


0 CONTROL0 DA IDENTIDADE DOS SOCIOS 
DAS INSTITUICOES DE CFJDITO E DAS 

SOCIEDADES FINANCEIRAS * 

A liberdade de empress 6 um dos t6picos de definiqzo dos sis- 
temas e dos regimes emn6micos e, mesmo, politicos. Um subtdpico 
desse 6 o da politics legislativa em materia de sociedades comerciais. 
Aspecto capital desta 6 o do grau de liberdade na constituisHo e na 
conduqlio das sociedades. 

Hb virias formas de condicionar a liberdade de constituiqlio de 
sociedades. Uma 4 impor urn sistema de autorizag30 prCvia, de alvarb, 
de lirrnciamentn, mmo se queira dizer. Outra 6 a de fixar requisitos 
-requisites esses que podem respeitar ao capital, i s  catacteristicas 
do estabelecimento, ao tipo de s&ios, etc. Normalmente, as imposi- 
qCes de Licenciamento e de preen chi men^ de  requisitos andam combi- 
nadas. Exige-se a obtenfio de alvarb e para a obtenglio de alvarb 
exigem-se certos requisitos. Diz-se, aligs, que assim se evitam arbitra- 
riedades e se fazem respeitar os princIpios da igualdade e da legalidade. 
0 s  requisitos relatives aos s6cios respeitam muitas vezes a qualifica. 

Tutobsse de intcrvrn@o do sator ner 2." Jornsdas sobte Ternas 
Bnn&os (25 e 26 de Moio dc 1993) robre o tema <partidp& qualificsdas 
un instimi@ de ddiro.. 

" Advogsdo. 



&s academicas ou profissionais. No que respeita a empresas finan- 
ceiras, 6, tamb&m, desde h i  muito, wlgar impor requisitos de indole 
econ6mica e financeira. TamMm desde h i  muito, 6 ainda &gar que 
as leis formulem requisitos relativamente hs pessoas encarregadas da 
administrafHo e fiscalizagio dos bancos '. 

A imposigio pelas leis de um regime de cuntrolo adminisuativo 
da identidade dos s6cios das empresas financeiras nHo tem, p o r h ,  
pelo menos em Portugal, grande tradiqio. 

Em contrapartida, siio mais do que muitos os sinais de decadencia 
do direito ao anonimato por parte dos s6cios das empresas em geral. 

0 s h l o  XIX trnnsformou as cornpanhias em sociedades an& 
nimas Dispensou a autorizagzo governamental, anteriotmente neces- 
skis, para a constituicZo de sociedades par a e s  e possibilitou o 
anonimato dos accionistas. NIio 6 demais lembrar que, para muitos, 
o fundamento da denominnfio desta forma de sociedade comercial 6, 
nas palavras do autor do nosso C6digo Comercial de  1888 (que ainda 
vigora, embora jir nso em materia de sociedades), nserem desconhecidos 
os nomes dos s6cios~ '. 

Jd o art.' 11: da lei datada de 3 dc Abril de 1896 (a seguir referid. 
no tmo) duia: 

*Art.' 11." N2o pode fmcr parte dos c o p s  gcrcnta de um banm o 
indivlduo: 

a) que tivcr psrcntc at€ tcmiro grau, segundo o d i i t o  dvil, em qualquu 
dos mrpos gmntn do mesmo banm; 

b) quc for s6do on parceim dc qualquer dos mcmbror dor m p s  gnentes 
do memo banm; 

c) que f k  parte dos m p s  gerenta dautm bmm ou sociedadc quc u c t v  
fun- bmcdriasr. 

a V., v.g., FRANCESCO GAIX;ANO, Hirtdria do Direito Comerd, 
Lirboa, Sigw Fditorea, Lirboa, s/d (uaduflo do original italiano de 1976, sumcn- 
tado cm 1980), pp. 121 e segr.; JOAQUIN GARRIGUES, Hain un N w v o  
Drrecho Mercantil, Madrid, Tecnos, 1971, madme, pp. 27 e scgs. c 121 e w.; 
GOl7, HUECK, Gerellrcboftrrechr, 18.. ed., Munchen, C. H. Beck, 1983, pp. 165 
e segs.; GEORGES RIPERT, TmitC Eldmentaire de Drdit Commercinl, 10.' cd. 
(pm Red Roblot), Tomo 1, Paris, L. G. D. J., 1980, pp. 665 e sp.; e M. NO- 
GUEIRA SERENS, Sociedde Andnimn in Direito dao Emprcsas (mordcne@o dde 
Mogo Ldte dc Campas), INA. 1990, pp. 467 e 468. 

FRANCISCO ANT6NIO DA VEIGA BEIRAO, Direito Commercial 
Portugves Erbop do Curm, Caiibrs, Imprensa da Universidadc, 1912, p. 66. 
Dcvc, partm, dka.sc, quc, ao mcnos historicamcntc, 6 posslvel spantar B dnig- 

No entanto, a liberdade de iniciativa empresarial e, em especial, 
a liberdade de  constitui@o de sociedades sofreram sempre, mesmo no 
quadro liberal, excepfies. A actividade hanchia foi uma das mais fre- 
quentes irreas dessas excepgk. Em Portugal, que na matCria nrio se 
atrasou, acompanhando o pioneirismo franc&, a possibilidade de livre 
constituifio de sociedades an6nimas resultou de lei de 22 de Junhn 
de 1867. Mas, em 1896', o legislador disse que anenhuma sociedade 
poderd constituir-se definitivamente, a partir da data dcsta lei, para o 
exerdcio exclusivo ou simultheo de operagaes bancirias, sem permissHo 
especial do Governo ... u. 

0 didgismo e o intervencionismo estatais que caracterizaram a 
economia europeia durante a maior parte do s&ulo XX trouxeram, 
em muitos palses, a decadencia do prestigio da ideia de  sociedadc 

i an6nima enquanto agrupamento de pessoas nHo identificiveis. Hoje 
essa ideia estd mesmo morta em muito lado, para muitos efeitos, e, 

I aparentemente, moribunda em muitos outros, para os outros tantos. 
Por me parecer espccialmente significativo, destaco3 que o 

i *Companies Actr de 1985 do Reino Unido obriga todos os accionistas 

i de npublic companies>, mesmo que nzo cotadas em bolsa, a informar 
as sociedades de todas as aquisi~aes e alienaq8es de acg8es que repre- 

I 
i sentem uma percentagem igual ou superior a 3 % do capital social. 
i 
i 

Por outro lado, o mesmo <Act* dd i s  sociedades o direito de inves- 
I 

naflo ouma fundamento, um pum diverso: a de nas dcnomina&r dar rDcicdadu 
derte tip 60 vrem usados eomn de pessoas. 6 m  efeita, o art: 29.' do 
CMigo dc ComCrcio franc&, dc 1807, dizia que .La sodCt6 anonyme n'uiste 
point sous un nom social; d l e  n'nt d&ign& par ic nom d'aucun dcs armies* 
c o an.' 23.' do nosso M i g o  Gmercid, na sup rcdacgiio primitivs (alterads 
un 1931), na estdrn dclc, estabclecia quc aA dcnomias@o dar sodedsdcs mdnimas 
b e ,  q w m  pmalvel, dar a mnhecer o e n  obi-, n?o d e n d o  em caw algun 
mnter nomn dc s6dos au dc outras pessoas. ..r. 

Art.' 18.' (mrpa) de ki &tad. dc 3 de Abril de 1896. 
Desai@ ddos ataquea Qs PC$& ao portador na Frsnga c em Itslia, 

por urrmplo, podem rer vistas un RIPERT, ob. cit,, pp. 754 e 755, e ERANCESCO 
GALGANO, Diriuo Commercide, Le Son'ctd, 4: cd., ~Bolma, ZanicheUi, 1992, 
pp. 192 e 193. Em Portugal, C dc lcmbrar que o Dac.-Ld 211175, de 19 dc Abril, 
cst&lcmu um regime dc regism obrigat6rio para ar s@er so portador (cmborn 
nunca tcnha &egado s rcr mmpr1do, por falta dn portaria r&entar prcvista 
no wu art.' 22.") e que o Du.-Lei 150/77, dc 13 de Abril (quc o rubstimiu 
c vigorau st6 PO actud Dcc.&i 408182, dc 29 dc Sctcmbro) obrigava ao rcgism 
ou so dep5dt0, segundo opg2o dos titulares. 0 prchbulo do Dsc.-Lei 211175 
mnttm muits intormaflo sobre os pmblemas cm ausa. 



tigarem quem siio os verdadeiros donos das suas a q k s ,  exigindo nos 
auustees* informagiio sobre a identidade das pessoas em favor das 
quais detem as partidparks '. 

2. QUADRO GERAL E ANTECEDENTES DO RGICSF 

No Direito portugues, no que toca As instituig&s de crCdito 
(adiante UICIP) e BS sodedades financeiras (adiante *SF%), os golpes 
fatais na concepgiio oitocentista de  sodedade an6nima j.5 tinham sido 
dados. 0 RGICSF lirnita-se a fazer as pompas funerhias. 

Antes de lembtar esses antecedentes espedficos, conv&m, no en- 
tanto, tragar o quadro envolvente. 

a)  0 Cddigo d m  Sociedades 

No que toca As sociedades an6nimas em geral, o W g o  das 
Sociedades Comerciais (de 1986) vdo obrigar, nomeadamente, a que: 

os accionistas portadores de ac~6es ao portador niio registadas 
representativas de 1/10, 113 ou 1/2 do capital o revelem 
espontaneamente B sociedade (art? 448?, n? 1); 

anualmente, seja divulgada, em anexo ao relat6rio da admi- 
nistragzo, a lista das pessoas que, A data do encerramento do 
exercicio, possuam participag&s de 1/10, 1/3 e 112 (art? 
448:. nP 4); 

os membros dos 6rgiios de administragiio e de fiscalizafio 
revelem espontaneamente A sociedade o ncmero de aqaes e 
de obrigapes de que siio t idares  (aft." 447.", n.' 1); 

anualmente, seja divulgado, em anexo ao relat6rio de admi- 
nistraqiio, o nhmero de acfies e de obriga@zs de que siio 
titulares os membros dos 6rgZos de administraqiio e de fisca- 
lizagiio (art." 447?, nP  5). 

' Bascio-me nos par6grafDs 198 a 201 ds secgZo rrelativa so Reiao Unido 
(da rutorin dc BEN PElTET e actualizada at€ 1992, inclusive) do volume sobre 
Corpumlionr and Pmfnnshipr ds Infnnafional Encyclopaedia of Laws da Editors 
Kluwer (volume dc que C 'editon Kocn Gems). 
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Obviamente todas estas obrigagks siio aplic6veis As instituig6es 
de &&to (que t tm de  revestir a forma de sociedade an6nima) e As 
sodedades fianceiras (quando revistam a forma de sociedade an6nima). 

b) Antecedentex necionais do RGICSF 

A legislag30 portuguesa prev@ de h i  muito o mntrolo adminis- 
uativo da identidade dos s6cios de empresas fianceitas. 

Sem querer m a r  excessivamente, lembrarei o caebre Decreto 
1/71, de 6 de Janeiro -ditado por ocasiiio da alienaqiio de uma 
posiczo relevante num banco e para a f rus ta  -, que fazia depender 
do mnsentimento de 2/3 dos membros do mnselho da administra~iio 
da sociedade em causa, sob parecer favor~vel do respectivo mnselho 
fiscal, as transmissks de certos I o t a  de  acgGes, e que no caso de 
asociedades que explorem o com&io ban&io ou a indhstda de segu- 
rosa impunha a confirma@o pel0 Ministro das Finanqas do consenti- 
mento, ou da recusa, em causa'. 

Depois do 25 de  Abril, muitas das mliltiplas leis que disdpli- 
naram, em especial, o a m s o  a certos tipos de actividade financeira 
previram (e prevsem) o controlo da identidade dos respectivos dcios. 

Sem preocupagzo de exaustiio, lembrarei que j6 exigiam expressa- 
mente a indicaqiio de todos os fundadores no pedido de autorizag30 
certos diplomas sobre sociedades de  locagiio financeira, sociedades de 
investimento, sociedades de capital de rism, sociedades de gestiio e 
investimento imobii6ri0, sodedades de afactoringa, SFAC e sociedades 
gestoras de patrim6nios '. 

Quanto B exigencia de autorizagiio para a transmissZo de partid- 
pag&s, nZo houve, a p b  o 25 de Abril, um niuncro de casos signifi- 
cativo. Mas vale a pena referir que os primeiros regimes das sod* 

V., sobrctudo, or art:' I.", 3." c 7.'. 
V.. rcs~ectivamcnte. m." 4.". n." 2, do De.-Lei 139179, de 18 de Maio, . . 

m.' 2.", n.' 2, do Dm.-Lei 137179, ds mesrna data (rcpetida no art.' 2.". n." 2, 
do Dm..Lci 342/80, de 2 dc Sctcmbro), o art." 2.", n", do Dee.-Lei 17/86, 
de 5 de FevucLo, o an: 3.", n." 2, &ca b), do Dcc..Lci 237187, dc 12 de 
Junho, o art." ll.", n: 2, ellnea d), dc 18 dc Margo, o art." 6.', nP 2, do 
k . & i  49/89, dc 22 de Fevercim (par raaissk para s legisls$ao sobrc bancos) 
c o art." 3P do Dm.-Lei 229.EI88, de 4 dc Julbo, na redaqiio do Dcc..Lei 417191, 



dades de investimentoe faziam depender de autorizagio do W s t i r i o  
das Finangas a transmissiio de acqks do seu capital social. 

Voltando agora os olhos especificamente para bancos, hP a lembrar 
que logo a lei 11/83, de 16 de Agosto, que autorizou o Governo a 
alterar a lei de delimita~io de sectores (lei 46/77, de 8 de Julho), 
abrindo As empresas privadas, entre outros, o sector banckio, fiiou 
(art.' 3.", alinea c))  como parametro da autorizagio legislativa o esta- 
beledmento de afiscaliza~io adequada sobre as diversas operafies ban- 
cirias, nomeadamente sobre o acesso ao credit0 pot p a t e  dos accio- 
nistasr. 0 Dec.-Lei 406183, de  19 de Novembro, pel0 qual o Governo 
usou tal autorizagio, ao dar nova redacgio ao art." 3.0 da lei de deli- 
mitag80 de sectores, repetiu tal par8metro. I?, bem de ver que o con- 
tmlo da identidade dos accionistas 4 um meio necesskio B consecugio 
de tal objective. 

0 Dee.-Lei 51/84, de 11 de Fevereiro, que regulou, pela primeira 
vez ap6s o 25 de Abril, a constituiqio de bancos privados, exigia, em 
geral (art." 5.", n." 1, alinea f ) )  que d o  pedido de autotizagio constasse 
a aidentificagio pessoal e profissional dos accionistas fundadores, com 
espccificagEo do nlimero de a c m s  por cada um subscritoa. 

0 Dec.-Lei 23/86, de 18 de Fevereiro, que alterou, nessa parte, 
o Dee.-Lei 51/84, veio udgir, al6m dessa identificaqno, em relagZo aos 
fundadores que fossem sociedades, a informagio da distribuigio do res- 
pectivo capital social, com indicaqio dos skies titulares de mais de 5 % 
(art: 5P, n." 1 ,  a h e a  f), e n.0 2, allnea dl). 

Por outro lado, vkias das leis impunham jh a nominatividade 
(OU o registo) das ac&s das sodedades em causa. TamEm sem 
preocupagio de exaustio, lembrarei certos diplomas sobre sociedades 
de investimento, sociedades de gestio e investimento mobilidrio, sode- 
dades gestoras de fundos de investimento imobiiMo, sociedades de 
afactoringa e sodedades de capital de riscolO. Algumas destas leis 

V. art." 3.". n.' 2, do Dec.~Lei 137179, de 18 ds Maio, c mP 3.', n.' 2, 
do Dec..Ld 342180, de Setcmbro. Tal regime foi abolido pelo Dec;Lei 280181, 
de 6 de Oumbro, que, so dar nova redaqeo so art." 3.", n.' 2, do Dee.-Lei 142180, 
omitiu a nmrisidadc de sutorizwZo, 

V., mpectivamcntc, o art.' 3.", n.' 2, do D e c . G  137179, de 18 de Mdo 
(rcpctido no an) 3P, n." 2, do Dee.-Lei 342180, dc 2 dc Setcrnbm), o art.' 2.", 
n." 1, al[oes c), do DqrLj  291185, de 24 de Juho, o art." 7.", n.' 1, do 
Dee.-Lei 246185, dc 12 de Julho (primciro na pllncs c) c dspois da nova redac@b 
qdc he foi d& pdo k . - L e i  10Y87, de 6 de Marp, na allncp b)), o art.' 8." 

jd nio vigoravam em 31 de Dezembro de 1992, mas outras perma- 
neciam em vigor. 

0 Dec.-Lei 24/86, de 18 de Fevereiro, determinou a obrigatw 
riedade de, pelo menos, 80 % do capital social estar representado por 
a+s nominativas ou ao portador registadas. Por outro lado, este 
diploma fazia depender de autorizaqZo ministerial as transmissdes de 
acgdes de que resultassem participag6es superiores a 20 %, regra esta 
que foi revogada logo no ano a seguir, pel0 Dee.-Lei 228/87, de  
11 de Junho, 0 qual, em contrapartida, passou a obrigac que as 
participagdes iguais ou superiores a 15 % fossem comunicadas ao 
Banco de Portugal, pelos seus titulares e pelas p16~rias instituigks. 

C) 0 Direito Comunitdrio 

Como 6 sabido, p o r h ,  mais do que numa qualquer tradigio espe- 
dicamente nadonal, o RGICSF baseia-se no Direito Comunitdrio, 
cuja transposigZo para a ordem juridica interna visou levar a cabo. 
No que toca B nossa matiria, foi a chamada 2.' Directiva de  Cwrde- 
nagio Banckia o diploma comunitdrioa' que mais condidonou o 
RGICSF. Como o Dr. Jorge Santos afirmou, no primeiro dia destas 
Jornadas, o conuolo das partidpa@es qualificadas foi um dos elementos 
essenciais do regime das instituifles de  cridito que a 2.. Directiva 
harmonizou. 

3. ASPECTOS GERAIS DO RGICSF 

No RGICSF, a morte da sodedade an6nima expressa-se em vhrias 
regras: na de que todo o capital social das IC  (esta regra n io  se aplica 
em geral i s  SF, que at4 podem nio  ser sociedades an6nimas) deve 
estar representado por a q k s  nominativas ou ao portador registadas 
(art." 14.0, n." 1, allnea d)) ,  na regra de publicitagno dos accionistas 
corn partidpag6es superiores a 2 % (das IC  e das SF, quando estas 
sejam sociedades adnimas) por ocasiio das r e u n i k  da assembleia 
geral (art."YlOP e 196.0, n.0 1) e no regime das chamadas upartid- 
pagks qualificadasu. If, sobre este que nos vamos d e b m w  em especial. 

do Dec.d.ci 56/6/86, dc 18 de M q v ,  c o m.' 3.", n.' 2, do Dee.-Lci 433191, 
de 7 dc Novembm. 

Dirutiva 89/646/CEE, dc 15 de D m b r o  dc 1989. 



4. RELEVANCIA D O  CONCEITO DE PARTICIPACAO 
QUALIFICADA 

0 RGICSF, na esteira da 2." Directiva de  Coordenaqzio BancMa, 
recorreu ao conceito de aparticipaqio qualificadan como conceito ope- 
rativo central do control0 da identidade dos dcios das IC (e SF). 

0 conceito de participaqio qualificada releva, pelo menos, para 
tr€s efeitos, em trEs nmomentosa: 

o da autorizaqio de constituiq50; 

o da transmissio das participaqbs; 

o dos limites 2 concessPo de credito. 

5. 0 CONCEITO DE PARTICIPACAO QUALIFICADA 

NO art." 13P, o RGICSF apresenta uma extensa definiqPoo" de 
partidpaqio qualificada, oralmente irreproduzfvel sem ofensa do born 
costume de cortesia para com os ouvintes. A parte inicial de tal defi- 
nigPo condensa, potem, o que nela 6 essencial: participaqIio, directa 
ou indirecta, que represente percentagem igual ou superior a 10 % 
do capital ou dos direitos de voto da instituiqio participada ou que, 
por qualquer outro motivo, possibilite influencia significativa na gestHo 
da empresa. 0 restante da definiq.50 consiste em equiparag6es aos 
direitos de voto da pessoa em causa dos direitos de voto de outras 
pessoas, tendo em mnta as relaq6es (pessoais, societSrias, contratuais 
ou de outra hdole) existentes entre a primeira pessoa em causa e essas 
ouuas pessoas. 

Apesar da tknica legislativa (apresentaqgo de uma def'miqlio gene- 
rica para efeitos do diploma), talvez nPo seja interessante elaborar um 
conceito M c o  de participaqio qualificada. E: que, os requisitos para 
que uma participaqio seja aqualificadas nio sio sempre os mcsmos 
(quer na Directiva, quer na lei portuguesa). 

I* A dcfinifi~ mmunit&ia dc quc ds foi retirnda mnsta do n: 10 do 
art? 1.' da rehrida 2: Direniva. 

Com efeito, para efeitos de autorizagio de constituigPo e para 
deitos de limites de midito, a definkPo genkrica, s6 por si, serve. 
Mas, jS para efeitos de transmissgo h i  outras no&s relevantes de 
aqualificaqion das participagbs. Para al6m do nivel dos 10 %, relevam 
os nlveis de 20 %, 33 %, 50 % e de mais de 50 %, jS que sempre 
que um accionista pretenda atingir urn destes nlveis tem de o comu- 
nicar previamente ao Banco de Portugal (e sempre que o atingir ter4 
tambem de o comunicar). Vamos, assim, tratar separadamente do 
conuolo da identidade dos dcios das IC  e das SF nos amomentoss 
dn constituiqio, da transmiss?io e da concessio de midito. 

Segundo o RGICSF (art."' 17P, n." 1, e 175.", nP 2), entre os 
elementos com que o pedido de autorizaqio de constitui$Po de uma IC  
ou de SF deve ser instmido estio: 

a identificafio dos accionistas fundadores, corn especificaqio 
do capital por cada urn subscrito; 

a exposigio fundamentada sobre a adequago da estrutura 
accionista estabidade da constitmiqiio. 

Em relagZo aos fundadores que sejam pessoas colectivas detentoras 
de participagks qualificadas 6 ainda exigivel (art:' 17P, n." 2 e 175P, 
nP 2) a apresentagio dos seguintes elementos: 

Contrato de sociedade ou estatutos e relagPo dos membros 
do 6tgio de administraqio; 

Balanqo e contas dos liltimos tr2s anos; 

Relaqio dos s6cios da pessoa colectiva participante que nesta 
sejam detentores de participagiKs qualificadas; 

RelagPo das sociedades em cujo capital a pessoa colectiva par- 
ticipante detenha participagiKs qualificadas, hem como expo- 
sigPo ilustrativa da estrutura do grupo a que pertenga. 

Entre os (poucos) fundamentos de recusa de autorizacio e s d  
(art."' 20P, n." 1, &en d )  e 176P, &ea d)), uo Banco de Portugal 



nZo considerar demonstrado que tcdos os detentores de partidpa* 
qualificadas satisfazem os requisitos estabeleddos no art." 103."*. 
0 art." 103." insere-se nas regras sobre transmissZo de partidpa* 
qualificadas, tem a epigrafe aidoneidade dos detentores d e  partidpa- 
fies qualificadasn, diz genericamente que o Banco de Portugal se pode 
opor a projectos de transmissio quando nZo considere demonstrado 
que o adquirente a r e h e  condicks que garantam gestio sP e prudente 
da instituis50~ e enuncia, de mcdo que parece taxativo, os casos em 
que considera que tais condis6es nZo existam. 

Este regime C consonante corn o Direito ComunitBrio, embora 
mais pormenorizado, j4 que o art." 5." da 2.' Diectiva se limita a 
dizer: 

#As autoridades competentes nZo concededo a umn insti- 
tuisZo de crCdito a autorizacio de acesso B actividadc antes de 
terem obtido a comunicacBo da identidade dos acdonistas ou ass* 
dados, directos ou indirectos, pessoas singulares ou mlectivas, 
que nela detenham uma participacZo qualificada e do montante 
dessa partidpagZo. 

As autoridades competentes recusario a autoriza6o se, aten- 
dendo B necessidade de garantir uma gestio sZ e pmdente da 
instituigio de credito, nZo se encontrarem mnvenddas da ade- 
quacZo dos referidos acdonistas e/ou associados~". 

7. 0 CONTROL0 DAS TRANSMISSOES 

A aquisicio de participagks qualificadas em IC e em SF, no 
sentido que a figura tem para estes efeitos, est4 sujeita a mmunicafio 
privia ao Banco de Portugal e B nZo oposifio, durante o pram de 
3 meses, deste, sob pena de inibisso do exerddo do direito de voto 
inerente i parte da partidpagZo que exceda o (primeim) limitc que 
imponha a comunica~Zo (art."' 102.", 103P, 105.' e 196." do RGICSF). 
AlCm disso, h6 o dever de mmunicap30 a posteriori da aquisi~io 
(art."' 104." e 196P). 

0 regime fixado 6, para mim, urn pouco estranho. Talvez por 
pretender seguir de  perto o texto da 2.' Directiva (art." 11P, n." 1) 
e por pretender nZo usar a palavra uautorizagZo>>, o legislador esta- 
beleceu regras nio usuais entre 116s. A lei nZo faz depender a aquisisZo 
de autorizagZo expressa. Mais: a lei nZo preve sequer que o Banco 
de Portugal pratique, por principio, actos a prop6sito da transmissito 
de partidpas6es; o h i c o  act0 dirigido aos interessados quc prev& que 
o Banco de Portugal pratique 6 o, quando nio  deduza oposiyZo, a 
fuacZo de aprazo razoivel para a realiza~io da operas50 projectadan 
(art:' lo).", n." 4 e 196P, nP 1). 

Embora a minha ignorhda em Direito Adrninistrativo (maior 
que no resto) me faca corrcr grandes riscos, diria que se trata de um 
regime de necessidade de autorizago, por regra, ticita! 

Mas, o caricter inusual do regime nzo fica por aqui. Est6 tamhem 
em que a falta dessa autorizaqZo t4cita nZo 6, em si mesma, sancionada. 
Sd SZO sandonadas as faltas de comunicacZo do projecto e as trans- 
miss& a que haja oposigo. 

Isto 6, se os interessados comunicarern o projecto e realizarem a 
transmissZo antes de  decorridos os 3 meses nenhuma sanyZo sofrerZo 
desde que o Banm de Portugal nada lhes diga no prazo de  3 meses 
a contar da comunicayio do projecto de  transmissZo, Isto significa 
que C lidto, embora mrrendo o risco de o Banco de Portugal se vir 
a opor, fazer transmissdes antes de decorrido o prazo de 3 meses sobre 
a comunicagZo do projecto de uansmissZo. 

Mais: se nZo se mmunicar o projecto de transmissiio, a pr6pria 
san@o relativa B inobservhda do dever de  fazer a comunicacZo C levan- 
tada automaticamentc se o interessado fizer a wmunicaqZo a posteriori 
e o Banco de Portugal mantiver sil&ncio durante 3 meses (art.'' 106." 
c 196.0, nP 1). 

Este regime cxplica e legitima talvez o nZo uso ~ e l o  legislador 
da palavra aautorizagPo,>. Dir-se-4 que o legislador nZo quis fazer 
depender tcdas as aquisifies de participa+s qualificadas de autori- 
zafio. Quis apenas ter mnhecimento delas e poder evitar que pessoas 
e empresas nZo id6neas a elas acedam. Em qualquer caso, em meu 
entender, a uadugio em palamas escritas dessas urationesn nZo foi 
muito Fcliz. 

Alik, creio desajustado especular muito em volta das regras em 
causa, j$ que geneticamente a sua expIicagZo est6, muito comesinha- 
mente, na vontade do nosso legislador de seguir muito de perto 0 

legislador comunitkio. Em minha opiniZo fez mal, porque este C um 
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daqueles casos em que as regras mmunitirias nio fixam um regime, 
mas apenas balizas, minimos e miximos. A transformagiio destas balizas 
em regime explica o caricter inusitado deste. 

Ainda sobre o mntrolo das transmissks C de chamar a aten580 
para os art."' 108." e 196.", que obrigam as pr6prias instituiq5es de 
crkdito e sociedades financeiras a comunicar as aquisigGes e alienag6es 
de participaq6es qualificadas (hoc sensir) ao Banco de Portugal, bem 
como a comunicar o quadro geral dessas participagks em Abril de 
cada ano. Estas regras sio impostas pelo n." 4 do art." 11." da 
2.' Directiva. 

8. 0 CONTROLO N A  CONCESSAO DE CREDIT0 

A lei estabelece constrangimentos 3. concessio de crCdito a deten- 
tores de participaqGes qualificadas. 

0 s  principais limites quantitativos sio: 

- 0 montante global de creditos concedidos, incluindo a presta~zo 
de garantias, a qualquer detentor de uma participa~io qualificada e a 
sociedades que essa pessoa domine ou que com ela estejam em relago 
de grupo nio  pode exceder 10 % dos fundos pr6prios da instituiqZo 
(art."' 109.", n." 1, e 196.", n." 1). 

- 0 montante global do credit0 concedido a todos os detentores 
de participa~6es qualificadas e a sociedades que essas pessoas dominem 
ou que com elas estejam em relagio de grupo nZo pode exceder 30 % 
dos fundos pr6prios da instituigzo (art."" 109.0, n." 2, e 196.0, n." 1). 

9. 0 CONTROLO DOS ACORDOS PARASSOCIAES 

Parecem ter sido preocupag6es identicas (e objectivos anilogos ou 
complementares aos visados por tal regime) 3.s reveladas pel0 regime 
relativo 3.s participaq6es qualificadas que levaram o legislador a estabe. 
lecer o que estabeleceu no n." 1 do art." 111.": <<Os acordos parassociais 
telativos ao exercicio do direito de voto estio sujeitos a registo no 
Banco de Portugal, sob pena de ineficida*. Esta dispnsigio C tamMm 
aplicivel i s  SF, por forga do art." 196.", n." 1. 

A primeira nota a fazer 6 a de que nem todos os acordos paras- 
sociais estZo sujeitos a registo - s6 os relatives ao exercfcio do direito 
de voto. Desta restriqio podem resultar dificuldades interpretativas, 
mmo adiante veremos. 

Em segundo lugar, C de dizer que o preceito em causa se insere 
numa corrente, ji antes iniciada, de preceitos contra a natureza reser- 
vada dos acordos parassociais. E o caso dos art:' 525.", n." 2, alinea g), 
547.", n.' 1, a h e a  l ) ,  e 553.", n." 2, a h e a  d), do C6digo do Mercado 
de Valores Mobiliirios ". 

Por bltimo, C de chamar a atenqZo para algumas dificuldades de 
interpretaqio do preceito. 

A primeira dessas dificuldades C a inerente a saber quando 6 que 
um acordo C arelativo ao exercfcio do direito de votou. Nomeada- 
mente, estario abrangidos os acordos que nio  se refiram ao exercicio 
de voto, mas para cujo cumprimento os s6dos tenham de exercer o 
direito de voto? (por exemplo: um acordo que fixe uma ~oUtica de 
dividendns). 

0 principal cnnstrangimento n io  quantitativo 6 a necessidade de 
as operag6es de concessio de crCdito a detentores de participagks 
qualificadas merecerem a aprovagzo de dois tergos dos mernbros do 
6rgio de adrninistraqHo e o parecer favorivel do 6rgio de fiscalua60 
(art.""09.", n." 3, e 196.", n." 1). 

A tais regras existe a importante e x c e ~ i o  das aoperagks de 
concesszo de crCdito de que sejam beneficiirias instituig6es de cridito, 
sociedades financeiras ou sociedades gestoras de participagks sociais, 
que se encontrem incluldas na superviszo em base consolidada a que 
esteja sujeita a instituig8on concedente de crCdito (art."' 109.", n." 5, 
e 196.", n." 1). 

" 0 primciro dates prmitm presume, para dcitm das regras sobre ofertas 
phblicas de squisi~iio (adiante OPA), que actuam cm conrrrtagao mm o ofcrcnte 
as pcsroar que cam elc tenham um sindicato de voto rdativamente A sociedade 
visadn. 0 segundo abriga a quc a nata informativa que o ofercnte esti obrigado 
a publicar mntcnha referfncia aos amrdor parassociais em que uo oferente seja 
partc ou dc que tenha mnhecimento, rclativos ao acrclcio dm dircitos de voto 
inercntes As ac@s ds sociedade visadaa. 0 rerceiro obriga a que o relat6rio que 
o 6rgb de adminirtra@o estd obrigado a elaborar sobre or proiectos dc OPA de 
einforma~Zo adcquada sabre as amrdor respeitantes ao exercicio dm direitm de 
voto inereatcs Bs a q k r  da sociedade virada, que nerfa re enconfrem regirfodor 
ou dc que o respectiva 6rgZo de administrasZo tenha conhecimentor (sobre as 
palavras sublinhadas, v. RAIJL VENTURA, Estudor Vdrior robre Socicdmier-And- 
n im,  Coimbra, Livrvia Almedinn, 1992, p. 16, na nota). 
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Uma segunda dificuldade C a de saber se estiio abrangidos - ou se 
o dcveriam ter sido - os amrdos relatives ao exercicio do direito de 
voto mas que nXo meregam a qualificagXo de parassociais ou em que 
tal qualificaq80 seja secundiria. Urn caso 6 o dc acordos subiacentes 
B emissZo dc procurag6es para o exerdcio de direito de voto em quc 
haja interessc pr6prio do mandatMo quanto ao sentido dessc exerdcio. 
Outro caso C o dos acordos enue os contitdares de ac+s ou quotas 
- devendo ser lembrado que essa contitularidade pode ser usada para 
impedir e restringit a transmissPo de a q k s ,  c quotas, bem mmo para 
regular o exercicio dos respectivos direitos, norneadamente do direito 
de  voto''. 

Uma terceira dificuldade 4 a de  saber o que C quc esti sujeito a 
registo quando h i  um acordo parassodal que em parte 6 rclativo ao 
exercicio do dirrito de voto e noutra partc nXo o 6. Todo o acordo 
ou s6 a parte relativa ao exerdcio do direito de voto? 

f f r .  RAdL VENTUM, ob. dl., p. 64. 
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