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Novo meio de
apreensão de
fundos em contas
bancárias na UE

No passado dia 18 de janeiro
de 2017, entrou em vigor o
Regulamento (EU) n.º
655/2014 do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho de 14 de
Maio de 2014, que instituiu a
“decisão europeia de arresto”.
O Regulamento permite que
um Credor de um determina-
do Estado Membro obtenha
uma decisão judicial imediata
e vinculativa de congelamento
de contas bancárias do Deve-
dor, mantidas em Instituições
de Crédito sediadas noutro
Estado Membro.

Antes da entrada em vigor
do referido Regulamento, era
frequente defender-se a in-
competência dos tribunais na-
cionais para a penhora ou o
arresto de bens situados nou-
tro Estado, o que obrigava não
só a obter uma decisão judicial
no Estado em que se propôs a
ação, mas também a uma deci-
são de reconhecimento no Es-
tado em que os bens estavam
localizados. Este procedimen-
to tem-se mostrado claramen-
te ineficiente para o pagamen-
to a credores.

Dada a natureza de medida
cautelar, o devedor (isto é, o
titular da conta) apenas é in-
formado após o decretamento
e execução do arresto da conta
bancária. À semelhança do re-
quisito do “periculum in
mora”, a obtenção de decisão
de arresto dependerá da apre-
sentação de provas suficientes
que revelem um risco real da
necessidade de obtenção de
decisão europeia de arresto.

O regulamento também
cria mecanismos para, na hi-
pótese do credor ter obtido tí-
tulo no Estado Membro de
origem e ter conhecimento de
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que o devedor detém contas
em Instituições Financeiras
sediadas no estrangeiro, o tri-
bunal obter as informações
necessárias junto da autorida-
de de informação relevante no
Estado Membro em causa.
Note-se que os bancos cen-
trais têm hoje informação
permanente atualizada e com-
pleta sobre os titulares das
contas bancárias.

Finalmente, para fazer face
à morosidade característica
dos procedimentos de recu-
peração de créditos, de acor-
do com o Regulamento, o
tribunal deve proferir deci-
são de arresto até ao final do
quinto dia útil depois do cre-
dor ter apresentado o seu pe-
dido, caso este tenha obtido
previamente qualquer título
válido para o efeito no tribu-
nal de origem e até ao final
do décimo dia útil, caso não o
tenha.

Sem prejuízo, o devedor su-
jeito a tal medida cautelar tem
alguns meios de defesa ao seu
dispor. Em primeiro lugar,
pode impugnar a referida de-
cisão ou requerer a sua altera-
ção com fundamento na alte-
ração das circunstâncias. Em
segundo lugar, pode oferecer
uma garantia alternativa para
garantir o crédito. Sublinhe-
-se que se trata de uma medida
cautelar, sujeita sempre a con-
firmação aquando da decisão
do mérito do crédito.

Convém ainda sublinhar
que, na eventualidade do Cre-
dor recorrer a este procedi-
mento sem ter obtido previa-
mente qualquer título válido
para o efeito, o tribunal deve-
rá exigir a constituição de uma
garantia pelo credor, com o
objetivo de poder ressarcir o
devedor de quaisquer danos
resultantes de um arresto in-
devido ou ilegítimo.

Face ao exposto, e tendo em
consideração o esforço con-
junto dos Estados Membros,
esperamos que este instru-
mento venha a revelar um
avanço significativo relativa-
mente ao regime de recupera-
ção de créditos atualmente em
vigor. ●

OPINIÃO

O novo relatório do mercado
transacional português da ‘Tran-
sactional Track Record’ (TTR)
indica que o desembolso de 644,5
milhões de euros por parte do
CaixaBank, que ficou com 84,52%
das ações do BPI, foi a maior tran-
sação do passado mês de feverei-
ro. A aquisição do banco agora li-
derado por Pablo Forero ficou
concluída a 8 de fevereiro e con-
tou com a assessoria jurídica da
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira e
ainda do DeutscheBank.

No mês passado, o mercado de
fusões e aquisições português as-
sinalou um aumento de 21% face
ao período homólogo do ano an-
terior, perfazendo um total de 29
transações. No conjunto destas
operações de compra, alienação
ou aliança de empresas destaca-
ram-se os espanhóis, que foram
responsáveis por 11 das 21 aquisi-
ções inbound ocorridas em feve-
reiro deste ano, num total de 770
milhões de euros. O acréscimo
face a 2016 é notório dado que,
nessa altura, apenas duas das 16
aquisições haviam sido realizadas
pelo país vizinho.

Os Estados Unidos da América
e o Luxemburgo foram dois dos
países que também se evidencia-
ram no relatório da TTR sobre
transações, nos quais se somaram,
respetivamente, 20,1 milhões de
euros e 264 milhões de euros em
negócios no país. Ainda assim, es-
tes valores não se comparam às
sete operações que revelaram va-
lores iguais ou superiores a 1,2
mil milhões de euros, o que re-
presenta uma subida de 30% com-
parativamente a 2016.

O mês mais curto do ano carac-
terizou-se também por uma ênfa-
se no setor Financeiro e Seguros,
que aumentou em 100%, impul-
sionado pelas seis transações con-

signadas. A reforçar o que tem
acontecido nos últimos quatro
anos, os três grupos constituem o
pódio do mercado transacional
luso com alternâncias consoante
o ano.

Quanto às transações de private
equity, houve três mas apenas uma
revelou o valor de 242 milhões de
euros, ainda assim, ultrapassando
em 38% o mesmo período de
2016. No que diz respeito ao ce-
nário de venture capital, o mês fe-
chou com três transações, núme-
ro igual ao registado no período
homólogo. ●

Espanha lidera
mercado
de M&A em
fevereiro
Amaior parte das aquisições ‘inbound’ em Portugal
foi feita por investidores espanhóis e o CaixaBank
protagonizou a maior transação com a aquisição do BPI.
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Esta aliança foi a primeira no
novo programa estratégico da Mi-
randa & Associados, no entanto,
Alberto Galhardo Simões conside-
ra que a meta é fortalecer a Miran-
da em Portugal e não há “ansieda-
de de desatar a integrar sociedades
a torto e a direito”. ●
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“Trabalhamos numa lógica de
integração global por áreas de
prática, sem distinção geográfica
entre Porto e Lisboa”
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“Nempre é fácil integrar-se numa
sociedade com alguma dimensão
e muitas regras. A equipa do
Tiago conseguiu”

No mês passado, o
mercado de fusões e
aquisições português
assinalou um
aumento de 21% face
ao período homólogo
do ano anterior

Fevereiro
caracterizou-se
também por uma
ênfase no setor
Financeiro e Seguros,
que aumentou
em 100%


