provados]. 

Atento o exposto, atendendo a que os autores, mediante a subscrição dos referidos 
documentos, afectaram a quantia global de €1.739.396.62 a operações de investimento, 
concluímos que os créditos de que os autores eram titulares antes da subscrição do Acordo de 
Reestruturação, a que se referem as alíneas ff) e hh) dos factos provados, são créditos que 
resultam de operações de investimento, e não créditos de depósitos bancários, pelo que os 
mesmos não se encontram abrangidos pela garantia de reembolso conferida pelo Fundo de 
Garantia de Depósitos e, nesta medida, o pedido principal tem de improceder. 

Subsidiariamente, os autores pedem que se declarem nulas ou ineficazes, porque efectuadas 
contra a sua vontade expressa, “as transferências entre contas do Cliente” e que se declarem 
nulas ou insusceptíveis de produção de efeitos, relativamente aos contratos de aplicações 
financeiras dos autores, as deliberações de suspensão de cumprimento pontual de obrigações 
do BPP e, ainda, que se considerem produzidos os efeitos dos contratos e respectivos mandatos, 
conferidos pelos autores, no âmbito das “Condições Especiais de Gestão de Carteira” até à data 
da sua extinção. 



 

 70 

 

Ba
nc

o 
de

 P
or

tu
ga

l  
 

Ora, em primeiro lugar, não cabe a este Tribunal, numa acção como a presente, aferir da validade 
dos actos praticados pelo Banco Privado Português no quadro da sua relação com os autores, 
declarando a sua nulidade ou ineficácia, sendo certo que os autores apenas poderiam obter tal 
desiderato numa acção intentada contra aquela instituição bancária. 

Acresce, o que é determinante, que, ainda que se considerasse, como pretendem os autores, 
que as transferências entre contas do cliente registadas em 28/11/2008 pelo Banco Privado 
Português e as deliberações do Banco de Portugal de suspensão do cumprimento pontual de 
obrigações daquele Banco são nulas ou ineficazes, tal não alteraria a natureza dos créditos de 
que os autores são titulares. 

Com efeito, as transferências entre contas do cliente registadas em 28/11/2008 dizem respeito 
aos “depósitos de valores” registados na mesma data, os quais correspondem aos montantes 
investidos pelos autores nas operações de investimento STLC e STLI [alíneas f) a h) e z) dos factos 
provados], o que, aliás, aqueles reconhecem, uma vez que referem que, em 24/11/2008, 
solicitaram o resgate daquelas aplicações e que tal pedido foi satisfeito em 28/11/2011. 

Os designados “depósitos de valores” correspondem, assim, a créditos resultantes de operações 
de investimento, e não a depósitos bancários, pelo que não se encontram garantidos pelo Fundo 
de Garantia de Depósitos. 

Em suma, ainda que o Banco Privado Português não tivesse procedido a “transferências entre 
contas do cliente”, os valores relativos ao resgate dos investimentos realizados pelos autores 
não se encontrariam garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, uma vez que 
consubstanciam créditos resultantes de operações de investimento e, nesta medida, apenas são 
garantidos pelo Sistema de Indemnização aos Investidores. 

Pela mesma ordem de razões, ainda que se considerassem produzidos os efeitos dos contratos 
e respectivos mandatos conferidos pelos autores, no âmbito das Condições Especiais de 
Carteira, até à data da sua extinção, tal não alteraria a natureza dos seus créditos, que, reitere-
se, são créditos resultantes de operações de investimento e não de depósitos bancários. 

Assim sendo, concluindo que os créditos de que os autores são titulares são créditos resultantes 
de operações de investimento, os mesmos não se encontram abrangidos pela garantia de 
reembolso pelo Fundo de Garantia de Depósitos, pelo que o pedido subsidiário tem de 
improceder. 

 * 

Na réplica, os autores pedem a condenação do réu como litigante de má-fé, imputando-lhe 
afirmações falsas e/ou contraditórias, sendo que, apesar de notificado para o efeito, o réu não 
se pronunciou sobre este pedido. 

Vejamos. 

Nos termos do artigo 542.º do CPC, aprovado pela Lei n.º41/2013, de 26 de Junho, “Diz-se 
litigante de má-fé quem, com dolo ou negligência grave: a) Tiver deduzido pretensão ou oposição 
cuja falta de fundamento não devia ignorar; b) Tiver alterado a verdade dos factos ou omitido 
factos relevantes para a decisão da causa: c) Tiver praticado omissão grave do dever de 
cooperação; d) Tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente 
reprovável, com o fim de conseguir um objectivo ilegal, impedir a descoberta da verdade, 
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entorpecer a acção da Justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da 
decisão”. 

Apenas haverá litigância de má-fé quando se possa concluir que a actuação de alguma das 
partes desrespeita o Tribunal ou a parte que lhe é contrária no processo, sendo que a conduta 
da parte, para que possa integrar-se no conceito de litigância de má-fé, deve ser viciada por dolo 
ou negligência grave e não abrange, assim, situações de erro grosseiro ou lide ousada ou 
temerária em que alguém possa ter caído por mera inadvertência. 

Como ensinava o Professor Alberto dos Reis, “não basta, pois, o erro grosseiro ou culpa grave; é 
necessário que as circunstâncias induzam o tribunal a concluir que o litigante deduziu pretensão 
ou oposição conscientemente infundada” e, ainda, que a “simples proposição da acção ou 
contestação, embora sem fundamento, não constitui dolo, porque a iniciativa da lei, a dificuldade 
de apurar os factos e de os interpretar, podem levar as consciências mais honestas a afirmarem 
um direito que não possuem ou a impugnar uma obrigação que devessem cumprir; é preciso 
que o autor faça um pedido a que conscientemente sabe não ter direito; e que o réu contradiga 
uma obrigação que conscientemente sabe que deve cumprir” [in CPC Anotado, II, p. 263]. 

Ora, aquilo que os autores designam de afirmações falsas e/ou contraditórias correspondem, 
em rigor, a uma diferente interpretação que o réu faz dos factos em causa nos autos e, 
concretamente, dos documentos juntos pelos autores para demonstrarem que os valores por 
si entregues ao Banco Privado Português constituem depósitos bancários, sendo que, aliás, tal 
interpretação corresponde à efectuada pelo Tribunal em sede de decisão do mérito da causa. 

Nesta medida, considerando que, ao contrário do que referem os autores, o réu não fez 
afirmações falsas e/ou contraditórias, o pedido de condenação como litigante de má-fé tem de 
improceder. 

[…] 




	Nota de abertura
	1 Parecer sobre a resolução bancária à luz do Direito da União Europeia (em especial, da resolução do Banco Espírito Santo)
	2 A Moeda Bancária — Noção, natureza e estatuto jurídico
	3 Revisitando o conceito de«depósito», a propósito da decisão do tribunal administrativo de círculo de Lisboa de 19.03.2021(proc. 3088/11.5belsb)

