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Sobre o relatório 

O Mecanismo Único de Resolução é o sistema da UE para a gestão da resolução de 
bancos em situação de insolvência na área do euro. O Conselho Único de Resolução 
(CUR) desempenha uma função central, em conjunto com a Comissão e o Conselho. 
O CUR supervisiona o Fundo Único de Resolução (FUR), que pode ser utilizado na 
resolução de bancos. O TCE tem a obrigação de apresentar anualmente um relatório 
sobre eventuais passivos contingentes que tenham surgido. 

O FUR não foi mobilizado até ao momento, mas aumentou consideravelmente o 
número de processos judiciais em curso relativos a uma primeira resolução e a 
outras decisões, bem como às contribuições ex ante para o FUR. Relativamente ao 
exercício de 2021, a Comissão e o Conselho não comunicaram quaisquer passivos 
contingentes. Na sequência da recomendação formulada pelo TCE no relatório do 
ano passado, o CUR desenvolveu um método de cálculo dos passivos contingentes 
decorrentes de processos judiciais relativos a contribuições ex ante e comunicou um 
montante significativamente inferior ao divulgado nas contas de 2020. Não divulgou 
quaisquer passivos contingentes relativos a decisões de resolução. O TCE não 
encontrou provas que contradigam a avaliação do CUR em termos materiais, mas 
observa que alguns processos judiciais relativos à contribuição ex ante para o FUR 
visam aspetos específicos dos cálculos do CUR e que, em certos casos, o risco de 
dispêndio de recursos económicos foi estimado como possível. 
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Síntese 
I O Tribunal de Contas Europeu (TCE) tem a obrigação legal de elaborar anualmente 
relatórios sobre eventuais passivos contingentes do Conselho Único de Resolução, da 
Comissão ou do Conselho resultantes do desempenho das suas funções de resolução 
bancária. O TCE avaliou se o Conselho Único de Resolução, a Comissão e o Conselho 
divulgaram os seus riscos financeiros através de passivos contingentes e provisões 
adequados. À data de encerramento das suas contas de 2021 (junho de 2022), 
estavam em curso nos tribunais da UE e a nível nacional vários processos judiciais 
contra o Conselho Único de Resolução e a Comissão (mas não o Conselho), 
relacionados com as respetivas funções de resolução. 

II Em junho de 2022, havia 95 processos pendentes a nível da UE respeitantes à 
resolução do Banco Popular Español, S.A., que ocorreu em 2017. Destes, o Tribunal 
Geral tinha inicialmente designado seis processos-piloto a tratar de forma prioritária, 
que foram entretanto julgados improcedentes, bem como um recurso conexo. Estão 
ainda pendentes a nível nacional 919 processos administrativos e judiciais relativos à 
resolução do Banco Popular Español, S.A. Existiam igualmente duas ações em curso no 
Tribunal Geral que visavam a anulação das decisões de não resolução do Conselho 
Único de Resolução. 

III O Conselho Único de Resolução não divulgou passivos contingentes relacionados 
com estes 95 processos, pois considera que o risco associado é remoto. Quanto aos 
processos nacionais conexos, divulgou a natureza dos passivos contingentes 
associados aos litígios, mas não está em condições de quantificar o eventual efeito 
financeiro. 

IV O Conselho Único de Resolução cobra as contribuições ex ante dos bancos para o 
Fundo Único de Resolução, que podem ser utilizadas para apoiar situações de 
resolução bancária. Em junho de 2021, estavam pendentes a nível da UE 63 processos 
contra decisões relativas a essas contribuições. Na sequência do acórdão do Tribunal 
de Justiça de julho de 2022 e da recomendação do TCE no seu relatório relativo a 2020, 
o Conselho Único de Resolução desenvolveu um novo método de cálculo para divulgar 
melhor o risco financeiro real decorrente destes processos. Em resultado deste cálculo, 
divulgou passivos contingentes de 5,5 milhões de euros relativos a eventuais 
reembolsos pelo Fundo Único de Resolução. O Conselho Único de Resolução divulgou 
ainda passivos contingentes no valor de 2,55 milhões de euros relacionados com a 
eventual compensação das custas judiciais. Não divulgou quaisquer passivos 
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contingentes em relação a processos judiciais contra decisões sobre contribuições 
ex ante pendentes a nível nacional, pois avaliou como remoto o risco conexo. 

V A Comissão também é objeto de processos judiciais nos tribunais da UE 
relacionados com a resolução do Banco Popular Español, S.A., tanto individualmente 
como conjuntamente com o Conselho Único de Resolução, não tendo divulgado 
quaisquer passivos contingentes, já que avaliou como remota a probabilidade 
associada de dispêndio de recursos económicos. O TCE observa que, em 1 de junho 
de 2022, o Tribunal Geral deliberou não admitir nenhum dos processos-piloto 
pendentes. O Conselho não foi objeto de qualquer processo judicial relacionado com 
as suas funções de resolução, pelo que não divulgou quaisquer passivos contingentes. 

VI Com base nos procedimentos executados, nos elementos de prova obtidos e nas 
informações disponíveis à data do encerramento das contas de 2021, nada chamou a 
atenção do TCE que possa sugerir que os passivos contingentes decorrentes do 
desempenho das funções de resolução do CUR, da Comissão e do Conselho 
apresentam distorções materiais. 

VII O TCE recomenda que o Conselho Único de Resolução deve: 

o solicitar declarações escritas sobre os processos nacionais diretamente às 
autoridades nacionais de resolução; 

o aperfeiçoar o método de quantificação dos passivos contingentes relacionados 
com a liquidação das custas judiciais; 

o melhorar a divulgação dos passivos contingentes decorrentes dos processos em 
que o risco de desembolso do Fundo Único de Resolução seja avaliado como 
possível, mas em que a exposição financeira não possa ser estimada de forma 
fiável. 
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Introdução 
01 O Mecanismo Único de Resolução (MUR), instituído pelo Regulamento (UE) 
nº 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (em seguida designado 
"Regulamento MUR"), é o segundo pilar da união bancária da UE. Tem por finalidade 
gerir a resolução de bancos em situação ou risco de insolvência, de modo a minimizar 
o impacto na economia real e o recurso a fundos públicos. O Conselho Único de 
Resolução (CUR) é o principal interveniente no âmbito do mecanismo, enquanto 
autoridade de resolução para todos os bancos significativos1 e grupos bancários 
transfronteiriços menos significativos estabelecidos na área do euro2. O CUR tornou-se 
um organismo independente em 1 de janeiro de 2015 e tem plenos poderes de 
resolução desde 1 de janeiro de 2016. 

02 O processo que conduz à decisão de colocar um banco sob resolução envolve o 
Banco Central Europeu (BCE), o CUR, a Comissão e, eventualmente, o Conselho da 
União Europeia (em seguida designado por "Conselho")3. Em determinadas condições, 
o Fundo Único de Resolução (FUR, ver ponto 12) pode ser utilizado para apoiar a 
resolução. O CUR e o FUR são integralmente financiados pelo setor bancário. 

03 O artigo 92º, nº 4, do Regulamento MUR exige que o Tribunal de Contas Europeu 
(TCE) elabore um relatório que aborde eventuais passivos contingentes (para o CUR, o 
Conselho, a Comissão ou outros) resultantes do desempenho por parte do CUR, do 
Conselho e da Comissão das suas funções ao abrigo do referido regulamento. 

  

                                                        
1 No presente relatório, o termo "banco" refere-se às entidades definidas no artigo 2º do 

Regulamento MUR. 
2 Lista de bancos dos quais o CUR é a autoridade de resolução [em inglês]. 
3 Artigo 18º do Regulamento MUR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT


 8 

 

Âmbito e método da auditoria 

Âmbito da auditoria 

04 O presente relatório de auditoria visa avaliar se o CUR, a Comissão e o Conselho 
divulgaram adequadamente os riscos financeiros resultantes do desempenho das suas 
funções ao abrigo do Regulamento MUR4, em especial os passivos contingentes e as 
provisões. Em conformidade com o Regulamento Financeiro, o TCE avaliou todas as 
declarações de provisões e de passivos contingentes constantes das divulgações 
pertinentes relativas ao exercício de 2021. 

05  Além dos passivos contingentes surgidos durante 2021, o contabilista deve ter 
em conta todas as informações relevantes obtidas até à data de apresentação das 
contas definitivas5. Assim, podem ser necessários ajustamentos ou divulgações 
adicionais para dar uma imagem verdadeira e apropriada das contas, que pode incluir 
informações obtidas até ao encerramento das contas, em junho de 2022. As contas 
definitivas à data de 31 de dezembro de 2021 foram apresentadas: 

o pelo CUR em 15 de junho de 2022; 

o pela Comissão em 17 de junho de 2022; 

o pelo Conselho em 7 de junho de 2022. 

06 O TCE auditou igualmente as contas anuais do CUR6, da Comissão e do Conselho7 
relativas ao exercício de 2021. Os resultados destas auditorias são apresentados em 
relatórios distintos. 

07 Os passivos contingentes devem ser divulgados nas contas anuais, conforme 
estabelecido na norma contabilística nº 10 da UE, que se baseia na Norma 
Internacional de Contabilidade do Setor Público 19 relativa às provisões, ativos 
contingentes e passivos contingentes (ver caixa 1). Essencialmente, os passivos 
contingentes e as provisões refletem o risco financeiro a que a entidade está exposta. 

                                                        
4 Artigo 92º, nº 4, do Regulamento MUR. 
5 Artigo 98º, nº 4, do Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão. 
6 Relatório Anual sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2021, 27.10.2022. 
7 Relatórios Anuais relativos ao exercício de 2021, 13.10.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=PT
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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Caixa 1 

Definição de passivo contingente 
Um passivo contingente é: 

o uma possível obrigação que resulta de acontecimentos passados e cuja 
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais 
acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da União 
Europeia; 

o ou uma obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, mas 
que não é reconhecida porque não é provável que um dispêndio de recursos 
económicos que incorporam benefícios económicos ou serviços potenciais 
seja exigido para liquidar a obrigação, ou porque a quantia da obrigação não 
pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

08 Para determinar se um passivo contingente deve ser divulgado ou se uma 
provisão deve ser reconhecida, é necessário avaliar a probabilidade de dispêndio de 
recursos económicos (em geral, de numerário). Se um futuro dispêndio de recursos 
for: 

o provável, deve ser reconhecida uma provisão; 

o possível, deve ser divulgado um passivo contingente; 

o remoto, não é necessária divulgação. 

09 O CUR, a Comissão e o Conselho especificaram estas probabilidades em mais 
pormenor nas respetivas políticas contabilísticas. Em consonância com as práticas de 
mercado, o CUR e o Conselho definem como sendo "remota" uma probabilidade 
inferior a 10% e como sendo "possível" uma probabilidade entre 10% e 50% 
(ver figura 1). A Comissão define como sendo "remota" uma probabilidade inferior 
a 20% e como sendo "possível" uma probabilidade entre 20% e 50%. 

Figura 1 – Intervalos de probabilidade dos passivos contingentes e das 
provisões 

 
Fonte: práticas contabilísticas do CUR, da Comissão e do Conselho. 

Conselho 
Único de 

Resolução
Comissão 
Europeia

Conselho
da UE

< 10% < 10%
< 20%

> 50% > 50% > 50%

REMOTA
POSSÍVEL
PROVÁVEL

≥ 10% e ≤ 50% ≥ 20% e ≤ 50% ≥ 10% e ≤ 50%
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Método da auditoria 

10 À data da publicação das contas, estavam em curso processos judiciais contra o 
CUR e a Comissão relacionados com as respetivas funções ao abrigo do 
Regulamento MUR (ver quadro 1). Não estava em curso qualquer processo judicial 
contra o Conselho. Para o exercício de 2021, o CUR divulgou passivos contingentes no 
montante de 5,5 milhões de euros (2020: 5 561,1 milhões de euros) respeitantes a 
processos judiciais em curso relativamente aos quais tinha avaliado como possível o 
risco de dispêndio de recursos económicos devido a um novo cálculo das 
contribuições. A diferença significativa em relação ao ano anterior resulta da nova 
jurisprudência e do novo método aplicado pelo CUR (ver ponto 33). O CUR divulgou 
igualmente 2,55 milhões de euros (2020: nenhum valor) relativo às custas judiciais da 
representação jurídica da parte contrária nos processos em que avaliou como possível 
a probabilidade de êxito dos recorrentes. Os passivos contingentes divulgados estão 
todos relacionados com contribuições ex ante para o FUR. À semelhança dos anos 
anteriores, a Comissão não divulgou quaisquer passivos contingentes. Para a sua 
auditoria, o TCE selecionou uma amostra de 46 ações pendentes nos tribunais da UE e 
analisou os processos em causa. 

Quadro 1 – Processos judiciais pendentes contra o CUR e a Comissão 
relacionados com as respetivas funções ao abrigo do Regulamento MUR 
à data de 15 de junho de 2022 

Processos relacionados com Nos tribunais da 
UE 

Em tribunais nacionais ou 
no âmbito de processos 
administrativos 

Resolução do Banco Popular 
Español, S.A. (BPE) 95 919 

Decisões relativas à não resolução 
do ABLV e do PNB Banka 2 Não aplicável 

Decisão "nenhum credor fica pior" 
relativa ao BPE 6 Não aplicável 

Contribuições ex ante 63 711 

Contribuições administrativas 0 Não aplicável 

TOTAL 166 1 630 
Fonte: TCE, com base em dados do CUR e da Comissão à data da assinatura das contas; excluem-se os 
processos que apenas solicitam o acesso a documentos, bem como os relativos à proteção de dados ou 
a recursos humanos que não sejam pertinentes para as funções do CUR ao abrigo do 
Regulamento MUR. 
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11 Para além da amostra de processos judiciais, as provas de auditoria incluíram 
informações recolhidas no âmbito de entrevistas, documentação do CUR, da Comissão 
e do Conselho e declarações de advogados externos. O TCE avaliou o novo método 
desenvolvido pelo CUR para estimar os passivos contingentes associados a processos 
respeitantes a contribuições ex ante, bem como o sistema interno que este 
estabeleceu para acompanhar os processos a nível nacional. Analisou igualmente os 
elementos de prova obtidos junto das autoridades nacionais de resolução (ANR) e 
dados disponíveis ao público. Examinou ainda documentação do auditor externo 
privado do CUR, que era responsável por verificar as respetivas contas anuais8. 

  

                                                        
8 Artigo 104º, nº 1, do Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=PT
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Observações 

Parte I: Passivos contingentes do CUR 

12 As contas do CUR são compostas por duas partes (ver figura 2). A parte I reflete 
as operações correntes do CUR. É financiada por contribuições administrativas anuais 
de todos os bancos, que são utilizadas para a administração e as operações do CUR. A 
parte II é constituída pelo FUR, que é gerido pelo CUR. O FUR é financiado pelos 
bancos, através de contribuições ex ante anuais, até atingir o nível-alvo (ver caixa 3). 
Além disso, em determinadas condições, o CUR pode cobrar contribuições ex post 
extraordinárias9. Se necessário, os recursos financeiros do FUR podem ser utilizados 
para apoiar uma resolução através de instrumentos específicos, desde que estejam 
reunidas determinadas condições10. 

Figura 2 – Orçamento do Conselho Único de Resolução 

 
* Sujeito a certas limitações. 

Fonte: TCE, com base no Regulamento (UE) nº 806/2014. 

Passivos contingentes relacionados com processos judiciais na sequência 
de decisões de resolução e de não resolução 

13 Em 7 de junho de 2017, foi tomada a primeira resolução a nível da UE, que era 
relativa ao BPE. O CUR adotou o programa de resolução aplicável ao BPE, que foi 
aprovado pela Comissão. Desde então, o CUR decidiu, em relação a vários bancos, se 

                                                        
9 Ver artigo 71º do Regulamento MUR. 

10 Ver artigo 76º do Regulamento MUR. 

FINANCIAMENTO

DESPESAS

OPERAÇÕES FUNDO ÚNICO DE 
RESOLUÇÃO

Contribuições 
administrativas

Pessoal, instalações e 
operações do CUR

Financiamento de 
resoluções*

Contribuições ex ante

Parte I Parte II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
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estes serão sujeitos a resolução ou a um processo nacional de insolvência 
(ver quadro 2). O anexo I apresenta um breve resumo das modalidades de trabalho do 
Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), bem como das vias de recurso 
disponíveis contra as decisões das instituições, órgãos e organismos da UE. O anexo II 
ilustra o processo de decisão que conduz à resolução de um banco ou a um processo 
nacional de insolvência. 

Quadro 2 – Decisões tomadas pelo CUR 

Data Banco Decisão Motivo 

7 de junho 
de 2017 

Banco Popular 
Español, S.A. Resolução Escassez de liquidez e 

interesse público 

23 de junho 
de 2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Processo nacional 
de insolvência 

Escassez de capital, mas 
ausência de interesse 
público 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Processo nacional 
de insolvência 

Escassez de capital, mas 
ausência de interesse 
público 

24 de fevereiro 
de 2018 

ABLV Bank, AS Processo nacional 
de insolvência 

Questões relativas ao 
combate ao 
branqueamento de 
capitais, mas ausência 
de interesse público 

15 de agosto 
de 2019 AS PNB Banka Processo nacional 

de insolvência 

Escassez de capital, mas 
ausência de interesse 
público 

1 de março 
de 2022 

Sberbank 
Europe AG 

Processo nacional 
de insolvência 

Escassez de liquidez, 
mas ausência de 
interesse público 

Sberbank d.d. Resolução Escassez de liquidez e 
interesse público 

Sberbank 
banka d.d 

Resolução Escassez de liquidez e 
interesse público 

Fonte: TCE, com base em dados do CUR e do BCE. 

Processos contra a decisão de resolução do Banco Popular Español (BPE) 

14 Em junho de 2017, o BCE avaliou o BPE e considerou que estava em situação ou 
em risco de insolvência. O CUR concluiu que não existia qualquer perspetiva razoável 
de uma ação alternativa do setor privado impedir a insolvência do BPE e que a 
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resolução era do interesse público, o que determinou a redução e a conversão de 
instrumentos de capital e a venda do banco por 1 euro. 

15 Dado o número e a complexidade dos processos relacionados com esta resolução 
e com fundamentos similares, o Tribunal Geral designou seis processos-piloto a tratar 
de forma prioritária11, tendo suspendido os restantes processos até à conclusão dos 
processos-piloto. Em 24 de outubro de 2019, o Tribunal Geral julgou inadmissível o 
primeiro dos processos-piloto12. Os recorrentes interpuseram recurso no Tribunal de 
Justiça, que confirmou a decisão do Tribunal Geral num acórdão proferido em 4 de 
março de 202113. 

16 Em 1 de junho de 2022, o Tribunal Geral pronunciou-se sobre os restantes cinco 
processos-piloto relacionados com o programa de resolução do BPE. Nos cinco 
processos, os recorrentes pediam a anulação da decisão de resolução e, num deles14, o 
recorrente pedia igualmente uma compensação pelos danos causados. O Tribunal 
Geral não admitiu estes processos (ver caixa 2). 

Caixa 2 

O Tribunal Geral não admitiu nenhum dos processos-piloto relativos 
ao Banco Popular 

Em 1 de junho de 2022, o Tribunal Geral julgou improcedentes todos os 
fundamentos invocados pelos recorrentes e deu razão ao CUR em todos os 
processos. 

O Tribunal Geral confirmou a legalidade da decisão de resolução do Banco Popular 
Español tomada pelo CUR e da decisão da Comissão que aprova esse programa de 
resolução. O pedido de compensação foi julgado improcedente e os recorrentes 
foram condenados a suportar as custas judiciais do CUR e da Comissão. 

O Tribunal Geral considerou que uma decisão do CUR sobre o programa de 
resolução não é um ato preparatório, mas um ato que produz efeitos 
juridicamente vinculativos e que pode ser impugnado perante os tribunais da 
União. 

                                                        
11 Relatório Anual de 2020 do CUR [em inglês], secção 5.4.1. 

12 Processo T-557/17. 

13 Processo C-947/19 P. 

14 Processo T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=pt
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2037054
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=T-523/17
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O Tribunal Geral esclareceu que pode ser intentado um processo contra um 
programa de resolução adotado pelo CUR sem intentar também um processo 
contra a decisão da Comissão que aprova esse programa. 

O Tribunal Geral considerou que a sua fiscalização tinha limitações, na medida em 
que um programa de resolução se baseia em apreciações económicas e técnicas 
altamente complexas. 

Quanto à alegação de que a avaliação15 realizada pelo avaliador independente não 
era "justa, prudente e realista", o Tribunal Geral considerou que, tendo em conta 
as limitações de tempo e as informações disponíveis, algumas incertezas e 
aproximações são inerentes a qualquer avaliação provisória realizada. Tendo em 
conta a urgência da situação, a Comissão considerou, com razão, que o CUR podia 
basear-se nesta avaliação para adotar o programa de resolução. 

No que respeita aos pedidos de indemnização contra o CUR e a Comissão, o 
Tribunal Geral considerou que os recorrentes não demonstraram que o CUR ou a 
Comissão tinham agido ilegalmente, nem que tinham divulgado informações 
confidenciais e, em consequência, violado a sua obrigação de sigilo profissional. 

17 As decisões do Tribunal Geral podem ser objeto de recurso no Tribunal de Justiça, 
limitado a questões de direito, no prazo de dois meses e dez dias a contar da 
notificação da decisão. Foram interpostos cinco recursos contra os acórdãos do 
Tribunal Geral em quatro dos processos-piloto16. 

18 Nas suas contas definitivas de 2021, o CUR não divulgou quaisquer passivos 
contingentes em resultado dos processos pendentes relativos à resolução do BPE. 
Embora seja difícil prever o resultado destes processos judiciais devido à complexidade 
do quadro jurídico aplicável, bem como à novidade das questões suscitadas e à 
escassez de jurisprudência pertinente, o TCE não encontrou provas que contradigam a 
decisão tomada pelo CUR de não divulgar quaisquer passivos contingentes nas suas 
contas de 2021. 

Processos contra a decisão de não proceder a uma avaliação definitiva ex post do 
Banco Popular Español 

19 Foram interpostos três recursos de anulação contra o CUR por falta de uma 
avaliação definitiva ex post, que foram todos julgados inadmissíveis pelo Tribunal 

                                                        
15 Artigo 20º, nº 10, do Regulamento MUR. 

16 Processos C-448/22 P, C-535/22 P, C-539/22 P, C-541/22 P e C-551/22 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2039779
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&lg=&cid=2039954
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&lg=&cid=2040139
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&lg=&cid=2040491
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&lg=&cid=341479
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Geral17. Em acórdãos proferidos em 21 de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça, 
pronunciando-se sobre os recursos de duas dessas deliberações18, considerou que o 
Tribunal Geral tinha concluído corretamente que, em todo o caso, nas circunstâncias 
dos presentes processos, uma avaliação ex post não teria tido qualquer efeito na 
situação jurídica do recorrente. Considerou igualmente que o instrumento de 
alienação da atividade não é uma das situações previstas no artigo 20º, nº 12, do 
Regulamento MUR em que há lugar a uma compensação na sequência de uma 
avaliação definitiva ex post. 

20 Nas suas contas definitivas de 2021, o CUR não divulgou quaisquer passivos 
contingentes associados aos processos relativos a avaliações definitivas ex post. À luz 
dos acórdãos do Tribunal de Justiça de 21 de dezembro de 2021 e do acórdão do 
Tribunal Geral de 1 de junho de 2022 (ver caixa 2) que reproduzem o raciocínio do 
Tribunal de Justiça, o TCE não encontrou provas que contradigam a decisão tomada 
pelo CUR de não divulgar quaisquer passivos contingentes a este respeito. 

Processos contra a decisão nacional de execução relativa à resolução do Banco 
Popular Español 

21 O Regulamento MUR estipula que, na sequência de uma decisão de resolução e 
em determinadas circunstâncias, o CUR poderá ser obrigado a compensar as ANR 
pelos danos a que tenham sido condenadas por um tribunal nacional19. Por 
conseguinte, é importante que o CUR esteja ciente dos processos de indemnização 
pendentes contra ANR nos Estados-Membros participantes. 

22 Após a aprovação do programa de resolução do BPE pela Comissão, a ANR 
espanhola (o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria – FROB) adotou uma 
decisão de execução em junho de 201720. Foram instaurados vários recursos 
administrativos, pedidos de indemnização e processos judiciais contra a decisão do 
FROB. A decisão de execução é baseada na legislação nacional e, por conseguinte, está 
sujeita a controlo jurisdicional nacional. O FROB tem de apresentar ao CUR relatórios 

                                                        
17 Processos T-2/19, T-599/18 e T-512/19. 
18 Processos C-874/19 P e C-934/19 P. 
19 Artigo 87º, nº 4, do Regulamento MUR. 
20 Decisão adotada pela Comissão Diretiva do FROB em 7 de junho de 2017 relativa ao Banco 

Popular Español, S.A. [em inglês]. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=219287&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=2041248
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=219002&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=2041664
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=260268&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=2041845
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=223151&part=1&doclang=PT&text=&dir=&occ=first&cid=2042198
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=225052&part=1&doclang=PT&text=&dir=&occ=first&cid=2042465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
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mensais sobre a execução do programa de resolução e eventuais recursos e ações 
associados21. 

23 Segundo o relatório do FROB de junho de 2022, este tinha recebido 118 recursos 
administrativos contra a decisão de execução supramencionada, tendo em todos os 
casos negado provimento ou declarado que eram inadmissíveis. O FROB tinha 
igualmente recebido 1 073 pedidos de início de procedimento administrativo sobre a 
responsabilidade extracontratual do Estado nos termos do direito nacional espanhol. 
Destes, tinha negado provimento a 414 ações de responsabilidade. Tinha sido objeto 
de 260 processos judiciais, todos eles suspensos pela Secção Administrativa do 
Supremo Tribunal espanhol. 

24 O TCE salienta que os processos nacionais dependem, em grande medida, da 
validade do programa de resolução e da decisão de aprovação da Comissão. O TCE 
constatou que o FROB forneceu regularmente informações ao CUR sobre os processos 
nacionais. Caso o resultado dos 260 processos judiciais pendentes nos tribunais 
nacionais seja favorável aos recorrentes e resulte em indemnizações a pagar pelo 
FROB, o CUR poderá ter de devolver a totalidade ou parte dos montantes 
correspondentes22. O CUR não solicitou uma declaração ao FROB em que este 
avaliasse a probabilidade de um dispêndio de recursos antes de finalizar as contas 
anuais de 2021. Após solicitação do TCE, o CUR pediu e obteve essa declaração e 
divulgou a natureza dos passivos contingentes associados a este litígio, considerando 
embora que não está em condições de quantificar o efeito financeiro. O TCE não 
encontrou provas que contradigam a decisão tomada pelo CUR de não divulgar 
quaisquer passivos contingentes a este respeito. 

Processos contra decisões de não resolução 

25 Em maio de 2018, foram intentados dois processos no Tribunal Geral contra a 
decisão do CUR de não tomar medidas de resolução em relação ao ABLV Bank AS e à 
sua filial ABLV Bank Luxembourg. Para efeitos das contas anuais de 2021, o CUR 
mantém a sua posição de que não existe risco de dispêndio de recursos económicos23 
em relação a estes processos, pelo que não divulgou quaisquer passivos 

                                                        
21 Artigo 28º, nº 1, alínea b), subalínea iii), do Regulamento MUR. 
22 Artigo 87º, nº 4, do Regulamento MUR. 
23 Contas anuais definitivas do Conselho Único de Resolução, exercício de 2021 [em inglês], 

p. 41. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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contingentes24. Com efeito, à data de 6 de julho de 2022, o Tribunal Geral tinha 
negado provimento a ambos, concluindo25, porém, em conformidade com a 
jurisprudência anterior, que a decisão de não adotar instrumentos de resolução 
relativamente a uma instituição de crédito é um ato impugnável. O Tribunal Geral 
considerou que, tendo em conta a margem de discrição de que dispõe o CUR, este não 
cometeu um erro manifesto de apreciação ao considerar que o recorrente estava em 
situação ou em risco de insolvência. Além disso, concluiu que o CUR tinha o direito de 
se basear na avaliação da situação ou risco de insolvência realizada pelo BCE para 
verificar que não existia qualquer perspetiva razoável de que medidas alternativas 
pudessem impedir a sua insolvência num prazo razoável. O ABLV Bank AS foi 
condenado a pagar as custas judiciais do CUR. 

26 Além disso, em agosto de 2019, o CUR concluiu que a resolução do AS PNB Banka 
não era necessária no interesse público, na sequência da avaliação do BCE de que o 
banco estava em situação ou em risco de insolvência. A decisão de não adotar um 
programa de resolução foi contestada pelo banco e por alguns dos seus acionistas 
perante o Tribunal Geral. Em maio de 2022, este decidiu suspender o processo até que 
fosse proferida uma decisão final sobre os processos conexos26. O CUR continua a 
avaliar como remota a probabilidade de um dispêndio de recursos económicos e, por 
conseguinte, não divulgou quaisquer passivos contingentes nas contas de 202127. O 
TCE não encontrou provas que contradigam a avaliação do CUR. 

27  Na sequência da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a UE e os 
Estados Unidos impuseram sanções a determinados bancos russos. O Sberbank d.d., 
na Croácia, e o Sberbank banka d.d., na Eslovénia, foram considerados em situação ou 
em risco de insolvência devido à deterioração da sua situação de liquidez28, levando o 
CUR a decidir adotar programas de resolução para ambos. Ao abrigo dos dois 
programas de resolução, o CUR decidiu transferir todas as ações emitidas pelo 

                                                        
24 Contas anuais definitivas do Conselho Único de Resolução, exercício de 2021 [em inglês], 

p. 41. 
25 Despacho do Tribunal Geral de 14 de maio de 2020 no processo T-282/18 (Ernests Bernis e 

o. contra CUR) e acórdão de 6 de julho de 2022 no processo T-280/18 (ABLV Bank AS contra 
CUR). 

26 Processos T-275/19 (PNB Banka/BCE), T-301/19 (PBN Banka/BCE) e T-330/19 
(PNB Banka/BCE). 

27 Contas anuais definitivas do Conselho Único de Resolução, exercício de 2021 [em inglês], 
p. 41. 

28 Avaliação da situação ou risco de insolvência pelo BCE [em inglês], 28 de fevereiro de 2022. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.pt.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-282%252F18&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=343912
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=344383
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2048500
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2048864
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2049180
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.pt.html
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Sberbank d.d. e pelo Sberbank banka d.d. para o Hrvatska Poštanska Banka d.d. e o 
Nova Ljubljanska banka d.d., respetivamente. O CUR também decidiu não adotar um 
programa de resolução em relação ao Sberbank Europe AG. Até à assinatura das 
contas definitivas do CUR relativas a 2021, não tinha sido dado início a qualquer 
processo judicial contra esta resolução, pelo que o CUR não divulgou quaisquer 
passivos contingentes ou provisões a este respeito29. Contudo, após a apresentação 
das contas, o Sberbank Europe e o Sberbank russo interpuseram vários processos 
contra o CUR, a Comissão e o Conselho30 que, portanto, apenas terão de ser 
considerados nas contas de 2022. 

Passivos contingentes relacionados com o princípio de que "nenhum 
credor fica pior" 

28 A fim de salvaguardar os direitos fundamentais de propriedade, o 
Regulamento MUR estabelece que nenhum credor deve ficar em pior situação no 
âmbito da resolução do que ficaria ao abrigo de um processo normal de insolvência. 
Com base no princípio de que "nenhum credor fica pior", os credores que teriam 
recebido um tratamento mais favorável ao abrigo de um processo normal de 
insolvência devem ser compensados pelo FUR. Para apreciar o tratamento de credores 
e acionistas, deve ser realizada uma avaliação da diferença de tratamento. Em 2021, 
não houve nenhum elemento novo nos seis processos pendentes relativos ao princípio 
de que "nenhum credor fica pior" (em relação a 2020, ver o relatório do TCE). 

Passivos contingentes relacionados com as contribuições dos bancos 
para o Fundo Único de Resolução 

29 Os bancos integrados na União Bancária estão legalmente obrigados a contribuir 
para o FUR (ver caixa 3 e anexo III) com base no seu perfil de risco específico, 
calculado de acordo com o método estabelecido no Regulamento Delegado (UE) 
2015/63 da Comissão, e o nível-alvo calculado pelo CUR. 

                                                        
29 Contas anuais definitivas do Conselho Único de Resolução, exercício de 2021 [em inglês], 

p. 47. 
30 Processos T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22 e T-

572/22. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=en&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=en&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2053010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=PT
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Caixa 3 

Fundo Único de Resolução (FUR) 

O nível-alvo do FUR é, pelo menos, 1% do montante total dos depósitos cobertos 
na união bancária até ao final de 2023. Tendo em conta o atual crescimento anual 
dos depósitos cobertos, este montante ascenderia a cerca de 80 mil milhões de 
euros. Em 2022, 2 896 bancos receberam notificações relativas a contribuições 
anuais, num montante total de 13,67 mil milhões de euros. Se se incluírem as 
contribuições ex ante do ciclo de 2022, os meios financeiros disponíveis do Fundo 
serão de cerca de 66 mil milhões de euros. 

 
Nota: A diferença é ajustada anualmente até 2023. 

Em 27 de janeiro e 8 de fevereiro de 2021, os Estados-Membros do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade assinaram o Acordo que altera o Tratado que cria o 
Mecanismo Europeu de Estabilidade. As alterações incluem um mecanismo de 
apoio ao FUR que, segundo o projeto de decisão do Conselho de Governadores, 
proporcionará uma linha de crédito até um limite máximo nominal de 68 mil 
milhões de euros31. O Tratado alterado entrará em vigor quando for ratificado 
pelos parlamentos dos 19 membros do Mecanismo Europeu de Estabilidade32. 

Fonte: dados do CUR e Mecanismo Europeu de Estabilidade. 

Passivos contingentes decorrentes de processos relativos a contribuições ex ante a 
nível da UE 

30 À data da assinatura das contas definitivas do CUR relativas a 2021, 
havia 63 processos respeitantes a contribuições ex ante (2020: 44 processos) 
pendentes contra o CUR no Tribunal Geral (62) e no Tribunal de Justiça (1). Não tinham 
sido interpostos quaisquer recursos contra as decisões do CUR sobre as contribuições 
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https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_pt.pdf
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ex ante de 2022. Após a assinatura das contas, foram interpostos 24 recursos contra as 
referidas contribuições33 (ver figura 3) que, portanto, apenas terão de ser 
considerados nas contas de 2022. 

Figura 3 – Repartição dos processos relativos às contribuições ex ante 
pendentes nos tribunais da UE em setembro de 2022 

 
Fonte: CUR. 

31 Nas suas contas definitivas relativas a 2021, o CUR divulgou passivos contingentes 
respeitantes a contribuições ex ante no montante de 5,5 milhões de euros (2020: 
5 561 milhões de euros), referentes a 8 (2020: 41) processos pendentes no Tribunal 
Geral34 (ver figura 4), uma vez que avaliou o risco de um dispêndio de recursos 
económicos nestes processos como "possível". Divulgou igualmente um montante 
de 2,55 milhões de euros relativo a 51 processos, correspondente às custas judiciais 
dos recorrentes que o CUR terá de pagar se o TJUE assim o deliberar. 

                                                        
31 Mecanismo Europeu de Estabilidade [em inglês]. 

32 Acordo que altera o Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade. 

33 O processo T-347/21, interposto em 21 de junho de 2021, foi o primeiro contra a decisão 
do CUR sobre as contribuições ex ante de 2021. 

34 Contas anuais definitivas do Conselho Único de Resolução, exercício de 2021 [em inglês], 
pp. 39-40. 
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https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/pt/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=pt
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Figura 4 – Evolução histórica do montante dos passivos contingentes nas 
contas do CUR em relação às contribuições ex ante para o FUR 

 
Fonte: contas do CUR; 2021: 5 509 446,47 euros de passivos contingentes relativos a processos judiciais 
sobre contribuições ex ante a nível da UE e 2 550 000,00 euros de custas judiciais relativas a processos 
pendentes. 

32 A alteração significativa no montante de passivos contingentes divulgados pode 
ser atribuída principalmente a dois fatores. O primeiro é a anulação, pelo Tribunal de 
Justiça, da decisão do CUR relativa às contribuições ex ante de 2017 e a consequente 
clarificação sobre a validade do quadro jurídico aplicável às contribuições ex ante 
(ver ponto 42 e caixa 5), o que reduziu significativamente o risco financeiro de um 
desembolso por parte do FUR. Em vez disso, o CUR divulgou passivos contingentes 
relativos a custas judiciais por falhas processuais. O segundo fator é o novo método 
seguido pelo CUR, baseado na recomendação anterior do TCE35, para estimar os 
passivos contingentes (ver ponto 35) nos processos em que a probabilidade de 
dispêndio de recursos económicos pelo FUR seja considerada possível e possa ser 
quantificada de forma fiável. 

                                                        
35 Relatório sobre o exercício de 2020 relativo a eventuais passivos contingentes, 

recomendação 1, p. 44. 
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2020
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_PT.pdf
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33 Nas suas contas de 2020, o CUR tinha divulgado como passivo contingente o valor 
total das contribuições ex ante objeto de litígio, devido a incertezas sobre o 
entendimento que o Tribunal de Justiça teria quanto à validade do quadro jurídico na 
sequência do acórdão de 2020 do Tribunal Geral36. Nas suas contas de 2021, o CUR 
utilizou um novo método para os processos em que o risco de dispêndio de recursos 
económicos foi avaliado como possível, divulgando a diferença estimada entre os 
montantes recebidos e o eventual novo cálculo do montante da contribuição ex ante 
relativa a 2021. 

34 Em relação aos ciclos de contribuições ex ante de 2016, 2017, 2018, 
2019 ou 2020, o CUR não divulgou passivos contingentes além das custas judiciais, 
uma vez que avaliou como remoto o risco de um dispêndio de recursos económicos 
pelo FUR. Estes processos foram retomados após os acórdãos do Tribunal de Justiça 
em três processos relacionados com o ciclo de contribuição de 201737. 

Método utilizado pelo CUR para calcular a diferença entre a decisão de contribuição 
ex ante inicial e uma eventual decisão revista nos processos relativos às contribuições 
ex ante de 2021 

35 Aplicando a recomendação do TCE38, o CUR desenvolveu um novo método para 
calcular a diferença estimada entre uma decisão de contribuição ex ante inicial e uma 
eventual decisão revista com base num novo cálculo afetado pelos efeitos dos 
elementos contestados (indicadores de risco e processo de ajustamento em função do 
risco – ver figura 5 e figura 6). Porém, o novo método só foi utilizado para os 
processos respeitantes a contribuições ex ante de 2021 em relação aos quais o risco foi 
avaliado como possível, em função do tipo de fundamentos invocados em cada 
processo. Para os restantes processos pendentes, relacionados com as decisões de 
contribuição ex ante de 2016-2021, o CUR avaliou o risco como remoto, pelo que não 
aplicou o novo método e não calculou quaisquer passivos contingentes. 

                                                        
36 Acórdão de 15 de julho de 2021 nos processos C-584/20 P (Comissão/Landesbank 

Baden-Württemberg e CUR) e C-621/20 P (CUR/Landesbank Baden-Württemberg). 
37 Processos C-584/20 P e C-621/20 P, processo C-663/20 P e processo C-664/20 P. 

38 Relatório sobre o exercício de 2020 relativo a eventuais passivos contingentes, 
recomendação 1, p. 44. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2068046
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2068409
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069029
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069285
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069785
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2070006
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_PT.pdf
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Figura 5 – Cálculo das contribuições ex ante: determinação do perfil de 
risco das instituições 

 
Fonte: Regulamento Delegado (UE) 2015/63 da Comissão, quadro do ponto 136 da 
Decisão SRB/ES/2021/22 e processos judiciais relacionados com o ciclo de contribuição ex ante de 2021. 
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Figura 6 – Etapas do cálculo dos fatores de ajustamento em função do 
risco 

 
Fonte: Regulamento Delegado (UE) 2015/63 e processos judiciais relacionados com o ciclo de 
contribuição ex ante de 2021. 

36 Alguns dos recorrentes alegam que, uma vez que pertencem a sistemas de 
proteção institucional, devem beneficiar de uma proteção igual, independentemente 
da sua dimensão, atividade comercial ou perfil de risco. Argumentam ainda que o 
quadro regulamentar é ilegal, uma vez que permite ao CUR, em violação dos princípios 
gerais do direito da União, estabelecer indicadores diferentes para esses sistemas de 
proteção institucional e aplicar coeficientes de ajustamento em função do risco ao 
fator referente a estes sistemas de forma desproporcionada. Devido à novidade e 
complexidade das questões suscitadas, o CUR avaliou como possível o risco de um 
resultado negativo dos processos, podendo originar um dispêndio de recursos 
económicos, e calculou passivos contingentes relativos aos processos em causa. 

37 Há também processos em que os recorrentes alegaram que o CUR violou o 
Regulamento Delegado (UE) 2015/63 da Comissão no que diz respeito à consideração 
da posição global de risco de derivados no âmbito do indicador de risco "Atividades de 
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avaliou como possível o risco de um dispêndio de recursos económicos e calculou 
passivos contingentes em relação a estes processos. 

38 Outros processos contestam a interpretação do Regulamento Delegado (UE) 
2015/63 pelo CUR, arguindo que, no seu cálculo, este não teve em conta determinados 
indicadores de risco, nomeadamente os "fundos próprios e passivos elegíveis detidos 
para além do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis", o "rácio de 
financiamento estável líquido" e os subindicadores "complexidade" e "resolubilidade" 
(ver figura 5, figura 4 e glossário). De facto, o CUR não teve em conta estes 
indicadores de risco no seu cálculo, invocando a falta de dados comparáveis para todos 
os bancos e a necessidade da igualdade de tratamento. Por exemplo, o CUR não pôde 
calcular o excesso disponível em relação ao "requisito mínimo de fundos próprios e 
passivos elegíveis" para todos os bancos, uma vez que ele mesmo e as ANR ainda não 
estabeleceram metas vinculativas deste requisito para todos os bancos no âmbito dos 
respetivos mandatos. O TCE suscitou esta questão em relatórios anteriores39. Embora 
o CUR tenha avaliado o risco global de um dispêndio de recursos económicos como 
possível em alguns destes processos, não divulgou passivos contingentes em relação 
aos fundamentos de mérito específicos devido à indisponibilidade de dados 
pertinentes (ver caixa 4). Além disso, não incluiu nas contas o motivo da não 
divulgação de passivos contingentes conexos. 

Caixa 4 

Indicadores de risco contestados pelos bancos em relação aos quais o 
CUR não calculou exposições financeiras 

O relato normalizado sobre o "rácio de financiamento estável líquido" tornou-se 
aplicável como requisito prudencial substantivo em junho de 202140. O 
Regulamento (UE) 2019/876 introduziu um requisito de supervisão para este rácio 
de 100%, aplicável a partir de 28 de junho de 202141. Antes dessa data, não existia 
qualquer norma vinculativa harmonizada relativa ao rácio, pelo que o CUR decidiu 
não o utilizar no ciclo de contribuições ex ante de 2021. O CUR aplicará o indicador 
do rácio de financiamento estável líquido a partir do ciclo de contribuições ex ante 
de 2023. 

                                                        
39 Relatório Especial 23/2017, recomendação 2, alínea a), e Relatório Especial 01/2021, 

ponto 73. 
40 EBA/ITS/2020/05, Final report, Draft implementing technical standards on supervisory 

reporting requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Considerandos 45 a 48, artigo 2º, nº 4, e artigo 3º, nº 2, do Regulamento (UE) 2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=pt
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=57531
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=pt
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Não foi possível ao CUR calcular a diferença entre as decisões de contribuições 
ex ante iniciais e uma eventual decisão revista em nenhum dos processos que 
incluem fundamentos relacionados com o indicador de risco "passivos detidos 
para além do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis". Por isso, 
não quantificou quaisquer passivos contingentes para estes processos no que diz 
respeito aos fundamentos em causa. 

O CUR declarou que a aplicação do indicador de risco "fundos próprios e passivos 
elegíveis detidos para além do requisito mínimo de fundos próprios e passivos 
elegíveis" apenas às instituições para as quais já foi estabelecido este requisito 
mínimo violaria o princípio da igualdade de tratamento. 

Do mesmo modo, para os subindicadores "complexidade" e "resolubilidade", não 
estão disponíveis dados num formato harmonizado para todas as instituições dos 
Estados-Membros participantes em relação ao ano de referência de 2019 (ciclo de 
contribuições ex ante de 2021). Por conseguinte, o CUR considerou que não pode 
aplicar estes subindicadores ao referido ciclo. 

39 Tendo em conta o elevado nível de incerteza e o complexo quadro regulamentar, 
o TCE conclui que a aplicação do novo método para estimar os passivos contingentes 
respeitantes aos processos relativos a contribuições ex ante melhorou a exatidão do 
montante divulgado. 

Evolução dos processos relacionados com as decisões do CUR relativas às contribuições 
ex ante de 2016 

40 Em setembro de 2019, o NRW Bank interpôs recurso42 do acórdão do Tribunal 
Geral de junho de 2019 no processo T-466/16, que foi considerado inadmissível. Em 
outubro de 2021, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral e 
remeteu-lhe de novo o processo para decidir quanto ao mérito. O CUR avaliou como 
remoto o risco colocado por este processo e não divulgou quaisquer passivos 
contingentes a respeito do mesmo. O TCE não encontrou provas que contradigam a 
avaliação do CUR. 

Evolução dos processos relacionados com as decisões revistas do CUR relativas às 
contribuições ex ante de 2016 

41 Em 28 de novembro de 2019, o Tribunal Geral anulou as decisões do CUR 
relativas às contribuições ex ante de 2016 referentes a três bancos por questões 

                                                        
42 Processo C-662/19 P. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2090739
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2073289
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processuais43. Uma vez que o cálculo se manteve válido, o CUR tomou uma nova 
decisão sobre as contribuições ex ante contestadas de 2016, seguindo uma abordagem 
processual revista. Em maio, junho e agosto de 2020, os três bancos interpuseram 
recursos perante o Tribunal Geral para a anulação da nova decisão do CUR relativa às 
contribuições ex ante de 2016. O Tribunal Geral retomou a instância nos três 
processos44 na sequência dos acórdãos do Tribunal de Justiça em três processos que se 
encontravam pendentes relativos a contribuições ex ante de 201745. O CUR avaliou 
como remoto o risco colocado por estes processos e não divulgou quaisquer passivos 
contingentes a respeito dos mesmos. O TCE não encontrou provas que contradigam a 
avaliação do CUR. 

Evolução dos processos relacionados com as decisões relativas às contribuições ex ante 
de 2017 

42 Em 15 de julho de 2021, a Grande Secção do Tribunal de Justiça anulou a decisão 
do Tribunal Geral relativa a um processo46. O Tribunal de Justiça anulou a decisão do 
CUR relativa às contribuições ex ante por insuficiência de fundamentação e confirmou 
a validade das disposições contestadas do Regulamento Delegado (UE) 2015/63 da 
Comissão47. Na sequência deste acórdão, em 15 de dezembro de 2021 o CUR tomou 
uma nova decisão sobre as contribuições ex ante. Em 15 de março de 2022, o banco 
em causa pediu a anulação desta nova decisão48. O CUR interpôs igualmente recursos 
contra os outros dois acórdãos do Tribunal Geral de 23 de setembro de 2020, tendo o 
Tribunal de Justiça proferido a sua decisão em 3 de março de 2022 (ver caixa 5)49. 

                                                        
43 Processo T-365/16, processos apensos T-377/16, T-645/16 e T-809/16 e processo T-323/16. 
44 Processos T-336/20, T-339/20 e T-499/20. 

45 Processos C-584/20 P e C-621/20 P, processo C-663/20 P e processo C-664/20 P. 
46 Acórdão de 23 de setembro de 2020 no processo T-411/17 (Landesbank 

Baden-Württemberg/CUR). 
47 Processos C-584/20 P (Comissão/Landesbank Baden-Württemberg e CUR) e C-621/20 P 

(CUR/Landesbank Baden-Württemberg). 
48 Processo T-142/22 (Landesbank Baden-Württemberg/CUR). 

49 Processos C-663/20 P (CUR/Hypo Vorarlberg Bank) e C-664/20 P (CUR/Portigon e 
Comissão). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=en&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=en&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2073946
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2074124
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2074372
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2074635
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2074840
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2075382
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2075534
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-499%252F20&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=177814
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069029
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069285
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069785
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2070006
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-411%252F17&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2076491
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069029
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069785
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2070006
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Caixa 5 

Consequências gerais do acórdão do Tribunal de Justiça, de 3 de 
março de 2022, sobre a decisão do CUR relativa às contribuições 
ex ante de 2017 

O Tribunal de Justiça anulou a decisão do CUR relativa às contribuições ex ante 
de 2017 referentes a dois bancos50, seguindo o seu anterior acórdão de 15 de 
julho de 2021. Em especial, o Tribunal de Justiça esclareceu as seguintes questões: 

1) a decisão do CUR relativa às contribuições ex ante de 2017 e respetivo anexo 
estavam devidamente autenticados; 

2) a decisão do CUR relativa às contribuições ex ante de 2017 não foi 
suficientemente fundamentada, mas o seu dever de fundamentação deve ser 
contrabalançado com a sua obrigação de proteger os dados confidenciais de 
outros bancos. No respeitante ao âmbito da obrigação de fundamentação do 
CUR, o TCE remete para o acórdão e despachos pertinentes do Tribunal de 
Justiça51.  

O Tribunal de Justiça manteve os efeitos da decisão anulada do CUR relativa às 
contribuições ex ante de 2017 do CUR referentes aos dois bancos, por um período 
máximo de seis meses, até à entrada em vigor de uma nova decisão do CUR 
relativa ao ciclo de contribuição ex ante de 2017. 

Evolução dos processos relacionados com os ciclos de contribuições ex ante de 2018 
a 2020 

43 A respeito de um dos processos relativos aos ciclos de contribuição 
de 2018 interpostos no Tribunal Geral (processo T-758/18, ABLV Bank/CUR), o CUR 
considerou como remoto o risco de anulação e não divulgou qualquer passivo 
contingente. Esta interpretação está em consonância com o acórdão do Tribunal Geral 
que negou provimento ao processo em janeiro de 2021, de que o banco recorreu em 
março de 202152. Em setembro de 2022, o Tribunal de Justiça negou provimento ao 
recurso. 

                                                        
50 Processos T-414/17 (Hypo Vorarlberg Bank/CUR) e T-420/17 (Portigon AG/CUR). 
51 Processos C-584/20 P e C-621/20 P, ponto 137; processo C-663/20 P, ponto 102; e 

processo C-664/20 P, ponto 105. 

52 Processo C-202/21 P (ABLV Bank/CUR). 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=383188
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2080969
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=179464
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=179660
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2069785
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=179950
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2081995


 30 

 

44 Não obstante, o CUR considerou possível que, em todos os outros processos 
relacionados com as suas decisões de contribuição ex ante respeitantes aos ciclos de 
contribuição de 2018, 2019 e 2020, estas fossem anuladas por motivos processuais 
(insuficiência de fundamentação), uma vez que não respeitavam plenamente as 
normas de fundamentação estabelecidas pelo Tribunal de Justiça em três recursos 
(ver ponto 42). Nestes processos, o CUR entende que, mesmo no caso de as decisões 
de contribuição ex ante serem readotadas na sequência de um acórdão, o cálculo 
destas não seria afetado, apesar de eventuais fundamentos de mérito existentes, uma 
vez que as decisões apenas retificariam a fundamentação. Nesse cenário, o cálculo das 
contribuições ex ante poderia vir ainda a ser afetado no futuro, mas apenas se os 
bancos em causa decidissem interpor recurso e invocar fundamentos de mérito contra 
as novas decisões. Por conseguinte, quanto aos processos relativos a 2018, 2019 
e 2020, o CUR avaliou como remoto o risco de um dispêndio de recursos económicos 
pelo FUR resultante desses processos, exceto no que se refere às custas judiciais, e não 
aplicou o novo método. Em comparação, nos processos relativos a 2021 em que 
avaliou o risco como possível, aplicou o novo método por ter considerado razoável 
presumir que os tribunais da UE se pronunciariam sobre os seus méritos no que se 
refere ao cálculo das contribuições ex ante. 

45 Em resumo, o TCE não encontrou provas que contradigam as conclusões do CUR 
quanto aos seus passivos contingentes com base nas informações disponíveis à data 
do encerramento das contas de 2021. 

Evolução dos processos relacionados com o ciclo de contribuições ex ante de 2021 

46 Foram interpostos 22 recursos de anulação da decisão relativa às contribuições 
ex ante de 2021, que estão ainda pendentes no Tribunal Geral. Em relação aos 
processos em que o risco de dispêndio de recursos económicos foi avaliado como 
possível, o CUR aplicou o novo método e calculou um passivo contingente 
(ver pontos 35 a 39). 

47 O TCE não encontrou provas que contradigam a avaliação do CUR quanto à 
probabilidade de dispêndio de recursos económicos a respeito dos processos relativos 
a 2021. 
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Processo relacionado com os compromissos irrevogáveis de pagamento 

48 Está pendente no Tribunal Geral outro processo53 relativo à interpretação do 
artigo 7º, nº 3, do Regulamento de Execução (UE) 2015/81 do Conselho no contexto de 
acordos sobre compromissos irrevogáveis de pagamento celebrados com o CUR. A 
recorrente, que cessou a sua atividade enquanto instituição de crédito, considera que 
a recusa do CUR de devolver os montantes pagos correspondentes às garantias em 
numerário referentes aos compromissos irrevogáveis de pagamento em relação ao 
período de 2015-2021 constitui uma violação das suas obrigações contratuais. O CUR 
considera como remoto o risco de um dispêndio de recursos económicos pelo FUR a 
este respeito. O TCE não encontrou provas que contradigam as conclusões do CUR. 

Estimativa dos passivos contingentes relativos a custas judiciais das partes contrárias 

49 Nas suas contas definitivas de 2021, o CUR divulgou, pela primeira vez, passivos 
contingentes separados relacionados com a liquidação das custas judiciais da 
representação jurídica da parte contrária nos processos em que considera possível 
uma decisão favorável à mesma (sem resultar necessariamente num desembolso do 
FUR). O CUR estimou em 2,55 milhões de euros o total das custas judiciais em todos os 
processos pendentes, com base na última liquidação relativa a um processo de 
natureza semelhante54. No entanto, a sua análise não teve suficientemente em conta 
as diferenças dos processos em causa em termos de complexidade e duração, que têm 
influência nas custas judiciais a suportar. 

50 Em cinco processos em que o CUR avaliou como provável a ocorrência de um 
dispêndio de recursos económicos, este reconheceu provisões no montante 
de 242 750 euros pelo custo da representação jurídica da parte contrária. Neste 
contexto, o TCE observa que o CUR contabilizou diretamente como despesa o 
pagamento das custas judiciais num processo resolvido em janeiro de 2021, sem 
recorrer à provisão correspondente inscrita nas contas de 2020. 

Passivos contingentes decorrentes de processos relativos a contribuições ex ante a 
nível nacional 

51 Além dos processos referidos, vários bancos de quatro Estados-Membros 
(Áustria, Itália, Finlândia e Alemanha) intentaram processos administrativos ou 

                                                        
53 Processo T-688/21 (BNP Paribas Public Setor/CUR). 

54 Contas anuais definitivas do Conselho Único de Resolução, exercício de 2021 [em inglês], 
p. 41. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=PT
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2083019
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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judiciais contra as decisões sobre as suas contribuições ex ante. O montante 
contestado, 4 712 milhões de euros (ver quadro 3), diz respeito a decisões de 
contribuição ex ante pendentes de sentença relativa a um recurso a nível nacional 
(702 recursos administrativos e 9 recursos em tribunais nacionais nos quatro países em 
causa). A maioria dos processos foi interposta na Alemanha. O TCE observa que o 
montante global contestado aumentou em relação a 2020. 

52 Apesar de um acórdão de dezembro de 2019, no qual o Tribunal de Justiça 
determinou que apenas o TJUE podia fiscalizar a legalidade das decisões do CUR 
relativas às contribuições ex ante para o FUR55, continuam a ser intentados novos 
processos a nível nacional. O CUR considera ser remoto o risco de dispêndio de 
recursos económicos decorrente de processos contra as contribuições ex ante a nível 
nacional, pelo que não divulgou quaisquer passivos contingentes a respeito dos 
mesmos56. 

Quadro 3 – Evolução dos montantes das contribuições ex ante para o 
FUR contestados a nível nacional 

Contribuição 
relativa ao 
exercício 

Número 
de 
processos 

2022 

Montantes 
contestados 

2022 

(em milhões de 
euros) 

Número 
de 
processos 

2021 

Montantes 
contestados 

2021 

(em milhões de 
euros) 

2022 3 232 n. a. n. a. 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Total 711 4 712 682 3 746 
Fonte: TCE, com base em dados do CUR; todos os montantes são respeitantes a maio do ano em causa; 
valores arredondados ao milhão mais próximo. 

                                                        
55 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 3 de dezembro de 2019, no processo C-414/18. 

56 Contas anuais definitivas do Conselho Único de Resolução, exercício de 2021 [em inglês], 
p. 40. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=221243&part=1&doclang=PT&text=&dir=&occ=first&cid=2083514
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=pt&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2084304
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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53 Embora o CUR não tenha divulgado processos nacionais e montantes contestados 
nas suas contas de 2021, continuou a acompanhar os processos intentados a nível 
nacional relativos às suas decisões sobre as contribuições ex ante. Além disso, em 
conformidade com a recomendação anterior do TCE57, o CUR solicitou e recebeu 
declarações escritas das ANR em nome do seu auditor externo privado. 

54 A quantidade de informações apresentadas pelas ANR varia significativamente. 
Na sua garantia escrita, uma ANR declarou que, para todos os casos com exceção dos 
de 2016, cuja probabilidade foi avaliada como remota, não estava em condições de 
avaliar a probabilidade de anulação das decisões ex ante objeto de processos 
administrativos ou judiciais nacionais. Outra ANR declarou que não é possível avaliar 
os casos que lhe dizem respeito e, por último, uma terceira avaliou como remota a 
probabilidade associada aos processos a si conexos. 

Passivos contingentes relacionados com contribuições administrativas 

55 Os recursos das decisões relativas às contribuições administrativas podem ser 
interpostos junto da Câmara de Recurso do CUR no prazo de seis semanas a contar da 
data da notificação da decisão58. As decisões da Câmara de Recurso podem ser 
contestadas no Tribunal Geral. Em 2021, os bancos não recorreram de nenhuma 
decisão relativa às contribuições administrativas, pelo que o CUR não divulgou 
quaisquer passivos contingentes a este respeito. 

Informações adicionais 

56 O CUR demonstrou ter introduzido controlos internos adequados, que dão um 
panorama dos litígios relevantes interpostos nos tribunais nacionais e da UE. Contudo, 
devido à natureza dos processos a nível nacional, o CUR depende em grande medida 
da cooperação das ANR competentes. O TCE constatou que o serviço jurídico do CUR 
procedeu a uma avaliação interna dos riscos, que abrangeu a fundamentação 
subjacente em cada categoria de litígios, e a disponibilizou ao contabilista. A evolução 
dos processos é comunicada regularmente ao Conselho de Administração do CUR. 

                                                        
57 Relatório sobre o exercício de 2020 relativo a eventuais passivos contingentes, 

recomendação 2, p. 45. 

58 Artigo 85º, nº 3, do Regulamento MUR. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_PT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
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Parte II: Passivos contingentes da Comissão 

57 Nas suas contas encerradas em 31 de dezembro de 2021, a Comissão não 
divulgou quaisquer passivos contingentes decorrentes das suas funções ao abrigo do 
Regulamento MUR. 

58 Na sequência da aprovação, pela Comissão, do programa de resolução do BPE59 
adotado pelo CUR, à data de junho de 2022 estavam pendentes no Tribunal 
Geral 26 processos judiciais contra a Comissão. Em 1 de junho de 2022, o Tribunal 
Geral proferiu decisões que negaram o provimento, na integralidade, de quatro outros 
processos em que a Comissão era demandada (ver caixa 2), pelo que estes não 
implicaram qualquer dispêndio de recursos económicos. 

59 A Comissão é também demandada em dois processos respeitantes a 
contribuições ex ante e interveniente noutros. Porém, uma vez que não está envolvida 
no processo de decisão das contribuições ex ante, não divulgou quaisquer passivos 
contingentes. 

60 O TCE não encontrou provas relativas às funções da Comissão no âmbito do MUR 
que contradigam a avaliação da mesma sobre os litígios em curso. 

Parte III: Passivos contingentes do Conselho 

61 O Conselho confirmou que, em 31 de dezembro de 2021, não tinha passivos 
contingentes resultantes do desempenho das suas funções ao abrigo do 
Regulamento MUR. 

62 Até junho de 2022, o Conselho não esteve envolvido em qualquer decisão de 
resolução. 

  

                                                        
59 Aprovação do programa de resolução do Banco Popular Español, S.A. 
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Conclusões e recomendações 
63 Quanto aos processos relacionados com decisões de resolução e de não 
resolução a nível da UE, o CUR e a Comissão avaliaram como remoto o risco de 
dispêndio de recursos económicos e, consequentemente, não divulgaram quaisquer 
passivos contingentes a respeito dos mesmos (ver pontos 18, 20, 25, 26 e 57). 

64 Nas suas contas de 2021, o CUR divulgou passivos contingentes de 5,5 milhões de 
euros por possíveis desembolsos do FUR associados a processos pendentes contra as 
suas decisões de 2021 relativas às contribuições ex ante. Também divulgou um passivo 
contingente de 2,55 milhões de euros relativo às custas judiciais da representação 
jurídica da parte contrária, que diz respeito à maioria dos processos pendentes 
relativos às decisões de contribuição ex ante dos anos de 2016 a 2021 (ver ponto 31 e 
figura 4). A análise do CUR não teve suficientemente em conta as suas diferenças em 
termos de complexidade e duração, que têm influência nas custas judiciais acumuladas 
(ver ponto 49). 

65 Para os processos relativos a 2021 em que avaliou como possível o risco de 
dispêndio de recursos económicos pelo FUR, o CUR calculou a diferença estimada 
entre os montantes da decisão inicial de contribuição ex ante e o eventual novo cálculo 
segundo um método que reflete melhor o risco financeiro real destes processos. 
Contudo, o método apenas teve em conta os processos que o CUR conseguiu 
quantificar de forma fiável. Em relação aos processos em que avaliou o risco como 
possível, mas não conseguiu quantificar a exposição financeira potencial, o CUR não 
divulgou a natureza nem a razão das incertezas (ver ponto 38). 

66 O CUR não aplicou o novo método aos processos relativos aos anos anteriores 
a 2021, uma vez que avaliou como remoto o risco de dispêndio de recursos 
económicos conexo aos mesmos. Considerou que era possível que, em todos os outros 
processos relacionados com as suas decisões de contribuição ex ante respeitantes aos 
ciclos de contribuição de 2018, 2019 e 2020, estas fossem anuladas por motivos 
processuais (insuficiência de fundamentação), uma vez que não respeitavam 
plenamente as normas de fundamentação estabelecidas pelo Tribunal de Justiça. 
Segundo a avaliação do CUR, essa anulação não afetaria o cálculo do montante das 
contribuições ex ante, mas poderia ter consequências para a obrigação de reembolso 
das custas judiciais (ver ponto 44). 
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67 À semelhança das contas dos exercícios anteriores, o CUR não divulgou passivos 
contingentes relacionados com processos nacionais contra contribuições ex ante, em 
conformidade com a decisão prejudicial do Tribunal de Justiça, que considerou que os 
tribunais nacionais não são competentes para fiscalizar as decisões do CUR relativas às 
contribuições ex ante para o FUR (ver ponto 52). 

68 Com base nos procedimentos executados e nos elementos de prova obtidos, bem 
como nas informações disponíveis à data do encerramento das contas de 2021, nada 
chamou a atenção do TCE que possa sugerir que os passivos contingentes decorrentes 
do desempenho das funções de resolução do CUR, da Comissão e do Conselho 
apresentam distorções materiais. O TCE ressalva porém que todas as avaliações sobre 
o resultado dos processos judiciais relativos às decisões de resolução e de não 
resolução contra o CUR e a Comissão são extremamente complicadas pelo facto de o 
quadro jurídico em matéria de resoluções ser relativamente recente e criar uma 
situação jurídica complexa, específica e sem precedentes (ver ponto 18). Observa 
igualmente que os processos judiciais relativos à contribuição ex ante para o FUR 
visam aspetos específicos dos cálculos do CUR e que o risco de dispêndio de recursos 
económicos não pode ser totalmente excluído (ver pontos 36 e 37). 

69 De modo a assegurar uma imagem verdadeira e apropriada das contas, o 
contabilista deve obter todas as informações pertinentes. Para a elaboração das 
contas de 2021 do CUR, o seu contabilista recebeu uma avaliação dos riscos por 
categoria dos litígios em curso por parte do serviço jurídico, bem como uma análise 
pormenorizada do novo método de cálculo dos passivos contingentes. A avaliação dos 
riscos também incluiu alguma fundamentação subjacente (ver ponto 56). No entanto, 
o contabilista não recebeu declarações escritas do FROB sobre os processos nacionais 
relacionados com a resolução do Banco Popular Español (ver ponto 24), o que sucedeu 
após a apresentação das contas definitivas. Na sequência da 
recomendação 2 formulada pelo TCE em relação a 2020, o CUR recebeu das 
autoridades nacionais de resolução competentes, em nome do seu auditor externo 
privado, declarações escritas sobre os processos nacionais relativos às contribuições 
ex ante (ver ponto 53). 

Recomendação 1 – Pedido direto de declarações escritas acerca 
dos processos nacionais 

Antes de finalizar as suas contas anuais, o CUR deve solicitar diretamente às 
autoridades nacionais de resolução declarações escritas que avaliem a probabilidade 
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de dispêndio de recursos económicos devido a processos nacionais relacionados com 
resoluções ou contribuições ex ante para o FUR. 

Prazo: apresentação das contas do CUR relativas a 2022 

Recomendação 2 – Melhoria do método de cálculo da eventual 
compensação das custas judiciais 

Ao quantificar os passivos contingentes relacionados com a liquidação das custas 
judiciais da representação jurídica da parte contrária, o CUR deve melhorar a sua 
análise dos processos em causa, tendo em conta a sua complexidade e duração 
potencial. 

Prazo: apresentação das contas do CUR relativas a 2022 

Recomendação 3 – Divulgação de eventuais reembolsos do 
Fundo Único de Resolução 

Nos processos relativos a contribuições ex ante a respeito dos quais avalia como 
possível o dispêndio de recursos económicos, mas não pode quantificar de forma fiável 
o passivo contingente, o CUR deve divulgar nas suas contas a natureza da incerteza e
as razões subjacentes.

Prazo: apresentação das contas do CUR relativas a 2022 

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Mihails Kozlovs, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 8 de novembro 
de 2022. 

Pelo Tribunal de Contas 

Tony Murphy 
Presidente 
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Anexos 

Anexo I – O Tribunal de Justiça da União Europeia e as vias de 
recurso disponíveis contra as decisões das instituições, órgãos e 
organismos da UE 
O TJUE (ver figura 7) é composto por duas jurisdições: o Tribunal de Justiça e o 
Tribunal Geral. No Tribunal de Justiça, os advogados-gerais emitem pareceres sobre os 
processos para o apoiar nas suas deliberações. O Tribunal Geral foi criado para aliviar a 
pressão sobre o Tribunal de Justiça e aprecia sobretudo processos intentados por 
particulares e empresas contra atos e atos regulamentares da UE que lhes digam 
diretamente respeito, bem como processos que visem obter uma indemnização por 
danos causados por instituições, órgãos ou organismos da UE. Os acórdãos do Tribunal 
Geral são passíveis de recurso para o Tribunal de Justiça no prazo de dois meses, mas 
estes recursos estão limitados a questões de direito. 

Figura 7 – Composição do Tribunal de Justiça da União Europeia 

 
Fonte: TCE. 

Estão disponíveis diversas vias de recurso judicial para as pessoas singulares e coletivas 
que pretendam contestar decisões de instituições, órgãos e organismos da UE 
(ver figura 8). Uma delas é o recurso de anulação contra uma decisão juridicamente 

Tribunal de Justiça Tribunal Geral
TRIBUNAL SUPERIOR

X11 X 27 X 54
Advogados-gerais Um juiz de cada 

Estado-Membro da UE
Dois juízes de cada 

Estado-Membro da UE

alivia a carga do 
Tribunal de Justiça

apoiam as deliberações 
do Tribunal de Justiça 

com pareceres imparciais
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vinculativa de que a pessoa seja destinatária ou que lhe diga direta e individualmente 
respeito. Para anular uma decisão tomada pela UE ou por um dos seus organismos, os 
recorrentes devem interpor os recursos no prazo de dois meses a contar da publicação 
da decisão em causa60. 

Figura 8 – Vias de recurso judicial disponíveis contra decisões de 
instituições, órgãos e organismos da UE 

 
Fonte: TCE, com base no TFUE e na jurisprudência. 

Outro tipo de via de recurso é a ação de indemnização com base na responsabilidade 
extracontratual da União de pagar pelos danos sofridos. Estas ações61 apenas podem 
ser intentadas no prazo de cinco anos. Para vencer uma ação de indemnização, o 
demandante tem de demonstrar que a instituição cometeu uma violação 
suficientemente grave de uma norma destinada a conferir direitos aos particulares, 
que houve um prejuízo real sofrido pelo demandante e que existe um nexo de 
causalidade direto entre a violação e o prejuízo. 

Os processos judiciais são iniciados com a apresentação pelo demandante de uma 
petição que especifique os fundamentos e argumentos invocados, bem como os 

                                                        
60 O artigo 263º do TFUE estabelece um prazo de dois meses a contar da publicação da 

medida, da sua notificação ao recorrente ou, na falta desta, do dia em que o recorrente 
tenha tomado conhecimento da medida. 

61 Artigo 268º do TFUE; artigo 87º, nº 5, do Regulamento MUR; artigo 46º do Estatuto do 
Tribunal de Justiça da União Europeia. 

RECURSO DE ANULAÇÃO 
(de uma decisão)

Artigo 263º do TFUE

AÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO 
(responsabilidade extracontratual)

Artigos 268º e 340º do TFUE

2 meses 5 anos

Ato juridicamente vinculativo Conduta ilícita

Diz direta e individualmente 
respeito ao demandante Prejuízo real e certo

Beneficia o demandante Nexo de causalidade direto

BASE JURÍDICA

PRAZO
(de apresentação)

CONDIÇÕES
(simplificadas)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:pt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-pt-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-pt-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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pedidos formulados. O demandado é obrigado a apresentar uma defesa escrita no 
prazo de dois meses62. 

Por norma, o demandante pode apresentar uma réplica à defesa, à qual o demandado 
pode apresentar uma tréplica. As partes que estejam em condições de demonstrar que 
têm interesse no resultado do processo podem intervir no procedimento mediante a 
apresentação de um articulado de intervenção em que apoiam as conclusões de uma 
parte. Além disso, os tribunais da UE podem optar por colocar às partes perguntas 
específicas a que estas estão obrigadas a responder. No final deste procedimento 
escrito, os tribunais da UE podem decidir realizar uma audição oral pública no TJUE. 
Em seguida, os juízes deliberam e proferem o seu acórdão numa audiência pública 
(ver figura 9). Os acórdãos do Tribunal Geral podem ser objeto de recurso perante o 
Tribunal de Justiça no prazo de dois meses e dez dias após a notificação da decisão às 
partes63. Se não forem objeto de recurso, tornam-se definitivos após este período. 

Figura 9 – Tramitação normal dos processos no TJUE 

 
Fonte: TCE. 

  

                                                        
62 Em circunstâncias excecionais, este prazo pode ser prorrogado a pedido devidamente 

fundamentado do demandado, com base no artigo 81º do Regulamento de Processo do 
Tribunal Geral (JO L 105 de 23.4.2015, p. 1), o que aconteceu na maior parte dos processos 
relacionados com a resolução do BPE. 

63 Artigo 56º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia. 

PROCEDIMENTO ESCRITO AUDIÊNCIA PÚBLICA

Petição Defesa Intercâmbio(s) 
escrito(s)

Audiência(s) Acórdão

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-pt-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-pt-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-pt-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Anexo II – Processo e decisão relativos a resoluções 
Figura 10 – Mecanismo Único de Resolução (resolução de bancos em 
situação de insolvência) 

 
Fonte: TCE e quadro jurídico aplicável (Regulamento (UE) nº 806/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de julho de 2014). 

PROCESSO DE DECISÃO INTERVENIENTES

Banco em situação ou risco de 
insolvência

Estão disponíveis medidas 
alternativas do setor privado em 

tempo oportuno?

SIM NÃO

A resolução é necessária no 
interesse público?

Não resolução

SIM NÃO

Fatores a considerar para o interesse público:

continuidade de funções de importância crítica; 
proteção da estabilidade financeira; proteção dos 

fundos públicos; proteção dos depositantes; 
proteção dos fundos e ativos dos clientes.

Adoção de um 
programa de 

resolução

Liquidação do 
banco ao abrigo 
de um processo 

normal de 
insolvência

Sessão executiva do 
BCE/CUR

Sessão executiva do CUR 
em cooperação com o BCE

Sessão executiva do CUR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
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Figura 11 – Processo de decisão conducente a uma resolução e litígios 
em curso 

 
* O BCE não se inscreve no âmbito da presente auditoria. 

Fonte: TCE, com base no quadro jurídico. 
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Anexo III – Processo de cálculo e cobrança das contribuições 
ex ante 
Processo de cobrança das contribuições ex ante para o Fundo Único de Resolução 

Desde 2016, o CUR é responsável por calcular as contribuições para o FUR64, em 
estreita cooperação com as ANR. A contribuição por banco é calculada com base numa 
contribuição de taxa fixa no caso dos bancos de pequena dimensão (que não são de 
risco) e numa contribuição pro-rata (ajustada em função do risco quando pertinente) 
para os bancos maiores ou de risco65 (ver figura 12). 

Figura 12 – Método de cálculo das contribuições ex ante 

 
Fonte: CUR. 

As ANR recolhem junto dos bancos as informações necessárias para o cálculo e 
transmitem-nas ao CUR. O CUR comunica então a sua decisão a todas as ANR, fazendo-
a acompanhar da fundamentação, de um formulário normalizado que contém 
informações para cada banco da sua esfera de competências (incluindo o montante 
das contribuições ex ante a pagar), dos pormenores do cálculo e dos dados de cada 
banco (o "anexo harmonizado"). Com base no cálculo fornecido pelo CUR, as ANR 
cobram as contribuições e transferem-nas para o FUR66, que é gerido pelo CUR 

                                                        
64 Artigo 4º do Regulamento de Execução (UE) 2015/81 do Conselho. 
65 Artigo 4º, nº 1, do Regulamento Delegado (UE) 2015/63 da Comissão. 
66 Acordo do Conselho relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo 

Único de Resolução, 14 de maio de 2014. 

NÍVEL-ALVO ANUAL
Repartição do nível-alvo 
entre as instituições 

NÃO SÃO DE RISCO
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DE RISCO

GRANDES 
INSTITUIÇÕES 
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COM BASE EM 
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FIXOS

BASE/DIMENSÃO 
DA INSTITUIÇÃO

RISCO DA 
INSTITUIÇÃO

TOTAL DA BASE/DIMENSÃO E DO RISCO
DE TODAS AS INSTITUIÇÕES AO ABRIGO DO FUR

CÁLCULO DA BASE/DIMENSÃO DA INSTITUIÇÃO 

Total dos 
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Fundos 
próprios

Depósitos 
cobertos

Ajustamento 
de derivados
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intragrupo
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AJUSTAMENTO 
EM FUNÇÃO DO 
FATOR DE RISCO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=PT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/pt/pdf
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(ver figura 13). Durante este processo de cálculo e notificação, devem ser cumpridos 
vários requisitos processuais formais. 

Figura 13 – Processo de cobrança da contribuição ex ante, com vias de 
recurso 

 
Fonte: TCE, com base no quadro jurídico. 
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Anexo IV – Seguimento das recomendações do ano anterior 

Ano de 
formulação 

Recomendação Situação Descrição 

2021 

O CUR deve avaliar e desenvolver um 
método para calcular a diferença estimada 
entre as decisões de contribuição ex ante 
iniciais e uma eventual decisão revista, 
quando aplicável. 

Concluída 

O CUR desenvolveu um método para estimar os 
montantes que teria de pagar às instituições 
contribuintes na sequência de processos em litígio, 
sempre que avalie como possível um resultado 
favorável ao recorrente; nas contas de 2021, apenas foi 
registada como passivo contingente relativo a estes 
processos a diferença entre os montantes recebidos e 
as eventuais decisões revistas. 

2021 

O CUR deve reintroduzir o processo de 
acompanhamento destes casos, solicitando 
às autoridades nacionais de resolução que 
apresentem anualmente uma garantia por 
escrito sobre as informações fornecidas, 
bem como uma avaliação da probabilidade 
de êxito dos processos interpostos contra a 
contribuição ex ante. 

Concluída 

Para as contas de 2021, o CUR solicitou às autoridades 
nacionais de resolução, em janeiro de 2022, que 
facultassem ao seu auditor externo (com cópia para o 
CUR) uma avaliação do resultado provável dos recursos 
administrativos e processos judiciais pendentes a nível 
nacional relacionados com contribuições ex ante, bem 
como uma estimativa do passivo que poderia resultar 
desses recursos. 
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Siglas, acrónimos e designações 
abreviadas 

Sigla, acrónimo ou 
designação abreviada Designação 

ANR Autoridade nacional de resolução 

BCE Banco Central Europeu 

BPE Banco Popular Español, S.A. 

CUR Conselho Único de Resolução 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(autoridade nacional de resolução espanhola) 

FUR Fundo Único de Resolução 

MUR Mecanismo Único de Resolução 

Regulamento MUR 

Regulamento (UE) nº 806/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 2014, que 
estabelece regras e um procedimento uniformes para a 
resolução de instituições de crédito e de certas 
empresas de investimento no quadro de um 
Mecanismo Único de Resolução e de um Fundo Único 
de Resolução bancária e que altera o Regulamento (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 225 de 30.7.2014, p. 1) 

TCE Tribunal de Contas Europeu 

TFUE Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

TJUE Tribunal de Justiça da União Europeia 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=PT
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Glossário 
Anexo harmonizado: anexo à Decisão do Conselho Único de Resolução relativa às 
contribuições anuais das instituições financeiras para o Fundo Único de Resolução, que 
as instituições financeiras podem utilizar para verificar o cálculo das suas 
contribuições. 

Fundos próprios principais de nível 1: fundos próprios da mais elevada qualidade de 
que as instituições financeiras devem poder dispor imediatamente e sem restrições 
para a cobertura de riscos ou perdas no momento da sua ocorrência. 

Plano de resolução: descrição das características e da estratégia de resolução de uma 
instituição financeira, indicando como irá resolver eventuais impedimentos à resolução 
e de que forma cumpre o requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis. 

Programa de resolução: decisão que especifica os instrumentos a aplicar na liquidação 
de uma instituição financeira em situação de insolvência. 

Rácio de financiamento estável líquido: norma de liquidez que exige que as 
instituições financeiras disponham de um financiamento estável suficiente para cobrir 
a duração dos seus ativos de longo prazo. 

Requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis: obrigação de as instituições 
financeiras deterem instrumentos suficientes que lhes permitam cobrir perdas e 
recapitalizar-se em caso de dificuldades financeiras e de resolução. 

Resolução: liquidação ordenada de uma instituição financeira em situação ou em risco 
de insolvência, a fim de assegurar a continuidade das suas funções essenciais, 
preservar a estabilidade financeira e proteger os fundos públicos minimizando a 
necessidade de apoio financeiro público. 
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Resposta do Conselho Único de 
Resolução 
Resposta do CUR à caixa 4 

O CUR gostaria de salientar que, devido à indisponibilidade de dados harmonizados, não 
aplicou o indicador de risco do rácio de financiamento estável líquido no âmbito do pilar 
«Estabilidade e variedade do financiamento», em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, 
do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2015/63. 

O CUR aceita as recomendações 1, 2 e 3. 
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Resposta da Comissão 
«A Comissão tomou nota do relatório do Tribunal de Contas Europeu.» 
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Resposta do Conselho 
O Conselho tomou nota do relatório do Tribunal de Contas Europeu. 
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Equipa de auditoria 
Nos termos do artigo 92º, nº 4, do Regulamento (UE) nº 806/2014, que estabelece o 
Mecanismo Único de Resolução, o Tribunal de Contas Europeu apresenta anualmente 
um relatório sobre eventuais passivos contingentes resultantes do desempenho por 
parte do Conselho Único de Resolução, do Conselho e da Comissão das suas funções 
ao abrigo do referido regulamento. 

O presente relatório foi elaborado pela Câmara de Auditoria IV – Regulamentação dos 
mercados e economia competitiva, presidida pelo Membro do TCE Mihails  Kozlovs. 
A auditoria foi efetuada sob a responsabilidade do Membro do TCE Rimantas Šadžius, 
com a colaboração de Mindaugas Pakštys, chefe de gabinete; Matthias Blaas, assessor 
de gabinete; Ioanna Metaxopoulou, diretora; Michał Machowski, responsável 
principal; Leonidas Tsonakas, responsável de tarefa; Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, 
Nadiya Sultan e Ioannis Sterpis, auditores; Andreea-Maria Feipel-Cosciug e 
Klotildi Kantza, conselheiras jurídicas; design gráfico de Giuliana Lucchese. 

 

Da esquerda para a direita: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakštys, Rimantas Šadžius, 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz e 
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