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Contexto 
01 O Tribunal de Contas Europeu (TCE) é o auditor externo independente da União 
Europeia e o guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos da União. 
Nesta qualidade, o Tribunal realiza auditorias de resultados1, a fim de melhorar a boa 
gestão financeira, a prestação de contas e a transparência. O Tribunal publica os 
resultados dessas auditorias de resultados em relatórios especiais. 

02 Em novembro de 2016, o Tribunal publicou o seu primeiro relatório especial 
(nº 29/2016)2 sobre o Mecanismo Único de Supervisão (MUS), que é o sistema de 
supervisão prudencial dos bancos na área do euro. Durante essa auditoria, enfrentou 
graves dificuldades na obtenção de provas de auditoria do Banco Central Europeu (BCE), 
o supervisor central do MUS. Dado que o BCE não facultou muitos dos documentos 
solicitados3, o âmbito da auditoria foi, por necessidade, restringido e vários domínios 
importantes ficaram assim por auditar. 

03 Em dezembro de 2017, o Tribunal publicou o seu primeiro relatório especial 
(nº 23/2017)4 sobre o Conselho Único de Resolução (CUR), que é a autoridade de 
resolução para os bancos de grande dimensão na área do euro. Durante essa auditoria, 
o CUR insistiu em retirar todos os dados provenientes do BCE das provas de auditoria 
facultadas ao Tribunal e não disponibilizou quaisquer documentos na sua posse 
oriundos do BCE. Esta situação impediu que o Tribunal avaliasse a exaustividade dos 
planos de resolução e a exatidão de muitas das informações provenientes dos planos de 
recuperação. 

04 Em janeiro de 2018, o Tribunal publicou um novo relatório especial (nº 2/2018), 
desta vez sobre a gestão de crises pelo BCE em relação às suas funções de supervisão 
bancária5. Mais uma vez, o BCE recusou o acesso aos documentos necessários para que 
o Tribunal realizasse a sua tarefa e, por conseguinte, o TCE apenas publicou conclusões 

                                                      
1 Baseadas nas Normas Internacionais das Instituições Superiores de Controlo (ISSAI) 300. 

2 Relatório Especial nº 29/2016 do Tribunal, "Mecanismo Único de Supervisão: um bom 
início, mas são necessárias mais melhorias". 

3 Ver em especial o ponto 19 e o anexo II do Relatório Especial nº 29/2016 do Tribunal. 

4 Relatório Especial nº 23/2017 do Tribunal, "Conselho Único de Resolução: começou a 
complexa construção da União Bancária, mas há ainda muito a fazer". 

5 Relatório Especial nº 2/2018 do Tribunal, "A eficácia operacional da gestão de crises 
bancárias pelo BCE". 
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provisórias sobre alguns aspetos desta questão. Em consequência, o Tribunal não estava 
em condições de confirmar a eficácia da gestão de crises, na prática, pelo BCE. 

05 Em abril de 2018, no âmbito da quitação à Comissão pelo exercício de 2016, o 
Parlamento Europeu reconheceu os esforços do Tribunal e os problemas que enfrenta. 
O Parlamento concluiu em especial que era inaceitável, do ponto de vista da prestação 
de contas, que a entidade auditada queira decidir sozinha a que documentos os 
auditores externos podem ter acesso, solicitando ao BCE que coopere com o Tribunal e 
que lhe faculte o pleno acesso aos documentos solicitados. O Parlamento solicitou ainda 
ao TCE que o informasse, até novembro de 2018, sobre se foi encontrada uma solução 
para o problema do acesso à informação.  

O problema e os esforços do Tribunal 
06 A auditoria pública externa é um elemento essencial de uma sociedade 
democrática e do Estado de direito na UE, desempenhando um papel importante para 
assegurar a eficiência, a prestação de contas, a eficácia e a transparência da 
administração pública6. O Estado de direito é um princípio fundamental da democracia 
que garante que todos os membros da sociedade (incluindo os que desempenham 
funções governativas) se encontram sujeitos por igual a códigos e procedimentos 
jurídicos tornados públicos. A prestação de contas e a transparência permitem aos 
cidadãos e aos seus parlamentos responsabilizarem pelas suas ações os seus 
representantes e os responsáveis pela execução das decisões. Os relatórios 
independentes elaborados pelo auditor externo são um importante contributo para 
esse processo de prestação de contas. 

07 Na União Europeia, a prestação de contas é especialmente importante no que 
respeita à supervisão bancária, pois os riscos que se materializam neste domínio podem 
pôr em perigo a estabilidade dos sistemas financeiros e o mercado único. Na sequência 
da crise financeira, o legislador confiou a supervisão bancária ao Mecanismo Único de 
Supervisão (MUS), sob a tutela jurídica do BCE. Os poderes de supervisão foram 
delegados no BCE porque a doutrina Meroni7 limita os poderes que é possível transferir 
para as agências da UE. Embora o BCE proporcione o quadro jurídico e designe cinco 
representantes para o Conselho de Supervisão do MUS, as autoridades nacionais 
competentes também participam, designando 19 dos seus próprios representantes para 

                                                      
6 Reconhecido pelas Nações Unidas na Resolução A/66/209. 

7 Tal como estabelecida nos acórdãos 9/56 e 10/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche 
contra Alta Autoridade, [1957-1958] ECR 133. 
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o referido conselho. Além disso, estas autoridades disponibilizam recursos humanos, 
desempenham um papel importante nas inspeções no local e supervisionam 
diretamente os bancos de menor dimensão. O resultado é um sistema complexo, em 
que o BCE goza de um elevado grau de discricionariedade que se baseia no parecer de 
peritos num domínio muito técnico e complexo, embora também recorra à colaboração 
com as autoridades nacionais competentes. A falta de prestação de contas e de 
transparência de um sistema tão complexo poderá ter um enorme impacto negativo 
sobre as finanças públicas. Mesmo no presente, após a criação do Mecanismo Único de 
Resolução, o quadro jurídico continua, sob determinadas condições, a permitir auxílios 
estatais ou à resolução aos bancos, por exemplo recapitalizações cautelares, os 
instrumentos estatais de estabilização e o recurso ao Fundo Único de Resolução.  

08 Desde 2015, como descrito nos pontos 2 e 4, o Tribunal envidou esforços 
significativos para promover a prestação de contas no domínio da supervisão bancária 
na área do euro, a fim de facultar informações aos legisladores e ao público sobre o nível 
de eficiência conseguido com o recém-criado sistema de supervisão bancária a nível da 
UE. Não obstante, o BCE recusou-se a disponibilizar informações importantes.  

09 Em junho de 2015, o Comité de Contacto das Instituições Superiores de Controlo 
da União Europeia alertou para o surgimento de uma lacuna de auditoria quanto à 
supervisão bancária, após a transferência de muitas funções de supervisão para o BCE8. 
Em resposta, o Presidente do Eurogrupo afirmou numa carta dirigida ao Comité de 
Contacto, em dezembro de 2015, que não tinha surgido qualquer lacuna de auditoria, 
pois o Tribunal dispunha de direitos de auditoria suficientes. Apesar disso, convidou a 
Comissão Europeia a estudar a viabilidade jurídica de um eventual acordo-quadro entre 
o Tribunal e o BCE. Este apelo foi reiterado em julho de 2016 numa carta conjunta 
endereçada à Comissão Europeia pelos presidentes das Instituições Superiores de 
Controlo da Alemanha e dos Países Baixos, na sua qualidade de presidentes do Grupo 
de Ação do Comité de Contacto sobre a União Bancária. Em dezembro de 2017, este 
grupo de ação publicou um relatório9 em que concluía que continuava a existir uma 
lacuna de auditoria real resultante do comportamento do BCE. Em novembro de 2018, 
o Comité de Contacto instou ainda os legisladores a harmonizarem plenamente o 

                                                      
8 Declaração do Comité de Contacto, "Garantir disposições de supervisão bancária 

plenamente auditáveis, sujeitas a prestação de contas e eficazes na sequência da 
introdução do Mecanismo Único de Supervisão". 

9 Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme 
Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors (Relatório do 
Grupo de Ação sobre a União Bancária Europeia ao Comité de Contacto das Instituições 
Superiores de Controlo da União Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu), 14.12.2017. 
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mandato do Tribunal relativo à supervisão bancária do BCE com o seu mandato relativo 
a outras instituições da União10. 

10 Na sua análise do Regulamento MUS11, publicada em outubro de 2017, a Comissão 
Europeia salientou que o BCE tinha a obrigação de facultar ao Tribunal todos os 
documentos ou informações necessários para que este desempenhe as tarefas 
correspondentes ao seu mandato jurídico. A análise da Comissão convidava ainda o BCE 
e o Tribunal a celebrarem um acordo interinstitucional para especificarem os 
procedimentos de intercâmbio de informações a fim de dar ao Tribunal acesso a todas 
as informações necessárias à execução do seu mandato de auditoria. 

11 Na sequência da proposta da Comissão, o Tribunal enviou ao BCE, em fevereiro 
de 2018, um projeto de Memorando de Entendimento que permitiria o acesso do TCE a 
todas as informações necessárias à execução das suas tarefas e daria garantias ao BCE 
em matéria de tratamento de informações confidenciais.  

12 Até novembro de 2018, o BCE não tinha apresentado respostas nem observações 
sobre o Memorando de Entendimento proposto pelo Tribunal. Após questionado, o BCE 
informou, em abril de 2018, que estava a consultar as partes interessadas relevantes. 
Novamente questionado, em junho de 2018, o BCE informou o Tribunal que aguardava 
uma resposta da Comissão sobre o assunto (ver o anexo I). 

Posicionamento do Tribunal 
13 O mandato do Tribunal para realizar auditorias externas independentes ao BCE 
está consagrado no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia12, sendo 
especificado no artigo 27º-2, do Protocolo nº 4, que dispõe: "O disposto no artigo 287º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia é exclusivamente aplicável à 
análise da eficácia operacional da gestão do BCE." Além disso, o Regulamento que cria 
o MUS solicita especificamente ao Tribunal que tenha em conta "as atribuições de 
supervisão conferidas ao BCE nos termos do presente regulamento"13. Apesar de o 

                                                      
10 Declaração do Comité de Contacto (CC 1/2018), de 13 de novembro de 2018: 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-STATE
MENT-SSM-DEFICIENCIES-PT.pdf 

11 Regulamento (UE) nº 1024/2013. 

12 Artigos 285º e 287º, nº 2, do TFUE. 

13 Artigo 20º, nº 7, do Regulamento (UE) nº 1024/2013. 
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termo "operacional" não constar das versões francesa e alemã do Tratado e não estar 
definido nas normas internacionais de auditoria, o conceito de "eficiência" encontra-se 
desde há muito claramente definido nas normas internacionais de auditoria, bem como 
no Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral da União e no Manual da 
Auditoria de Resultados do Tribunal, que está publicamente disponível14. 

14 O Tribunal considera que, no domínio das atividades de supervisão, a avaliação da 
eficiência implica apreciar se as instituições supervisoras estão a desempenhar as suas 
funções de uma forma que minimize o risco de instabilidade financeira e o custo 
potencial em termos de recursos orçamentais15. As auditorias de resultados realizadas 
pelo Tribunal abstêm-se de avaliar a regularidade de decisões de supervisão específicas, 
não desempenhando, por conseguinte, este elemento da auditoria de conformidade, 
uma vez que o mesmo está sujeito à análise jurídica do Tribunal de Justiça. Do mesmo 
modo, as auditorias financeiras continuarão a ser realizadas por auditores privados 
independentes, tal como previsto na legislação.  

15 Segundo todas as normas internacionais aplicáveis, é da responsabilidade do 
auditor determinar as informações de que necessita para desempenhar as suas funções 
e retirar conclusões16. Além disso, a importância de as Instituições Superiores de 
Controlo terem acesso sem restrições às informações é reconhecida 
internacionalmente17. O mesmo se aplica ao TCE, que tem o direito de solicitar ao BCE 
"todos os documentos ou informações necessários ao desempenho das funções do 
Tribunal"18, como consagrado no Tratado. Seria, portanto, inaceitável se qualquer 
entidade auditada determinasse o grau de acesso ou restringisse sob qualquer forma o 
acesso aos documentos. Não obstante, desde 2015 que o BCE, enquanto entidade 

                                                      
14 Com base no artigo 33º do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 (o Regulamento 

Financeiro), este princípio "visa a melhor relação entre os recursos utilizados, as atividades 
realizadas e o cumprimento dos objetivos". O capítulo 1.2.2 do Manual da Auditoria de 
Resultados do Tribunal define-o como a melhor relação entre os meios utilizados e as 
realizações, os resultados e os impactos obtidos.  

15 O TCE considera que a interpretação da eficiência no contexto da supervisão bancária não é 
necessariamente a mesma que em matéria de política monetária. 

16 Por exemplo, a ISA 200 e as ISSAI 1 e 10. 

17 ISSAI 1, secção 10, e ISSAI 10, princípio 4, conforme reconhecidas pelas Nações Unidas na 
Resolução A/66/209. 

18 Artigo 287º, nº 3, do TFUE, que se aplica plenamente ao mandato do Tribunal relativo ao 
BCE. 
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auditada, tem decidido sozinho quais as informações que considera necessárias para 
que o Tribunal desempenhe as suas funções. 

16 No passado, o BCE argumentou que estar sujeito a auditorias externas de 
resultados não seria compatível com a sua independência enquanto banco central. No 
entanto, é prática comum em muitas economias avançadas e nos Estados-Membros da 
UE que a supervisão bancária esteja sujeita a auditoria pública externa, mesmo que seja 
realizada por um banco central19. Esta prática demonstra que não só a auditoria pública 
externa é compatível com a independência dos bancos centrais e os princípios de 
Basileia sobre a supervisão bancária, mas também que é um princípio fundamental da 
boa administração pública. Em consonância com estes factos, um membro do Conselho 
do BCE reconheceu também a necessidade de requisitos adequados de prestação de 
contas, incluindo a auditoria pública externa (ver caixa 1)20. 

Caixa 1 

Excertos do discurso de Yves Mersch sobre uma análise da 
independência do Banco Central 

O artigo 130º do Tratado e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
tornam claro que a independência de que goza o BCE está limitada ao desempenho 
das atribuições conferidas ao Eurosistema […]. As atribuições e as funções conferidas 
ao BCE pelo direito derivado [como a supervisão bancária] não são, por conseguinte, 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do princípio da independência previsto no 
artigo 130º do Tratado […]. 

A prestação de contas do BCE relativamente às suas atribuições de supervisão é 
diferente e mais acrescida do que relativamente à sua atribuição de política 
monetária devido ao potencial impacto sobre os contribuintes […]. 

17 Além disso, o Tribunal de Justiça da União Europeia tornou claro que, embora o 
BCE goze de grande independência no desempenho das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Tratado, este facto "não tem como consequência destacá-lo 
completamente da Comunidade Europeia e subtraí-lo à aplicação das normas de direito 

                                                      
19 Por exemplo, nos EUA e no Canadá (ver Relatório Especial nº 29/2016 do TCE, anexo V), 

bem como, por exemplo, na Alemanha, França, Espanha e Países Baixos (ver o relatório do 
Grupo de Ação sobre a União Bancária Europeia ao Comité de Contacto das Instituições 
Superiores de Controlo, apêndice 1). 

20 Discurso de Yves Mersch sobre uma análise da independência do Banco Central, 
de 30 de março de 2017. 
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comunitário". Em especial, o Tribunal de Justiça declarou que o BCE está "sujeito a 
diversas fiscalizações comunitárias, nomeadamente as do Tribunal de Justiça e do 
Tribunal de Contas"21. Afirmou igualmente que, embora estas fiscalizações se possam 
sobrepor, são completamente diferentes: "[…] o Tribunal de Justiça […] deve orientar-se, 
em geral, pelo […] objeto [do processo]. O Tribunal de Contas, em contrapartida, pode 
atuar por iniciativa própria, […] e determinar por si próprio o objeto da análise, dentro 
dos limites das suas competências"22. 

18 Numa declaração a um deputado do Parlamento Europeu23, o BCE argumentou 
que não estava em condições de prestar determinadas informações ao Tribunal devido 
aos seus requisitos em matéria de confidencialidade. No entanto, o direito primário 
exige: "todos os documentos ou informações necessários ao desempenho das funções 
do Tribunal de Contas ser-lhe-ão comunicados, a seu pedido, pelas outras instituições da 
União"24. Por conseguinte, o Tribunal dispõe de um amplo direito de acesso direto a 
todas as informações que considere necessárias para a realização das suas tarefas de 
auditoria, incluindo, se for caso disso, documentos confidenciais e informações 
bancárias específicas. Se, no decurso de uma futura auditoria, o BCE recusar prestar 
informações de auditoria ao TCE ou não tomar medidas em relação a um pedido do TCE 
solicitando informações de auditoria, o Tribunal tem a possibilidade de submeter a 
questão ao Tribunal de Justiça da UE. 

19 É, por conseguinte, prática corrente que o TCE avalie e salvaguarde informações 
confidenciais. Tem sido este o caso em muitas auditorias, incluindo auditorias relativas 
à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados ou ao Conselho Único de 
Resolução. Importa igualmente salientar que o Tribunal e o seu pessoal estão vinculados 
por obrigações claras de sigilo profissional decorrentes diretamente do Tratado, do 
Estatuto dos Funcionários da União Europeia e do quadro ético do TCE25. Estas 
disposições preveem salvaguardas suficientes para garantir que os documentos 

                                                      
21 Acórdão de 10 de julho de 2003, Comissão/BCE, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, ponto 135. 

22 Conclusões da advogada-geral V. Trstenjak apresentadas em 25 de maio de 2011, Comissão 
Europeia contra República Federal da Alemanha, ponto 71. 

23 Resposta de Danièle Nouy, Presidente do MUS, em 21 de março de 2018, à carta de Miguel 
Viegas (QZ006), deputado ao Parlamento Europeu. 

24 Nº 3 do artigo 287º do TFUE. 

25 Artigo 339º do TFUE e artigo 17º do Estatuto dos Funcionários da União Europeia e 
Secção 4 das Orientações deontológicas do Tribunal de Contas Europeu (Decisão 
nº 66-2011). 
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confidenciais recebidos pelo TCE por parte das entidades que audita não são partilhados 
com quaisquer partes não autorizadas26. 

20 No passado, o BCE declarou que a falta de uma auditoria pública adequada era 
compensada por outros requisitos em matéria de prestação de contas, como os seus 
relatórios anuais ou os exames da Comissão. É de notar que os relatórios anuais, os 
exames pelos legisladores e as respostas dadas aos seus inquéritos não são exclusivos 
da UE, na medida em que são comuns nos países que permitem plenamente a realização 
de auditorias de resultados às autoridades de supervisão bancária. Mais importante 
ainda, as disposições em matéria de prestação de contas que dependem da vontade da 
instituição em divulgar informações dificilmente poderão ser eficazes. Apenas as 
auditorias de resultados que têm pleno acesso à informação, realizadas por auditores 
profissionais independentes, com base em normas internacionais, podem proporcionar 
uma efetiva prestação de contas. 

21 Neste contexto, o Tribunal deve salientar que as normas internacionais exigem 
claramente, em todas as democracias, que as administrações públicas tenham 
disposições adequadas em matéria de auditoria pública (ver ponto 6). O direito dos 
cidadãos e dos parlamentos a auditorias públicas adequadas não pode ser substituído 
por outras disposições em matéria de prestação de contas, em especial num domínio 
que diz respeito aos interesses financeiros dos cidadãos tanto quanto a supervisão 
bancária adequada. As auditorias públicas dão garantias e informações sobre a 
utilização dos fundos públicos e os riscos a que os contribuintes estão expostos. 

Síntese e apelo à ação 
22 O Tribunal realizou esforços consideráveis para desempenhar a sua função e 
promover a prestação de contas e a transparência no domínio da supervisão e da 
resolução bancárias. No entanto, a atual posição do BCE no que diz respeito ao acesso 
do TCE aos documentos e informações de auditoria impede o Tribunal de exercer 
adequadamente as suas responsabilidades estatutárias. Por conseguinte, no domínio da 
supervisão bancária, que implica riscos significativos para o erário público, continua a 
ser inviável uma auditoria pública adequada e a prestação de contas continua a ser 
insuficiente.  

                                                      
26 Além disso, alguns efetivos do TCE dispõem de credenciação de segurança (obtida pelos 

Estados-Membros) que lhes permite aceder a informações classificadas da UE até ao nível 
confidencial ou secreto. O Tribunal também aplica uma política de segurança da informação 
robusta, a nível tanto organizativo como das componentes físicas e lógicas.  
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23 Assim sendo, em especial o Tribunal chama a atenção do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão para a falta de progressos nos debates com o BCE e solicita:  

o total apoio às funções e direitos de acesso do Tribunal a documentos no que diz 
respeito ao BCE e, em especial, à supervisão bancária;  

o a alteração do Regulamento (UE) nº 1024/2013, que cria o MUS, com vista a 
estipular claramente que o TCE dispõe de poderes para realizar auditorias de 
resultados relativas às funções de supervisão do BCE e que, em conformidade 
com o Tratado, o Tribunal goza de plenos direitos para aceder a qualquer 
documento que considere necessário para o efeito. 
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Anexo I — Cronologia dos esforços do 
TCE 

Data Publicação Descrição 

Outubro 
de 2011 

O Comité de Contacto 
publicou uma resolução na 
sequência de ideias visando 
uma UEM mais aprofundada 

O Comité de Contacto reconheceu as 
alterações previstas na governação 
financeira e económica da UE. Sublinhou que 
eram essenciais os princípios de 
transparência suficiente, de prestação de 
contas e de auditoria pública adequadas. 

Dezembro 
de 2012 

Posição do Conselho sobre as 
propostas legislativas para 
criar o MUS 

 

Fevereiro 
de 2013 

Parecer do TCE sobre os 
direitos de auditoria previstos 
para o MUS 

O TCE considerou que a eficácia operacional 
incluía a auditoria da boa gestão financeira. 

Maio 
de 2013 

O Comité de Contacto 
publicou uma declaração 
sobre as propostas 
legislativas relativas à UEM 

O Comité de Contacto reconheceu as 
propostas claras para uma UEM mais 
aprofundada. Neste contexto, sublinhou 
novamente a importância de um quadro 
coerente em matéria de auditoria e 
prestação de contas, bem como a 
importância da auditoria externa na 
legislação da UE, nomeadamente no que diz 
respeito à criação de uma União Bancária. 

Outubro 
de 2013 

O Regulamento MUS foi 
publicado em JO  

Junho 
de 2014 

O TCE informou o BCE de que 
pretendia proceder a uma 
auditoria de resultados 

Auditoria da eficácia operacional do MUS. 

Julho 
de 2014 

O TCE publicou o Relatório 
Especial nº 5/2014 relativo à 
EBA 

O TCE recomendou uma definição clara das 
responsabilidades entre a EBA, o MUS e as 
ANC. 

Junho 
de 2015 

O TCE informou o BCE de que 
tinha adotado um Plano 
Global de Auditoria (PGA) 

O PGA relativo ao MUS foi significativamente 
adiado na sequência de longos debates com 
o BCE sobre o mandato do TCE. 

Junho 
de 2015 

O Comité de Contacto 
publicou uma declaração 
sobre uma potencial lacuna 
de auditoria e o 
levantamento dos direitos de 
auditoria das ISC sobre 
supervisão bancária 

As ISC da UE advertiram que poderia ter 
surgido uma lacuna de auditoria sobre a 
supervisão bancária na Europa e apelaram a 
uma prestação de contas adequada. Além 
disso, foi publicado o levantamento dos 
direitos de auditoria sobre supervisão 
bancária, salientando que eram necessários 
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direitos de auditoria semelhantes para o TCE, 
dada a criação do MUS. 

Dezembro 
de 2015 

O Presidente do Eurogrupo 
respondeu à declaração do 
Comité de Contacto com uma 
carta 

O Eurogrupo considerou que o TCE dispunha 
de mandato para auditar a supervisão 
bancária, mas convidou a Comissão a 
considerar a possibilidade de estabelecer um 
Memorando de Entendimento entre o BCE e 
o TCE. 

Julho 
de 2016 

Carta conjunta das ISC da 
Alemanha e dos Países Baixos 
em nome do Comité de 
Contacto à Comissão 
Europeia 

Apelo a que Comissão Europeia desse 
resposta aos problemas existentes na sua 
revisão do Regulamento do MUS. 

Novembro 
de 2016 

O TCE publicou o Relatório 
Especial nº 29/2016 sobre o 
MUS 

O relatório destacou a recusa do BCE em 
facultar documentos essenciais. 

Outubro 
de 2017 

A Comissão Europeia publicou 
a revisão do Regulamento 
MUS 

A Comissão reiterou o direito do TCE de 
acesso aos documentos e exortou o BCE e o 
TCE a celebrarem um Memorando de 
Entendimento. 

Dezembro 
de 2017 

O Grupo de Ação do Comité 
de Contacto sobre a União 
Bancária publicou o seu 
relatório sobre a auditoria 
paralela realizada sobre a 
supervisão bancária na UE 

O Grupo de Ação concluiu que tinha surgido 
uma lacuna de auditoria "efetiva" devido ao 
comportamento do BCE. 

Dezembro 
de 2017 

O TCE publicou o Relatório 
Especial nº 23/2017 sobre o 
CUR 

O TCE declarou que o seu acesso aos 
documentos foi parcialmente restringido, 
uma vez que o CUR suprimiu informações 
provenientes do BCE ou não facultou 
informações. 

Janeiro 
de 2018 

O TCE publicou o Relatório 
Especial nº 2/2018 sobre a 
gestão de crises pelo BCE 

Como o BCE se recusou a facultar o acesso a 
documentos importantes, o TCE concluiu 
que o âmbito teria de ser limitado e que 
relativamente a determinadas partes do 
trabalho do BCE só eram possíveis 
conclusões provisórias. 

Fevereiro 
de 2018 

O TCE enviou ao BCE um 
projeto de proposta de 
Memorando de 
Entendimento 

O TCE enviou ao BCE um projeto de 
Memorando de Entendimento de cinco 
páginas destinado a clarificar o acesso a 
documentos, tal como proposto pela 
Comissão. 

Março 
de 2018 

O BCE respondeu a um 
deputado ao Parlamento 
Europeu sobre questões 

O BCE afirmou que apenas partilhava alguns 
documentos com o TCE, já que interpretava 
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relacionadas com o acesso do 
TCE aos documentos 

o mandato do TCE como sendo muito 
limitado. 

Abril 
de 2018 

Declaração do Parlamento 
Europeu no âmbito do 
processo de quitação de 2016 

O Parlamento Europeu reconheceu que o 
BCE não respeitou o direito de acesso do 
Tribunal às informações e convidou o BCE a 
cooperar plenamente. Além disso, solicitou 
ao TCE que lhe enviasse uma atualização da 
situação até ao final de 2018. 

Abril 
de 2018 

O BCE informou o TCE de que 
estava a analisar a proposta 
de Memorando de 
Entendimento 

O BCE informou o Tribunal de que tinha 
recebido a proposta de Memorando de 
Entendimento e estava a analisá-la. O BCE 
também afirmou que tinha a intenção de 
consultar as partes interessadas. 

Junho 
de 2018 

O TCE convidou o BCE a dar 
uma resposta à proposta de 
Memorando de 
Entendimento 

O TCE convidou o BCE a informá-lo sobre a 
fase de adiantamento da sua análise da 
proposta de Memorando de Entendimento e 
quando poderia esperar uma resposta. 

Julho 
de 2018 

O BCE informou o Tribunal de 
que se encontrava ainda em 
consulta com as partes 
interessadas 

O BCE informou o Tribunal de que se 
encontrava ainda em consulta com as partes 
interessadas e que aguardava, em especial, 
uma resposta da Comissão. 

Outubro 
de 2018 

O BCE informou o Tribunal de 
que ainda não era possível 
dar uma resposta 

O BCE informou o Tribunal de que ainda não 
estava em condições de se pronunciar sobre 
a proposta de projeto de Memorando de 
Entendimento, uma vez que se encontrava 
ainda em consulta com as partes 
interessadas. 

Novembro 
de 2018 

O Comité de Contacto 
publicou uma declaração 

O Comité de Contacto convidou os decisores 
políticos a reforçarem as disposições de 
prestação de contas e de auditoria no 
domínio da supervisão bancária e 
assegurarem que o TCE dispunha de um 
mandato claro e amplo. 

Dezembro 
de 2018 

O TCE publicou uma 
comunicação ao Parlamento 
Europeu 

O TCE publicou a sua resposta ao pedido do 
Parlamento Europeu (de abril de 2018). 
Informou o Parlamento Europeu dos seus 
esforços e explicou que as questões 
permaneciam por resolver. Por conseguinte, 
continuou a ser impossível auditar de forma 
adequada a supervisão bancária do BCE e a 
prestação de contas permaneceu limitada. 

Fonte: TCE. 
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