


A REGULACAO PEL0 RGICSF DAS ANTERIORMENTE 
CHAMADAS INSTITUICOES PARABANCARIAS 

1. A LEGISLACAO SOBRE PARABANCARIAS 

At6 B nova lei, o conceito-base que o Direito portugu& utilizava 
para disciplinar as empresas de indole financeira que nPo eram recon- 
duziveis B categoria de instituigks de cr6dito era o de ainstituiqPo 
parabanciuiau. 0 art. 1." do Dec.-Lei 46 302, de 27 de Abril de 1965 ', 
qualificava como parabanc6rias as institui~6es que, anZo compreendidas 
na enumeragPo dos artigos 3: e 4." do Dee.-Lei n." 41 403, de 27 de 
Novembro de 1957, exeqam alguma fungPo de crCdito ou qualquer 
actividade que possa afectar de forma especial o funcionamento do 
mercado monetirio ou do financeuou. De seguida, o mesmo preceito 
fazia uma enumeragiio exemplificativa dos tipos de instituigks visadas, 
na qual indula as sodedades gestoras de fundos de investimentos mobi- 
lilirios ou imobiliirios, outras sociedades cujo objecto fosse ua gestZo 
de uma carteira de tItulos designadamente uholdingsn e outras socie- 
dades financeiras e de investimentos,, 2, entidades cujo objecto fosse 
o financiamento de vendas a prazo e entidades cujo objecto fosse 
a efectivagZo da cobranga de crCditos de terceiros. 

* Advagado. 
Incluldo na lista de rcvoga+s do art. 5.', n.' 1, do decreto prcambular 

do RGICSF (Dee.-Lei 298192, de 31 de Derembro). 
Era are o tear literal do n: 2 do artigo em causs. Sobrc erres tipos de 

vocicdada veio a r m i r  o Dec..Lei 271172, dc 2 dc Agorto, cujo artigo 1.' raava: 



0 regime tragado no diploma era sucinto e consistia essendalmente 
na extensio das regras ditadas para as instituig6es de credit0 ou para 
os bancos, nomeadamente no que toca Q necessidade de autorizagBo 
ministerial para a constituigio e no que toca A submissio Q supervisio 
do Banco de Portugal. 

Ate ao 25 de Abril, pouco mais ditou o legislador sobre paraban- 
cdrias - e o que ditou nio merece realce nesta retrospectiva apressada. 
Ressalve-se, por razdes de mais ficil cornparagPo com o elenm das 
sociedades financeiras def i ido  pelo RGICSF, que a Portaria 644170, 
de 16 de Dezembro, que regulou a emissio de cart6es de credito, 
determinou (n." 2) que as enridades que nio fossem instituiees de 
credit0 e que pretendessem exercer essa actividade deveriam solicitar 
autorizagio ao abrigo da legislagio reguladora das entidades paraban- 
cdrias. A Portaria 360/73, de 23 de Maio, que substituiu a 644/70 
e permanece, no essential, em vigor, estabelece em geral (com as excep 
qdes dos seus n."" e 5) que, para alCm das instimiq6es de credito, 
a actividade em causa as6 pode ser exercida por sociedade corn esse 
object0 sodal, constitulda e autorizada ao abrigo da legislaqno regula- 
dora das instituig6es parabanciriasa (n." 3). 

0 s  anos imediatamente subsequentes ao 25 de Abril tambem nada 
de inovador trouxeram. 

0 primeiro marco importante posterior Q revolugo C mnstituldo 
pela lei 46/77, de 8 de Julho, a famosa <lei de delimitagno de secto- 
resn, que veio declarar estar avedada a empresas privadas e a outras 
entidades da mesma natureza a actividade parabanciria e seguradora. 
(art. 3.", n.' I ) ,  mas veio tambCm declarar npermitida a actividade das 
caixas econ6micas, das caixas de crCdito agricola, das sociedades de 
desenvolvimento regional e das instituigks parabancirias, designada- 
mente sociedades de investimentosu (art. 3.", n." 2). Embora a mesma 

xAs saiedadn quc tcnham por obiccto e gcstxo de uma cartcira dc dtulas, ncep 
tuadas as mciedades gcstoras dm fundos de investimentos rnobilidrios ou imobi- 
liirios, ficam rujcitas ao disporto no prcsentc diploma c elassificam-sc mr socic 
dades dc mntrolo, sadedades dc invcrtimcnto au sociedades de aplicnda de 
capitais*. 0 art. 2.', n: 4 ,  dnte diploma rubmala as sxiedadn dc mnmlo i 
qualifica@o dc parabanc6rias. No quc tam b saicddcs de invcstimento e dc 
splics@o dc capitais, a hc.-Lei 271172 foi rewgsdo p lo  hc.-Lei 137179, de 
18 de Maio, que aiou as saeiedades de invcstimento. 0 Dec..Lei 495188. de 
30 dc Dezembro, quc criou ar SGPS, dctcrminou, no srt. 12.", que as sociedndes 
mnrtituldas mma sadcdades dc mntrolo so abrigo do hc.-Lei 271172 ficasscm 
aujeitar ao disposto quanto Bs SGPS. 
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lei previsse que, no prazo de 90 dias, o Governo, por decreto-lei. 
regulasse as actividades declaradas permitidas (art. 3.0, n." 4), foi 
precis0 esperar quase dois anos por tais diplomas. 

A partir de 1979 foram disciplinados em especial vdrios tipos de 
empresas parabancirias. Primeiro, teri sido a inibigio de abrir o exer- 
cicio da actividade banciria A iniciativa privada que teri levado os 
Governos a preocuparem-se com a facilitago e o foment0 de empresas 
financeiras nio bancirias. Depois, a pr6pria 16gica de especializaqio 
antes criada t e d  conduzido Q regulaqio de outros tipos. 

Recordemos a IegislaqZo em causa e alguma outra afim. 

- 0 Diirio du Repu'blica de 18 de Maio de 1979 trouxe diplomas 
sobre sociedades de locagio fimanceira e sociedades de investimento 
(e ainda sobre caixas econ6micas -0 que, para o nosso assunto nio 
releva). Ambos os tipos de sociedades eram expressamente qualificados 
como instituiq6es parabancirias (art. I.", n." 1, do Dec.-Lei 135179, 
no que toca Qs sociedades de loca$io financeira e art. 1." do Dec.. 
-Lei 137/79, no que toca L sociedades de investimento). 

-0 Dec.-Lei 103/86, de 19 de Maio, que revogou o Dec. 
-Lei 135179, manteve a qualificagio das sociedades de locagio finan- 
ceira como parabancirias (art. I.", n." 1). 

-0 Dm.-Lei 342180, de 2 de Setembro, substituiu o Dec.- 
-Lei 137179, traqando novo regime para as sociedades de investimento, 
mas manteve (no seu n.' 1) a sua qualificaqio como parabancirias. 
0 &c.-Lei 77/86, de 2 de Maio, por sua vez, substituiu o Dec.- 
-Lei 342180, manrendo tambem a qualificagio (art. 1."). 

-Ainda no ano de 1980, foi publicado o diploma que regulou 
as sodedades de desenvolvimento regional-o Dec.-Lei 499180, de 
20 de Outubro. As empresas deste tipo foram entPo qualificadas e 
enquadradas (art. 1." do diploma em causa) mmo insti tuigk espcciais 
de cra i to ;  tal qualificagio e enquadramento manteve-se no Dee.- 
-Lei 300185, de 29 de Julho (art. 1:); no entanto, o Dec.-Lei 25/91, 
de 11 de Janeiro, altemu a qualificaqZo deste tip0 de sociedades para 
instituig6es parabancirias (art. 1."). 

-0 Dec.-Lei 291185, de 24 de Julho, criou o tip0 SGII, que 
qualificou mmo parabanchias (art. 1.0, n." 2). Tal qualifica60, con- 
tudo, desapareceu com o Dec.-Lei 237/87, de 12 de Junho, que alterou 
em virios aspectos o &c.-Lei 291185. 0 Dee.-Lei 135191, de 4 de 
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Abril, que revogou a generalidade do Dee.-Lei, manteve as SGII fora 
do qua&ro das parabanchias. A supemisHo destas sodedades compete 

i InspecsZio-Geral de Fiian~as.  

-As sodedades gestoras dos fundos de investimento, na sequencia 
do Dec.-Lei 46 302 (a demais legislaglio anterior ao 25 de Abril 
-Dec.-Lei 46 342, de 20 de Maio de 1965 e Portaria 669171, de 
6 de Dezembro - nZo repetia a qualifica~iio), continuaram sempre a 
ser qualificadas como parabanchias-art. I.", nP 2, do Dec.-Lei 
134185, de 2 de Maio (sobre fundos mobiirios, entretanto revogado 
peio Dec.-Lei 299-C/88, de 4 de Julho), art. I.", nP 2, do Dec.. 
-Lei 246185, de 12 de Julho (sobre fundos imobiliiuios, revogado 
pel0 mesmo Dec.-Lei 229-C/88). 0 Dec.-Lei 417191, de 21 de Outu- 
bro, que reviu alguns aspectos do Dec.-Lei 229-C/88, nZo tocou nessa 
qualificaBo. 

- 0 Dec.-Lei 17/86, de 5 de Fevereiro, que criou o t i p  das 
asociedades de capital de risco,,, nHo as qualificava como parabancirias, 
mas mandava apiicar-lhes, subsidiariamente, as regras sobre sociedades 
de investimento (art. 15."). 0 Dee.-Lei 433191, de 7 de Novembro, 
que substituiu aquele diploma, tambem nio qualificou as SCR como 
parabancirias, mas veio dizer que elas se regiam pela nlegisla~Zo apli- 
cbvel ao conjunto das instituirGes parabancbriasa (deixou, p i s ,  a legis- 
l ago  em causa, ao menos aparentemente, de ser aplicivel s6 rubsi- 
diariamente). 

-0 Dec.-Lei 56/86, de  18 de Marso, disciplinou as sodedades 
de xfactoring,,; apesar de a qualificaq80 das mesmas como parabanchias 
estar expressa no Dec.-Lei 46 302, o legislador repetiu-a no art. 2P, 
nP 1, do novo diploma. 

- 0 Dec.-Lei 164186, de 26 de Junho, criou o t i p  das sociedades 
mediadoras do mercado monetirrio. NHo as qualificou como paraban- 
cirias, mas submeteu-as & fiscalizasHo do Banco de Portugal e a registo 
pr6vio junto do mesmo. Tal regime foi mantido pelo Dec.-Lei 229-G/ 
188, de 9 de Julho, que alargou o c a m p  de actividade possfvel destas 
mediadoras ao mercado de cimbios. 

- 0 Dec.-Lei 393187, de 31 de Dezembro, que, pela primeira v u ,  
regulou o sistema de ncompra em grupon e as empresas de adminis- 
tray50 dessa actividade, qualificou estas (as SACEG) mmo paraban- 
cdrias (art. 4.0, n? 1). 0 Dec.-Lei 237191, de 2 de Julho, que subs- 
tituiu o Dec.-Lei 393187, omitiu essa qualificago, mas manteve a 
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sujeisio das SALEG B supervisZo do Banco de Portugal e mandou 
aplicar-lhes, subsidiariamente, ao direito apiic6vel as instimic&s para- 
bancirias e i s  instituiqks de crgdito, por essa ordems (art. 22:). 

-0 Dee.-Lei 229-E188, de 4 de Tulho, criou o tipo das socie- 
dades pestoras de patrim6nios, que qualificou expressamente de Dara- 
bancirias (art. I:, n: 2). 0 Dec.-Lei 417191. de 26 de Outubro, 
quc reviu aquele diploma, nZo tocou ncssa qualificaflo. 

-0 Dec.-Lei 229-1186, de 4 de Julho, deu nova discinlina ao 
t i ~ o  das sociedades mrretoras ( i i  previstas no art. 92: do Dee.- 
-Lei 8/74, de 14 de Taneiro) e criou o t i p  das sociedades financeiras 
de mrretaaem. Nenhum deles foi exoressamente incluido na cateeoria 
das oarabancbrias, mas a Ie~idacZo sobre estas foi mandnda a~licar Bs 
sociedades financeiras de corretagem (art. 7:. nP 3). 0 Dec.-Lei 4171 
191, de 26 de Outubro, que reviu aquele diploma, manteve esta 
remissZo. 

-0 Dec.-Lei 248186. de 15 de Tulho, criou o t i m  das sociedades 
de foment0 em~rcsarial. NZo ns enquadrou nac onnhmchrias e estahe- 
leceu como seu regime subsidiirio o das SCR. 0 Dee.-Lei 433191, 
de 7 de Novembro, reformulou o regime da SFE, fazendo delas um 
subespkie das SCR-o que significa, p i s ,  que as SFE nFio eram 
legalmente qualificadas como parabancirias, embora se regessem pela 
1cgislaF;io aplicdvel a estas. 

- 0 Dee.-Lei 49/89, de 22 de Fevereiro, criou o tipo das SFAC, 
que qualificou expressamente de parabancirias (art. 2."). 

-A Portaria 23-A/91, de 10 de  Janeiro, fazendo uso do poder 
dado pelo art. n? 6, do Dee.-Lei 495188, de 30 de Dezembroa, 
sujeitou B supemisTio do Banco de Portugal, anas condi@s gemis 
apliciveis 3s instituifles parabanddasu certas SGPS: a) aquelas cujas 
participaq6es em instituifles de cr6dito e parabancdrias representassem 
50 % ou mais do montante global das respectivas ~art icipasks;  
6) aquelas cujas partidpagGes em ins t i tu i~ks  de credit0 e ~arabancirias 
lhes conferissem a maioria dos direitos de voto em uma ou mais insti- 
tui@s de credit0 ou parabancirias. Esta portaria esti indufda na lista 
de revogaqks do art. 5: do decreto preambular do RGICSF, mas 
o art. 117: deste estabelece regras id@nticas Bs do regulamento revogado. 

a Ver nota (2). 



2. AS CATEGORIAS DO RGICSF E 0 ENQUADRAMENTO 
NELAS DAS PARABANCARIAS 

2.1. Rerumo du lei 

0 RGICSF nio utiliza o conceito de instituiqio parabancdda. 
0 conceito de fung6es semelhantes que utiliza C o de mociedade finan- 
ceiran. 0 art. 5." do RGICSF qualifica como sociedades financeiras 
as empresas quc nZo sejam instituiq6es de cridito e cuja actividade 
principal consista em exercer uma ou mais das actividades referidas 
nas aUneas b) a i) do n.' 1 do art. 4." do mesmo RGICSF, nexcepto 
locafZo financeira e afactoring>*.n Esta excep~io resulta de, como iremos 
ver de seguida, as empresas de loca~io  financeira e de nfactoringn serem 
qualificadas pela nova lei como instimims de cridito. 

0 art. 6.' do RGICSF faz uma enumeraqZo das espkies de 
sociedades financeiras, que nZo C exemplificativa, mas onde expressa- 
mente C admitida a possibilidade de a lei qualificar como tal outras 
empresas. Nas espicies enumeradas estio as sociedades financeiras de 
corretagem, as sociedades corretoras, as sodedades mediadoras dos 
mercados monetdrio ou de ctmbios, as sociedades gestoras de fundos 
de investimento, as sociedades emitentes ou gestoras de cart& de 
uCdito, as sociedades gestoras de patrim6nios, as sociedades de desen- 
volvimento regional, as sociedades de capital de risco, as sodedades 
administradoras de compras em grupo, as agencias de cimbio e a 
Finangeste. 

Quatro dos t i p s  de empresas antes qualificados como paraban- 
cirias sio agora qualificados como sodedades financeiras (mais exacta- 
mente, sZo 0s seguintes esses tipos: as miedades de desenvolvimento 
regional, as sociedades gestoras de fundos de investimento, as sodedades 
gestoras de patrim6nios e as sociedades emitentes de cartks de crCdito). 
Outros quatm ddas, porCm, sio agora qualificados mmo instimi@es 
de crCdito: as sociedades de investimento, as sodedades de IocagZo 
financeira, as sociedades de nfactoringr e as sociedades financeiras para 
aquisifles a crklito (SFAC). 

Vdrios tipos de empresas que antes nio eerm legalmcnte qualifi- 
cadas como parabancerias sBo agora qualificadas como d e d a d e s  fiian- 
ceiras: as SACEG, as sociedades financeiras de corretagem, as socie- 
dades mrretoras, as sociedades mediadoras dos mercados monetdrio 
e cambial, as sociedades de capital de risco e as agendas de cimbio. 
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Assim se v€ que as antigas parabmcdrias se distribuiram inteira- 
mente pela categoria das institui~6es de credit0 e pela das sociedades 
financeiras. 0 elenco desta, porCm, C tambim mmpnsto por outros 
t i p s  de sociedades que, no Direito anterior, nio eram parabancdrias. 

Um quadro facilita estas comparag6es: 

Antes RGICSF RGICSF 

Soc. Investimento 
Soc. Loc. Financeira 
Soc. aFactoringn 
SFAC 

SACEG 
Soc. Fin. Corretagem 
Soc. Corretores 
Soc. Mediadores Mercado M. C. 
Soc. Capital Risco 
Agendas de Cimbio 

Soc. Des. Regional 
Soc. Gestoras Fundos Invest. 
Soc. Em. Gest. Car tks  CrCdito 
Soc. Gest. Patrim6nios 

2.2. ApreciacZo do erquema geral du lei 

Soc. Financeiras 

Recorde-se que o RGICSF define (no art. 2.") instituifio de 
crCdito -usando a esshcia da definiqzo das directivas comunitd- 
rias' - mmo a empresa cuja actividade consiste em receber do 

I 

' A dcfinieo mrnunitdria de institui@o de crMito mnsta do art. 1." da 
Directiva 77/780/CE, dc 12 de Dczembm dc 1977 (a chamada Primeira Directiva 
de CwrdcnaNo BancBria). Aa direcrivas posteriares quc se referem a institui~6es 
dc aCdito on remcrem psra e m  definigPo ou repetcm.na. Rigomsamente, a dcfi- 



pliblico dep6sitos ou outros fundos reembolsheis, a fim de os aplicar 
por conta pr6pria mediante a concessHo de crCdito. 

Aquilo que pode ter servido de base i decisiio de o legislador 
fazer transitar os q u a m  tipos de empresas em causa para a categoria 
das instituiq6es de crCdito nio foi o facto de elas terem por actividade 
a concessHo de cr&dito '. Essa 6 tambCm a actividade de alguns dos 
tipos de sociedades fianceiras, nomeadamente das sociedades emitentes 
de cartees de credit0 e das sociedades financeiras de corretagem. 
A integra~iio das empresas de aleasingn e de nfactoringn, das sociedades 
de investimento e das SFAC na categoria das instituiq5es de credit0 
tem obviamente de ter assentado na consideraqrio de que todas elas 
recebem do pliblico fundos reembolsdveis. 

0 que sejam sfundos reernbols8veisn 6 parcialmente esclarecido 
pelo RGICSF (art. 9.", n." 1) quando diz que nHo sio considerados 
mmo tais nos fundos obtidos mediante emissiio de obrigaq6es, nos 
termos e limites do C6digo das Sociedades Comerciais, nem os fundos 
obtidos atraves da emissHo de papel cornerdal, nos termos e limites 
da IegislaqHo aplicdvela. Este esclarecimento pela negativa, por4m, 
niio 6 totalmenre elucidativo e muitas pessoas continuarHo certamente 
a pedir exemplos de tais fundos reembolsdveis recebidos do pfiblico, 
que nZo siio nem depdsitos, nem ~ a ~ e l  comercial, nem obrigagces 
emitidas nos termos e nos limites do C. S.C.. 

0 misterio dissipa-se sabendo-se que siio apenas os quatro tipos 
de ernpresas em causa que, para alem das ouuas instituiqaes de cr4- 
dito, estiio autorizados a emitir obrigaq6cs dc caixa e que o regime 
destas se distingue do regime geral de emissHo de obrigaqks previsto 
no C. S. C., podendo dizer-sc que elas niio siio emitidas nos termos 
e nos limites deste C6digo (v. Dec.-Lei 408/91, de 17 de Outubro). 

niciio cornuniteria C a de acmprcsa cuja actividadc mnrirte rm rmeber do p6blim 
dep5rita ou outros fundos reembolsQveis c em conceder credit0 por sua prdpris 
mntaa. A defini~iio do RGICSF difex, pais, da mmuniteria por fmer s ligsciio 
cxprcsa entre a rccep$o de fundos c e mncnsso dc ddita par meio das 
pslavras aa Fim de as aplicarcm par canta pr6prie medianterr. A utilizaciio p l o  
legislador partuguk da definieo mmunidria vnn j i  dc 1986 (arts. 1."' das 
Ds,Leiis 23/86 c 23/86, embos de 18 de Feverrim). 

Emborn motivado pels aplicagiio de uma nonna determinada, aliis de 
lndolc fiscal, tem intererse s ddcss da qualiiica$iio das socicdades dc invcstimcnta 
mmo instituic6es de cddito A luz dn lei anterior fcita num parcccr de autaris dc 
J o b  Coclho (v. CiPncio e T6cnicn F i ~ c d ,  n." 363, Julho-Setcmbro de 1991, 
pp. 425 e xgs.). 

Ter8 sido esta possibilidade de finandamento que teri possibilitado 
ao legislador considerar que as empresas em causa recebem do pliblico 
fundos reembolsiiveis equipadveis aos degsitos. 

Em minha opiniio a so lu~ io  em causa merece censuras. Sem que 
a ordem por que s io  feitas tenha significado, vejamos algumas. 

Admiramos que os tipos de empresas em causa tern a possibidade 
de obter fundos reembols8veis recebidos do pliblico. A verdade, p r i m ,  
C que nem todas usam essa possibilidade. Justificar-se-a' tratar igual- 
mente realidades diferentes? 

Aliiis, n io  C s6 em funsio de emititem ou nio  obrigaqaes de 
caixa que as sociedades de aleasing,, e as de afactoringa (para me 
referir aos caws que menos ma1 conhew) podem diferir umas das 
ouuas. No que respeita As empresas de efactoringu, pode suceder n io  s6 
que nZo recebam do pliblico fundos reembolsiveis, como ainda que 
 enh ham uma dimensZo tZo pequena que ngo se justifique a sua s u b  
missgo As regras ditadas para as institui~6es de crCdito, e ate que 
a actividade crediticia n io  seja a sua principal fungzo! Se 6 certo que 
isso n io  acontece no nosso P d s  actualmenre, sucede noutros paises 
e nio vejo por que se h8-de impedir que tambkm entre n6s esse subtip0 
de empresas de afactoringa se desenvolva'. 

No que respeita is empresas de <<leasing>, a prova de que podem 
existir sem receber do pliblico fundos reembols8veis e de que podem 
existir desenquadradas de regimes legais especiais estd na realidade 
portuguesa. Ser avesuuz nada resolve. Existem em Portugal dezenas 
de empresas que, dizendo fazer atrue lease,, fazem afinancial leasing,,. 
Nio recolhem do ~liblico fundos reembolsdveis. Ironicamente, algumas 
sHo financeiramente mais sauddveis que certas sociedades de locagiio 
financeira. 

Daqui retiro que o legislador do RGICSF, nestes aspectos, niio 
teve em conta a nossa realidade. Nio me convence a ideia de que a 
qualifica~io das empresas de .leasing, e de <factoring>>, das SFAC e das 
sociedades de investimento como instituiqks de credit0 tem a vantagem 
de lhes dar o chamado npassaporte comunit&ion - previsto na Segunda 

Esrou a penrar em empreras cujar fun* principair aejarn s de cobranga 
e a de p re s t a~k  de services contabillstims. h b m  quc a Cnnvenp5o do Unidroit 
sobre o afsctoringr international ertabcl~e que, para quc de *factoring* se [rate, 
basta que o ufactorx deaempenhe, por meio da aquisigio de creditor, duns dan 
reguintes quatro fun@cr: financiamento, traramcnto contabillstico dos creditos 
cedidos, mbranga de cdditos c garantia de pagumento. 



Directiva de Coordenagio Banciria. Por um lado, sou cCpticn quanto 
As potencialidades de expansio das nossas empresas fianceiras de tal 
t i p  na Europa. Por outro lado, nada irnpedia que o estatuto de 
instituigio de crCdito -e, portanto, o referido apassaporte comuni- 
tiriou - fosse atribuido apenas a algumas das empresas de tais tipos 
(Aquelas que atingissem certa dimensio ou recebessem efectivamente 
do p~iblico fundos reembolsdveis ou correspondessem a outros requi- 
sites), e nzo a todas. 

Acresce que, tendo em vista o Direito Comunitirio, a colocagio 
dos tipos de empresas em causa na categoria das instituiqks de crCdito 
tem obdgatoriamente consequencias importantes - para alCm da outorga 
do <<passaporten. Algumas dessas consequencias (isto 6, algumas das 
regras que o Direito Comunitirio dita para as institui@es de credito) 
parecem-me injustificadas e negativas quando apliciveis a boa parte 
das empresas portuguesas abrangidas pela <(promoqioa a instituig6es 
de crCdito. 

Q, o caso das regras sobre transmissio de posiqks societdrias 
importantes. 0 s  pesados deveres de informagio da intengio de adquirir 
ou alienar as chamadas participag6es qualificadas' e a possibilidade 
de as autoridades se oporem a essas operagio s io  cautelas que se 
podem justificar em relaqio a empresas que recebem fundos do pliblico, 
mas ngo em r e l a ~ k  a empresas financeiras que nXo 0s recebem, sobre- 
tudo quando sejam de pequena dimensio. Ora, muitas das empresas 
npromovidasr cabem precisamente nesta segunda categoria. 

A outro tempo, acontece ainda que as directivas comunitirias' 
tamMm obrigam a dar a certas instituigks tinanceiras urn passaporte 
identic0 ao que obrigam a dar b instituif6es de cridim. Tal passa-se 
em relago i s  instituifies financeiras que sejam detidas em 90 % ou 
mais por instituigks de credito sediadas na Comunidade. A aplicagPo 
desta regra sempre originada que vdrias das empresas 3s quais o legis- 
lador portugues quis dar passaporte europeu o tivessem - ou facil- 
mente o pudessem obter ... 

A expresszo nfundos reembolsdveisa nio tern trsdigio no nosso 
Direito anterior B adesio i Comunidade. 0 art. 47." do Dee.-Lei 42 641, 
de 12 de Novembro de 1959, ao enumerar exemplificativarnente as 

7 No RGICSF, v. arts. 102.' e segs. (em mniugsqZo mm o art. 13.'-7.'). 
No direito mmuniririo, v. o art. 11." ds Segunds Dirmiva de GordcnaMo 
Bancsria. 

* V. art. IS:, n: 2, ds Scgunda Directivn dc CoordenagZo Bandria. 
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operagks pr6prias dns bancos comerciais, referia-se B arecepggor, sob 
a forma de degsitos ou outras andogas, de disponibilidades mone- 
t h i a s ~ .  Tenho para mim que a expresszo de  Direito Comunitirio 
udep6sitos ou outros fundos reembolsiveisn que o legislador portugues 
agora adoptou C equivalente i do art. 47." do Dec.-Lei 42 641. 0 sen- 
tido dela C abranger a actividade econ6mica tradicional da receEio 
de depjsitos, prevenindo dfividas na aplicaqio da lei e evitando a pos- 
sibilidade de contornar a lei por meio do recurso a uma forma juridica 
diversa da do dep6sito. 

0 s  ttabalhos de preparagio da Primeira Directiva de Coordenagzo 
Bancdria partiram das definipes de empresa bancdria e de instituigio 
de credirn dos vdrios direitos nacionais. A definigio francesa de banco 
(de 1941) fazia referenda B recepqio do pfiblico, asob a forma de 
dep6sitos ou por outra forman, de meios financeiros e a lei belga 
(de 1935) referia-se a empresas que uhabitualmente recebam dep6sitos 
de fundos reembolsdveiss. 0 s  Direitos alemio, italiano, luxemburgues, 
holandes e do Reino Unido nio continbam tais referencias - ao menos 
explicitamente '. 0 legislador comunitirio inspimu-se pois, nesta parte, 
nos Direitos franc& e belga e, ao afastar-se um pouco de cada uma 
das respectivas formula@ies, nio teri querido afastar-se dos respectivos 
sentidos, essencialmente concordantes entre si, e que sem dlivida eram, 
mmo o do Direito portuguh anterior h adesio, abranger a actividade 
econ6mica tradicional de recepgio de dep6sitos1'. 

0 legislador portugues tomou a expressio uou outros fundos 
reembolsiveisu como tendo um valor aut6nomo e tZo relevante quanto 

Sobre bta, v. VITTORIO POLERI, Impress Bmcaria t Ordinamento 
Ccmunitario in La Nozione d'Impms ncll'Ordinsmento Ccmunitario (0 curd di 
Picm Vcrrumli), Milso, 1977, pp. 122 e scgs. 

'0 A lei frnncesa de 13 de Junho dc 1941 (am. 4.' c 5.") cxpUcitsva, corn 
uemplos, o quc mnsidcravn fmdos rerrbidos sob s f o m  de dcp6sim e asimihva 
a eles outras opers@cs de cntregp de fundos quc "30 mmrrapondinm defiitos. 
Depois dc dcwrcvcrna isao, RIVES-LANGE c RAYNAUD cwrcvem: ~Ains i ,  
lc l6gislasur de 1941 r'ttait-il d f o d  de raisir la rCalirC konomique sans 
s'cnmmbrcr &a cstCgarics juridiquu; il a dCcrit la 6peratims qui peuvmt 
mnrtimer ks msa- dm banques, il l a  n CnumGks sans chcrcher A Lea 
d6finir su point de w c  juridiqrr. Lc but &I& imposait cctte rntthodc: 
il fnur rCscrver sux banqucr qui ~ u l u  offrent dcs garantics ruffissntu dc liquidid 
sux Cpargnants, Is mllcctc dn fonds dans le public; peu importc la forme iuridique 
ou la d6nomination de I'opCration utilisCt pour dalizer cctte mllecto (Dmir 
Boncaire, Paris, DsUoz, 4.' ed., 1986, pp. 28 e 29). 
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a expressio <areceber dep6sitos~. Em minha opiniio, pelas razixs 
expostas, interpretou mal as directivas comunitirias". 

Vejo uma prova adicional daquilo que afirmo no que se passa 
em matiria das regras sobre o capital inicial rninimo. A regra geral 
(fixada pel0 art. 4." da Segunda Directiva de Coordenagio Banchia 
-Directiva 89/646/CEE, de 15 de Dezembro de 1989) 6 a de que 
os legisladores e as autoridadcs nacionais nio devem possibiitar a 
constitui$io de instituig6es de credit0 cujo capital inidal seja inferior 
a cinco milhks de ems. Apenas em relagio a acategorias especiais de 
instituiq6es de cr6ditos os Estados-membros tem a possibilidade de 
autorizar instituig6es de cridito com capital inferior a esse valor (mas 
sempre igual ou superior a um milhio de ecus) e o uso desta possibili- 
dade obriga os Estados-membros a notificar a Comissio desse uso e 
acarreta que na lista de instituig6es publicada no Jornal Ofidal figure, 

em relaqio a cada uma dessas instituigces, uma anotaqio indicando que 
o capital minim0 geral n io  6 atingido. 

Se mantiver o capital inicial minim0 de vdrios dos t i p s  de em- 
presas ora <<promovidas~ a instituic6es de cridito abaixo dos 5 milh6es 
de ecus -como, alib, parece sensato que mantenba-, o legislador 
portugues estard a originar que, no nosso Pais, sejam mais as insti- 
tuiq6es-excepgio que as instituig6es-regra. Isso parece-me provar que 
o legislador portugues se fastou do espirito do Direito Comunithio. 

3. REGIME GERAL DAS SOCIEDADES FINANCEIRAS 

No que toca ao regime das sociedades financeiras, a primeira nota 
a fazer C que se m a n t h ,  ou melhor, que se acentuou o princlpio 
da especializacio que jd orientava o regime das parabancdrias. 

0 Dr. Jotgc Santos, nus Jomadas quc motivaram a redaq3o dste tuto, 
histmiando as Directivas de Cwrdcna60 Bandria, lembtou -"isando certa- 
mente abalar as fundawntor do quc n-s Jornadas surtentei e que no t u t o  
repito- que um dm *mnsidcrandmr, da Primcira Dirmivs slirma quc C nmes- 
s&io equc o bbito de splicnHo dor usb~lhm de mordenagHo rein a mais amplo 
posslvel e sbranja todss PS institui&s a j a  anividnde conristn em tecolher do 
pljblico fundos rermbola&vcis, tanto sob a £oms dc dcp6ritos camo sob outras 
formas, tais mmo a cmissio eanthua dc obriga- c ddc o u m  tftulm mmpa- 
dvcis ... x. Nio creia, porCm, quc o teor dcnc .considerandon ponha em csusa 
a intcrprcts@o que defcndo; paso, atC, que 8 reforce: nclc ve-re que, para o 
lcgislsdor mrnunit$tio, a forma parsdigmdtic~ dp m a h  do pljblim de fundos 
xembolsPveir C o de@dto ... 

0 RGICSF (no art. 6." implicitamente e no art. 174." explidta- 
mente) " obriga a que as sociedades financeiras (adiante SF) se en- 
caixem num dos t i p s  que enunda (no art. 6.") e estabelece que as 
SF s6 podem efectuar as operaq6es permitidas pelas normas que regcm 
a respectiva actividade. Enquanto o Dec.-Jxi 46 302 permitia a cons- 
tituigzo de parabancdrias que nio correspondessem a nenhum dos tipos 
de empresas que ele referia, a nova lei estabelece um numerus clausus 
de tipos de sociedades financeiras. Nem se percebe, assim, onde cabe 
s Credivalor - Sociedade Parabancdris de Valoriza~80 de Cr6ditos, S. A., 
autorizada pels Portaria 6/93, de 7 de Janeiro (I1 S6rie) -alids, 
publicada jd depois (formalmente falando) da entrada em vigor do 
RGICSF.. . 

Como o legislador abdicou - e bem - de incluir na nova lei a 
regulaeo de cada um dos tipos de SF, o regime destas continua a 
resultar da coniugagHo de regras gerais (agora as do RGICSF) com 
regras estabelecidas em especial para cada tipo de SF. Para que n8o 
ficassem dbvidas, o art. 199." refere-sc expressarnente a essa Iegislaq50 
especial. 

A generalidade do regime das sociedades 6 fixado por remissks 
para o regime das instituiq6es de cridito (doravante IC) e, mesmo 
quando nio 6 fixado por tal meio, 6 id€ntim, ou muito semelbantc, 
ao dcstas. 

Algumas das diferen~as mais importantes estio nos pr6prios requi- 
sites gerais. Por um lado, o RGICSF obriga todas as IC  a adoptar 
a forma de sociedade a n 6 ~ m a  (art. 14.", n." 1, allnea 6)) e nada diz 
sobre esse ponto quanto as SF, deixando s sua regulac80 para as leis 
especiais relativas a cada tipo de SF (art. 174."). Por outro lado, 
o RGICSF imp& que o capital das IC  esteja representado por ac@= 
nominativas ou ao portador registadas (art. 14.", n." 1, a h e s  d ) )  
e nada fiia de semelhante quanto as SF. 

" Intcrprcto, p i s ,  a expms3a rtipos prrvistos na lei p t tuwsa l  Cum0 

rrfcrindwrc a tip dc sacicdadcs financciras c nZo s tims de rociedads m aeyl. 
Antes dc rnais, porquc gramaticalmrntc s6 use scntido p a r a  legltimo: dcma, 
porquc n .firma60 da possibi1id.de de a d o ~ o  de qualqucr dm tips de saciedade 
previstos na lei p m g u a a  r d a  derprnpsitsda-e mntrariada plss  leis que BC 
rcfcrem am v8rim tips dc sociedadcr financcirar m special: p Gitima, acrsce 
quc n mnma exprcssao ao ser usads no art. 14.0, n.' 1, sllnea a)  56 pade ter 
urn sentido paralelo so aqui dcfcndido ( B  face do rrferido na allncs b)  do memo 
niuDero deae srt. 14;). 
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