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I - Contratos de mútuo com hipoteca: possibilidade de a validade dos
mesmos ser colocada em causa, procurando-se fazer valer da tese de
que as hipotecas que se outorgaram em garantia dos compromissos
assumidos pela sociedade B (esta na qualidade de mutuária) perante os
Bancos RR., são nulas por violação do disposto nos artigos: 6.º e 322.º,
ambos do Código das Sociedades Comerciais.
II – Possibilidade de oposição a esta tese a de que o negócio em causa
não se prendia com a aquisição das participações sociais da sociedade
Autora, antes, se referindo à compra de um terreno, cujo proprietário
(que já detinha o terreno por via da respetiva pertença à sociedade
Autora, então por si controlada), exigia que o negócio fosse feito
através da compra da sociedade que detinha o imóvel e não através da
aquisição do terreno propriamente dito.
III – Possibilidade de existência de uma relação de grupo entre as
sociedades B e a Autora, que inviabilizaria a invocação do art.º 6.º do
Código das Sociedades Comerciais com o objetivo de invalidar o
negócio.
IV - Existência de abuso de direito por parte da Autora ao outorgar no
negócio e vir depois atacar o mesmo.
V - Nível de proteção do artigo 322.º do Código das Sociedades
Comerciais, que vai mais além do que a mera proteção do escopo
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lucrativo da sociedade, visando diversos interesses, como os interesses
dos sócios, dos credores, do público em geral, da própria sociedade à
preservação do seu capital ou até as regras deliberativas e de
organização da sociedade.
VI – Possibilidade de o negócio pode ser válido à luz do art.º 6.º, mas já
não ser à luz do art.º 322.º, sendo fundamental proceder à apreciação
jurídica dos factos, sem embargo, dos casos em que se considera que o
negócio é inválido logo à luz do art.º 6.º, à partida, a invalidade à luz
do art.º 6.º precludir a apreciação no confronto do art.º 322.º.
VII - Princípio da especialidade: pode sustentar-se que os atos
praticados para além do fim da sociedade são, em si, ilícitos. Ademais,
o n.º 3 do art.º 6º, consagra que a prestação de garantias reais ou
pessoais a dívidas de outras sociedades é contrária ao fim da sociedade,
em particular quando tal é feito gratuitamente. Isto, salvo se existir
justificado interesse próprio da sociedade garante ou se se tratar de
sociedade em relação do domínio ou de grupo.
VIII – Se se assentar em que o interesse da sociedade se dirige ao seu
fim mediato, que é sempre a obtenção de lucro, e não o seu fim imediato
(que poderá ter a ver com o seu objeto, e quanto ao qual releva
essencialmente o disposto no n.º 4 do art.º 6º em análise), tendo em
conta o fim mediato da sociedade será sempre de ter por ilícito um
negócio que tenha natureza gratuita.
IX – Face ao teor literal do art.º 322.º do Código das Sociedades
Comerciais, ainda que esta proibição seja, ou possa ser considerada
indesejável, existe pouca margem para a contrariar, por estarmos
perante um regime pouco flexível.
X – Tendo o negócio sido livremente efetuado, a invocação de
invalidade do mesmo e nulidade das hipotecas outorgadas representa
efetivamente um abuso de direito da Autora, pois o que esteve sempre
em causa foi uma transação imobiliária, não podendo lançar-se mão de
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normas que visam proteger as sociedades e o tráfego societário para o
invalidar. Pelo menos, não de boa-fé, o que implica a improcedência da
ação.
Data da decisão:

13-05-2019


I Relatório
AA – INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S.A., pessoa coletiva
nº 5…4, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o mesmo número, com
sede na Rua …, nº 55, edifício …, sala 605, …, intentou a presente ação declarativa de
condenação, sob a forma de processo comum contra:
1º Réu: CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, pessoa coletiva nº 5…5,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com sede
na Rua Áurea, nº 219 a 241, 1100-062 Lisboa;
2º Réu: NOVO BANCO, S.A, pessoa coletiva nº 5…6, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com sede na Avenida da Liberdade, nº
195, 1250-142 Lisboa;
com fundamento em nulidade de dois contratos de mútuo com hipoteca.
Alega a A. ter, em 2007, celebrado com a Caixa Económica Montepio Geral e o Banco
Espírito Santo (a quem veio a suceder o Novo Banco) dois contratos de hipoteca, cuja validade
põe em causa, visto que o objeto dessas hipotecas consistia em garantir a aquisição por parte da
sociedade B – Investimentos Imobiliários, S.A. das participações sociais da própria A., tendo
assim a A. constituído garantias hipotecarias para que uma sociedade terceira adquirisse o seu
capital social (sendo dadas em garantia dessa aquisição duas hipotecas sobre um terreno da A.
sito em …).
Alegou subsequentemente a A. que, quando em 2016 o seu capital foi adquirido em
mais de 95% pela sociedade C, S.A., veio esta a considerar ser nula a garantia hipotecaria
concedida pela A. a favor do Montepio Geral e também do Novo Banco.
Essencialmente, considera a referida C, S.A., sociedade acionista maioritária da A.,
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nula tal garantia com fundamento duas circunstâncias de direito:
A primeira prende-se com a ofensa às regras atinentes à capacidade da A., nos termos
do artigo 6º, nºs 1 e 3, primeira parte, do Código das Sociedades Comerciais (CSC).
A segunda prende-se com a proibição de assistência financeira, prevista no artigo 322º
do mesmo Código.
No respeitante à falta de capacidade da A. aquando da celebração do negócio de mútuo
com hipoteca, alegou a mesma que não o ato praticado, ao implicar a oneração do património da
A. sem esta receber contrapartida (posto que o montante financiado se destinou à B), foi contrário
ao seu interesse e a prejudicou. Considerou não existir, ao contrário do declarado em ata de
assembleia geral, qualquer justificado interesse próprio na concessão de garantia e, bem assim,
que igualmente faltava, no momento do negócio, a existência de uma relação de domínio ou de
grupo entre a sociedade adquirida e garante (a A.) e sociedade adquirente e garantida (a B).
Efetivamente, alega a A. que constituindo tal negócio um mútuo de escopo, concedido
exclusivamente para aquisição do capital social da A. pela empresa B não houve justificado
interesse naquele negócio. Ademais, a prossecução do objeto social da A. ficou bloqueada com a
hipoteca prestada, tendo servido exclusivamente o interesse da sociedade B e dos bancos
mutuantes. Além do mais, a garantia atenta contra o princípio da intangibilidade do capital social,
o património social e os primordiais interesses dos credores da A..
Acresce que a relação do grupo entre estas sociedades (A. e B) nasceu somente com
a aquisição do capital social, o que só correu após a entrega dos fundos (mutuados pelos bancos
réus) pela B aos então detentores do capital social da sociedade A.
Assim, não havendo justificado interesse próprio no negócio nem relação de grupo,
não é possível aplicar ao contrato nenhuma das ressalvas previstas na 2ª parte do nº 3 do artº 6º
do CSC, encontrando-se o mesmo ferido de nulidade.
Contudo, precisa a A. que existiu um primeiro mútuo, de 40 milhões de euros, e, já
num segundo momento, um outro mútuo de 14 milhões de euros. Sendo, porém, este segundo
mútuo consequência do primeiro, e destinando-se exclusivamente ao pagamento do serviço de
dívida do primitivo contrato, a nulidade do primeiro negócio acarreta a nulidade do segundo.
Alega ainda a A. que, a hipoteca em segundo grau agravou ainda mais a sua situação
em termos de solvência, servindo também exclusivamente os interesses dos bancos mutuantes e
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da mutuária B.
No que concerne à violação da proibição de assistência financeira prevista no artº 322º
do Código das Sociedades Comerciais, invoca a A. que a mesma decorre da prestação de garantia
a terceiro com vista à aquisição do seu próprio capital social, considerando que ao montar o
negócio em causa nos autos, o qual implicou a aquisição das participações sociais da A., o que foi
querido por todos os intervenientes, estes sabiam que violavam o disposto no referido artigo.
Nesta conformidade, ocorrendo violação do disposto no artigo 6º do Código das
Sociedades Comerciais e também da proibição de assistência financeira consagrada no artº 322º
do mesmo Código, são nulas as duas hipotecas constituídas.
Concluiu, pedindo sejam declaradas nulas as hipotecas de 1º e 2º grau prestadas pela
Autora a favor dos Réus sobre os prédios identificados, em garantia dos mútuos cujos contratos
se encontram juntos como docs. 1 a 4 da p.i., e que são atualmente:
(i) prédio rústico designado Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/201…6, resultante da anexação das
descrições nºs 1700 e 3200 e inscrito na matriz sob os artigos nºs 11 e 29, da freguesia de …;
(ii) prédio urbano, Lote 1 A, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação da
descrição nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6329, da freguesia de …;
(iii) prédio urbano, Lote 1 B, Quinta da …, sito em …, concelho de Portimão, descrito
na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6330, da freguesia de …;
(iv) prédio urbano, Lote 2, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6331, da freguesia de …;
(v) prédio urbano, Lote 3, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6332, da freguesia de …;
(vi) prédio urbano, Lote 4, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6333, da freguesia de …;
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(vii) prédio urbano, Lote 5 A, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6334, da freguesia de …;
(viii) prédio urbano, Lote 5 B, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6335, da freguesia de …;
(ix) prédio urbano, Lote 5 C, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6336, da freguesia de …;
(x) prédio urbano, Lote 5 D, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6337, da freguesia de …;
(xi) prédio urbano, Lote ACMUN, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito
na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6340, da freguesia de …;
(xii) prédio urbano, Lote ATS, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6339, da freguesia de …;
(xiii) prédio urbano, Hotel, Quinta da …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6338, da freguesia de …;
e, em consequência, deve ordenar-se o cancelamento das hipotecas junto da
Conservatória de Registo Predial de ….
Citados, ambos os RR. contestaram.
O réu Novo Banco contestou, alegando que a versão dos factos trazida aos autos pela
A. e, bem assim, toda a conduta da mesma, é ditada por um grupo de sócios que, atuando em
grupo (o grupo D), detêm participações em várias outras sociedades, as quais são a sociedade B,
a E, a F, a G, a H, a I, incluindo-se entre os sócios e administradores de várias dessas empresas
os integrantes de um grupo de cidadãos, mais concretamente, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, X, Z e W, tendo como patriarcas aa e bb, e sendo o grupo constituído por seus filhos e
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respetivos cônjuges.
Alegou então o Novo Banco que os elementos do referido grupo D, após pedirem aos
bancos réus dois financiamentos, um de 40 milhões de euros e outro de 14 milhões de euros, com
a finalidade de não os pagarem, procuraram pôr em causa o negócio livremente celebrado e
celebrado, em termos que quiseram e bem conheciam.
Mais alegou que, no essencial, a existência da sociedade AA se resume, e resumia
quando o negócio foi feito, a um terreno, não existindo por parte da mesma outros ativos, giro
comercial, credores ou funcionários.
Acrescentou que o grupo constituído pelos sócios acima referidos, denominado
“Grupo D”, contactou os bancos réus, no sentido de os mesmos financiarem a compra de um
terreno no Algarve, com o intuito de o transformarem num resort de luxo.
Assim, o que estava em causa era simplesmente a compra de um terreno. Contudo,
uma vez que cc (que detinha o mesmo, através do controlo da sociedade em nome de quem estava
registralmente inscrito) não pretendia realizar o negócio através da venda do terreno mas apenas
por via da alienação das participações da sociedade, a compra desse terreno foi feita através da
aquisição das ações da sociedade autora. Este facto era bem conhecido pelos sócios da empresa
B, que vieram depois também a ser sócios da A. (e que, segundo alega o réu Novo Banco,
continuam ainda a estar por detrás dos interesses que movem esta sociedade e que levaram à
propositura de presente ação).
Deste modo, depois de alegar que os sócios do grupo D tentaram expurgar as hipotecas
em causa por cerca de 1/3 do valor dos créditos (e de tal ter sido rejeitado pelos bancos),
resolvendo então os mesmos patrocinar a instauração da presente ação, o R. Novo Banco
impugnou a versão dos factos invocados pela A., alegando que o objetivo do financiamento em
causa nos autos não foi a compra de participações sociais, mas sim a aquisição de um terreno e
que, no caso do segundo financiamento, o mesmo se destinou ao pagamento de encargos e
despesas com o dito terreno, que em 2012 foi objeto de operação de transformação fundiária.
Considerou ainda existir efetivamente relação de grupo entre a sociedade B e a A.
aquando da realização do negócio, o que, por si, inviabiliza que se considere haver violação do
disposto no artigo 6º do Código das Sociedades comerciais, embora considere também não existir,
a qualquer outro título, violação dessa mesma disposição legal. É que, para além de considerar
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existir relação de grupo, segundo alegou o R. Novo Banco, a principal beneficiada de toda a
operação em causa foi a própria autora, vendo o seu património desenvolvido com o produto de
dezenas de milhões de euros de investimento e com a concretização do loteamento do seu único
ativo. Considerou que antes do negócio em causa a mesma era apenas detentora de um terreno,
tendo saído portanto beneficiada de todo o processo desenvolvido, pelo que existe também
interesse seu neste negócio.
Quanto à violação do artigo 322º do Código das Sociedades Comerciais, considerou
não se verificar nenhum dos pressupostos de aplicação do dito artigo, posto que o objetivo do
negócio não era aquisição de participações sociais de uma qualquer sociedade, mas sim de um
terreno.
Mais acrescentou que parte dos valores financiados foram utilizados na liquidação de
responsabilidades da própria sociedade A., como uma dívida de suprimentos prestados pelos
primitivos sócios, ou a libertar ónus existentes sobre o seu património, decorrentes de um mútuo
com hipoteca que havia sido contraído junto do Banif (mas não pela A., embora garantido pelo
seu património), tudo no montante de 15 milhões de euros.
Assim, considerou não ocorrer em concreto qualquer dos riscos que o artigo 322º do
Código das Sociedades Comerciais visa acautelar, pelo que não se justifica no caso da sua
aplicação.
Mais considerou que a posição da A. nos presentes autos, violando a confiança que
levou os bancos a investirem no negócio se traduz numa invocação feita de má-fé, constituindo
abuso de direito, que deve impedir a invocação bem sucedida das nulidades que a autora apresenta
como causa de pedir no processo em apreço.
Assim, por considerar não existirem as invocadas violações do Código das Sociedades
Comerciais e por entender existir abuso de direito por parte da A., para além de concluir pela
improcedência da ação, deduz subsidiariamente reconvenção, visando que a A. lhe pague as
quantias que efetivamente lhe disponibilizou em virtude da sua conduta e que se encontram em
dívida ou, pelo menos, que lhe seja reconhecido o direito à restituição dos valores destinados
libertar os prédios e ao pagamento de suprimentos, a título de enriquecimento sem causa.
Mais concluiu pela existência de litigância de má-fé por parte da altura, considerando
dever esta ser condenada em conformidade.
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Termos em que, para o caso de a presente ação ser julgada procedente, formulou o
pedido de que seja a Autora ser condenada a pagar ao Novo Banco a quantia de € 28.157.180,56,
acrescida de juros de mora vencidos e vincendos.
O réu Caixa Económica Montepio Geral contestou, utilizando argumentos que
coincidiram, em parte, com os invocados pelo réu Novo Banco, nomeadamente quanto à
existência de um grupo de acionistas de outras empresas (o grupo D) por detrás da A. e da
respetiva conduta, com especial relevo quanto à pretensão dos mesmos conseguirem da parte dos
bancos a desoneração dos terrenos mediante uma proposta de pagamento de um valor muito
inferior ao constante dos contratos em causa nos autos e, bem assim, à existência de má-fé por
parte da A..
Também este réu considera que o que esteve em causa no negócio em crise nos autos
foi a aquisição de um terreno e não propriamente a aquisição de participações sociais
representativas do capital da A..
Ademais, considerou que a venda do capital social da A. outra entidade, a C, já
posteriormente ao negócio em causa nos autos, procurou apenas legitimar e credibilizar a posição
da A., com vista à invocação numa ação como a presente da nulidade das hipotecas constituídas.
Assim, impugnando o alegado na petição inicial, considerou igualmente não existir
qualquer violação do artigo 6º do Código das sociedades comerciais, ocorrendo, designadamente,
em seu entender, a celebração do negócio com justificado interesse próprio da sociedade A.,
conforme exarado em ata de assembleia geral da mesma (e certificado pela Notária aquando da
celebração da escritura de mútuo), e não ocorrer assim qualquer incapacidade da A..
Para além disso, alegou também que parte do dinheiro mutuado foi aplicado na
desoneração do património de A., que se encontrava hipotecado em garantia de um empréstimo
concedido pelo Banif a uma sociedade terceira.
Enfatizou o R. Montepio Geral a natureza do negócio como de aquisição do imóvel
(e não de ações), sendo que, em virtude das operações urbanísticas efetuadas sobre o património
da A., este resultou exponencialmente valorizado, aumentando todos os anos desde 2008 de 2014.
Alegou também que o montante de 14 milhões de euros (do segundo financiamento)
não foi empregue no pagamento de juros do primeiro empréstimo, mas sim aplicado no
desenvolvimento do projeto dos terrenos, sendo esse montante investido nas operações que ali se
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desenvolveram.
Para além de considerar não ocorrer violação do artigo 6º do Código das Sociedades
Comerciais, alegou também não existir qualquer violação da previsão contida no artigo 322º do
mesmo Código, que proíbe a concessão de assistência financeira. Com efeito, alegou, o mútuo em
causa não teve por objeto, na substância, a aquisição das ações da A. mas (conforme já referido)
sim a transmissão do seu único ativo, o terreno, abrangido por plano de urbanização, acima
mencionado e que era o único bem que a A. detinha. Daí, desde logo, parte do investimento ter
sido canalizado para operações realizadas no terreno.
Assim, considerou o réu Montepio não existir no caso nenhuma das razões que
legalmente justificam a proibição de assistência financeira, sendo que, além do mais, ocorreu a
aquisição da totalidade das participações sociais da A. (e, segundo alegou, quando ocorre a
aquisição da totalidade do capital social não existe igualmente razão de ser para a proibição do
artigo 322º do Código das Sociedades Comerciais), o que ainda reforça a ideia de que não houve
prejuízo para quaisquer dos seus eventuais credores ou para o seu capital social, porque, além do
mais, a sociedade dominante irá passar a responder pelas suas dívidas (como tal, segundo o R.
Montepio, também não poderá argumentar-se com a violação da proibição de assistência
financeira para alcançar a nulidade de segunda das hipotecas, referente ao financiamento dos 14
milhões).
No respeitante ao segundo mútuo, para além de considerar que o mesmo já está
abrangido pela existência de uma inequívoca relação de grupo entre a sociedade B e a A., o que
inviabiliza a conclusão pela existência de violação do artigo 6º do Código das Sociedades
Comerciais (e isto, embora este R. sustente que, se no dizer da A., a nulidade do segundo contrato
deriva simplesmente de nulidade do primeiro, se se considerara não ser nulo o primeiro
financiamento também não poderia aceitar-se ser nulo o segundo contrato), sustentou, como se
referiu, o R. Montepio que também não poderá argumentar-se com a violação da proibição de
assistência financeira para alcançar a nulidade de segunda das hipotecas, referente ao
financiamento dos 14 milhões.
Mais considerou que a invocação da A., com vista obter a declaração de nulidade das
garantias prestadas, não pode, em boa-fé, ser oponível aos bancos, uma vez que estes eram
terceiros em face das declarações prestadas nas atas das assembleias gerais, onde se fez,
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nomeadamente, constar a menção da existência de “interesse próprio” na realização do negócio.
Para além disso, ocorreu uma entrega pela sociedade proprietária das ações
adquiridas, a B, em penhor aos bancos, tendo sido constituído um termo autónomo de penhor,
pelo que os bancos, em boa-fé, investiram na conduta daqueles que consigo contratavam, assim
fundando a sua decisão de desembolsar as quantias mutuadas, pelo que ocorra abuso de direito
por parte da A. com a invocação das novidades em causa na presente ação.
Em face do exposto, concluiu este réu pela improcedência da ação mas, considerando
ser indevido o enriquecimento da A., deduziu subsidiariamente, para o caso de assim não se
decidir pela improcedência da ação, pedido reconvencional, do pagamento do montante de capital
juros e despesas demais encargos vencidos e não pagos, por parte da A..
Mas pediu a condenação da A. como litigante de má-fé.
Termos em que formulou pedido de condenação da Autora no montante de capital,
juros, despesas e demais encargos, vencidos e não pagos, de € 35.691.429,39 (trinta e cinco
milhões seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte e nove euros e trinta e nove cêntimos),
a que acrescerão os juros vencidos desde 4 de Novembro de 2016, e, bem assim, os que entretanto
se vencerem, até integral pagamento, à taxa de juros contratualmente fixada.
A A. respondeu à contestação do R. Novo Banco e à reconvenção que a acompanha,
começando por arguir a ineptidão da mesma (exceção julgada improcedente em sede de despacho
saneador), mantendo o por si alegado na petição inicial e adiantando ainda que a menção de
justificado interesse nas atas de assembleia geral, contou com a participação dos próprios bancos
que dirigiram o negócio e o modo com o mesmo foi conduzido, procurando, através da minuta
das atas, que tal menção fosse feita constar das mesmas, com vista a legitimar a violação de
normas que sabiam o negócio implicava.
Contestando a reconvenção do R. Novo Banco, alegou ainda a A. que a sociedade AA
não se resumia a um terreno e tinha, para além do terreno, outros ativos relevantes, nomeadamente
o projeto turístico, licenças e negociações com a Câmara de … necessárias a implementação do
investimento turístico.
Mais alegou que os suprimentos dos anteriores sócios da A. e existentes anteriormente
ao negócio constituiriam uma dívida de sociedade AA, que não se extinguiu, havendo somente
uma mudança de titularidade do credor da sociedade, a qual não saiu beneficiada por ter sido
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realizado tal pagamento.
Assim, manteve o que o que ocorreu foi um negócio de compra e venda de
participações sociais, não existindo entre a A. e a B qualquer relação de grupo à data da celebração
do negócio.
Assim, os negócios de constituição de garantias em relação aos bancos réus, com as
hipotecas existentes, impedem a A. de implementar o projeto turístico que pretende levar a cabo,
o que equivale por dizer que impedem a prossecução do seu objeto social, neste impedimento se
consubstanciando o seu prejuízo, implicando igualmente que não ocorreu qualquer interesse
próprio seu na constituição das garantias.
Mais alegou que são os réus quem age de má-fé, ao pretender conduzir o negócio da
forma como foi conduzido, em violação da lei, procurando agora contornar essa ilicitude, com a
imputação de má-fé à A..
Nesta conformidade, considerou não haver qualquer fundamento para os pedidos
reconvencionais formulados a título subsidiário, nem para o pedido de pagamento do
financiamento, nem para o pedido de restituição por enriquecimento sem causa, que ademais,
alega, já se encontraria prescrito.
Pugnou ainda pela improcedência do seu pedido de condenação como litigante de máfé.
A A. respondeu também à contestação do R. Montepio Geral e contestou, por sua vez,
o pedido reconvencional pelo mesmo formulado, arguindo igualmente a ineptidão do mesmo
(exceção também julgada improcedente em sede de despacho saneador).
No essencial, tal como as contestações dos réus coincidiam em vários pontos, também
esta resposta tem vários aspetos coincidentes com os constantes da resposta à contestação do R.
Novo Banco.
Alegou a A. ser falso que a sua principal sócia (atualmente), a sociedade C, seja de
alguma das pessoas que são identificadas no artigo 9º da contestação do R. Montepio, integrantes
do grupo D, e considerou, em suma, que o negócio em causa nos autos foi um negócio de compra
e venda de ações, mantendo por isso que o mesmo violou as normas que já referira na p.i. (os
artigos 6º e 322º do CSC) e reiterando a existência da nulidade por si invocada naquela peça.
Mais considerou que os mútuos concedidos à sociedade B em nada beneficiaram a A.,
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antes a prejudicaram, por conduzirem à oneração do seu património, pelo que ocorreu
efetivamente a violação do artigo 6º e do artigo 322º, ambos do Código das Sociedades
Comerciais.
Com os mesmos fundamentos, pugnou pela improcedência da reconvenção deduzida
pelo réu Montepio, por considerar não existir fundamento para lhe ser reclamado pelos RR. o
pagamento de qualquer quantia, atento o já acima exposto.
Alegou ainda que o pedido de restituição por enriquecimento sem causa já se encontra
prescrito, exceção que invocou em seu benefício.
Pugnou, finalmente, pela improcedência do seu pedido de condenação como litigante
de má-fé.
Em sede de saneamento, foi decidido relegar para final o conhecimento das exceções
de prescrição da obrigação de indemnizar por enriquecimento sem causa.
II Fundamentação
A) Factos
a) Factos provados
1- O Grupo de sociedades D é um aglomerado empresarial de sociedades comerciais
com relações de participação recíproca que integra diversas sociedades, entre as quais a sociedade
B, a E, a F, a G, a H, a I, incluindo como sócios e administradores em várias dessas empresas os
integrantes de um grupo de cidadãos, mais concretamente, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
X, Z e W, tendo como patriarcas aa e bb, e sendo constituído por seus filhos e respetivos cônjuges
(resposta aos artºs 6º e 9º a 12º da contestação do R. Novo Banco e 9º e 10º da contestação do R. Montepio).
2- Em 2007, o grupo D, através da sociedade B – Investimentos Imobiliários, S.A.
(sociedade da qual eram e são administradores os Srs. T, Z, J), contactou o réu Montepio, no
sentido de o mesmo financiar a compra de um terreno no …, mais especificamente no …, com o
intuito de o transformar num resort de luxo, com 300 “villas”, “townhouses” e um hotel boutique
de 5 estrelas, com SPA (resposta aos artºs 13º, 17º, 18º e 124º da contestação do R. Novo Banco, 44º da contestação do R. Montepio,
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12º, 13º e 55º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 12º, 13º e 53º da réplica à contestação do R. Montepio).

3- O terreno em causa é localizado na Praia do … – Sub Unidade … 1 da UP2 do …,
encontrando-se abrangido por Plano de Urbanização (que veio a sofrer alteração, via Plano de
Pormenor) aprovado pela Câmara Municipal de …, então a aguardar ratificação pelo Conselho de
Ministros (resposta ao artº 45º da contestação do R. Montepio).
4- Assim, o referido grupo colocou a operação ao Banco Montepio Geral, através da
carta cuja cópia se encontra junta a fls. 403v. e 404 (e, novamente, fls. 442 e 443) dos autos, e na
qual expressamente se refere que “surgiu-nos a oportunidade de aquisição de um terreno no centro
do …, com as seguintes características…” (resposta aos artºs 14º da contestação do R. Novo Banco, 12º, 13º e 55º da réplica
à contestação do R. Novo Banco e 12º, 13º e 53º da réplica à contestação do R. Montepio ).

5- Mais se refere na carta que “a compra do terreno processa-se através da compra da
totalidade das acções da sociedade AA, S.A. detentora do terreno, pertencente ao grupo cc” (resposta
aos artºs 15º da contestação do R. Novo Banco, 12º, 13º, 33º e 34º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 30º da réplica à contestação do R.
Montepio).

6- Estimou a B, para a aquisição do terreno, realização de infraestruturas interiores e
exteriores e dispêndio em projetos e licenças, o montante de € 60.000.000,00 (sessenta milhões
de euros), para a construção, € 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de euros), e para outros
encargos administrativos, financeiros, comerciais e imprevistos, € 17.000.000,00 (dezassete
milhões euros) (resposta aos artºs 16º da contestação do R. Novo Banco, 47º a 49º, 156º, 157º e 178º a 189º da contestação do R. Montepio,
12º e 13º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 12º e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

7- Tais financiamentos tinham por propósito, no âmbito do objeto social prosseguido
por aquela sociedade B − a promoção imobiliária, compra e venda e revenda de bens imobiliários,
arrendamento de bens imobiliários, construção de edifícios para venda −, a aquisição do referido
terreno (correspondente, então, a dois prédios rústicos) sito na Praia …, para nele ser construído,
e posteriormente comercializado, o referido resort de luxo, sendo prevista uma receita final de
171 milhões de euros (resposta aos artºs 44º e 178º a 189º da contestação do R. Montepio, 12º e 13º da réplica à contestação do R.
Novo Banco e 12º e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

8- O resort teria por destino, quase na sua íntegra, a venda no mercado Britânico e
Irlandês de segmento alto (praticantes de golfe) (resposta aos artºs 46º da contestação do R. Montepio, 12º e 13º da réplica
à contestação do R. Novo Banco e 12º e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).
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9- Para a primeira fase acima referida de aquisição do terreno, taxas, infraestruturas,
licenças e projetos, a sociedade B solicitou ao Réu CEMG um financiamento de € 40.000.000,00
(quarenta milhões de euros), sendo que os demais € 20.000.000,00 (vinte milhões de euros) seriam
aportados pela sociedade mutuária, mediante recurso a capitais próprios (resposta aos artºs 50º da contestação
do R. Montepio, 12º e 13º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 12º e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

10- Aceitando oferecer em garantia a primeira hipoteca sobre o terreno e o aval dos
principais acionistas do Grupo D (resposta aos artºs 16º e 196º da contestação do R. Novo Banco, 51º da contestação do R.
Montepio, 12º e 13º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 12º e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

11- A proposta formulada pela sociedade B, de aquisição do terreno por via da compra
da totalidade das ações representativas do capital social da sociedade Autora (de quem aquele
terreno, bem como os direitos e posições inerentes à titularidade do mesmo, era o único ativo),
deveu-se à vontade manifestada pelos então administradores da A., cc e mulher, que não
pretendiam efetuar o negócio através da venda do terreno, apenas aceitando fazê-lo através da
venda da sociedade que o detinha (sendo que os montantes relativos a taxas, infraestruturas,
licenças e projetos para desenvolvimento do investimento planeado seriam a utilizar nesse mesmo
terreno propriedade da sua futura participada, a A.) (resposta aos artºs 125º, 129º a 133º, 137º e 138º da contestação do
R. Novo Banco, 52º, 53º e 61º a 63º da contestação do R. Montepio, 12º, 13º e 55º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 12º, 13º e 53º da
réplica à contestação do R. Montepio).

12- A sociedade A. (que foi constituída em 1986, o mesmo ano em que foram
adquiridos pela sociedade os imóveis) não detinha então outro património, nem trabalhadores,
nem equipamentos, não tinha clientes, não tinha negócio, não tinha pessoal, não tinha sequer
credores (para além dos seus anteriores acionistas, por suprimentos), nem qualquer organização
de fatores de produção com vista ao exercício de uma atividade lucrativa, não tendo sede sequer,
já que a mesma era na casa que era, e continuou a ser, o domicílio de cc e mulher (resposta aos artºs 7º,
48º a 51º, 81º a 83º, 86º, 126º, 151º e 223º da contestação do R. Novo Banco, 65º, 69º e 72º da contestação R. Montepio).

13- Era um mero veículo para cc e mulher deterem os terrenos (sendo que à data da
celebração da compra e venda das ações, a Autora estava a implementar o projeto turístico Quinta
da …, estando em fase de aprovação o respetivo plano de urbanização junto da Câmara Municipal
de …) e rentabilizarem, pela sua venda conjunta, o investimento realizado na sua aquisição (resposta
aos artºs 127º da contestação do R. Novo Banco, 65ºº da contestação do R. Montepio, 56º, 85º e 86º da réplica à contestação do R. Novo Banco e
55º, 84º e 85º da réplica à contestação do R. Montepio).
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14- Assim, o que foi proposto pelos então administradores da A., cc e mulher, a B, e
por esta aceite, foi:
a) Pagamento a cc e mulher dos suprimentos efetuados à sociedade, no valor de €
9.036.098,46;
b) Pagamento ao BANIF de € 6.500.000,00 correspondentes ao saldo em dívida do
mútuo com hipoteca sobre o imóvel, concedido a outra empresa a eles (cc e mulher) pertencente,
e consequente levantamento da hipoteca e cancelamento do registo da mesma;
c) Nomeação de nova Administração composta por membros do grupo D;
d) Subscrição de procurações a favor de outros membros do grupo D;
e) E outorga do primeiro mútuo com hipoteca a que se reportam os autos (resposta aos artºs
53º a 55º, 123º, 128º a 132º, 137º a 141º, 146º e 149º da contestação do R. Novo Banco, 295º e 296º da contestação do R. Montepio, 12º, 13º, 62º
e 64º a 68º, 131º, 132º, 136º a 139º e 141º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 12º, 13º, 61º, 63º a 67º, 131º, 132º, 136º a 139º e 141º da
réplica à contestação do R. Montepio).

15- O preço acertado para o negócio (através da aquisição da totalidade das ações da
Autora - 100.000 - ao valor nominal de € 5,00, o que perfazia € 500.000,00) com cc e esposa dd,
o qual inclui todo o referido no ponto anterior destes factos provados, ascendeu a € 40.000.000,00
(resposta aos artºs 21º da p.i., 53º a 55º, 150º, 196º, 197º, 210º, 235º e 236º da contestação do R. Novo Banco, 295º e 296º da contestação do R.
Montepio, 12º, 13º, 62º, 64º a 68º, 131º, 132º, 136º a 139º e 141º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 12º, 13º, 61º, 63º a 67º, 131º, 132º,
136º a 139º e 141º da réplica à contestação do R. Montepio).

16- Apresentado pela sociedade B o negócio ao Montepio Geral, este aceitou financiar
a operação pelos referidos € 40.000.000,00, contra a já referida prestação de hipoteca sobre os
bens imóveis integrantes do património da Autora (resposta aos artºs 22º e 26º da p.i. e 196º da contestação do R.
Montepio).

17- O que foi aceite pela sociedade B (resposta ao artº 23º da p.i.).
18- O negócio não teria sido possível sem a concessão do mútuo pelos Réus e sem a
satisfação da exigência dos mutuantes: constituição de hipoteca sobre os terrenos da Autora (resposta
ao artº 61º da p.i.).

19- A CEMG veio a propor ao então Banco Espírito Santo, S.A. que o financiamento
solicitado o fosse em sindicato bancário, o que este aceitou, e os dois bancos mutuaram a
operação, na proporção definida na escritura de mútuo com hipoteca (o Montepio Geral mutuou
€ 22.500.000,00 (56,25%) e o BES mutuou € 17.500.000,00 (43,75%) (resposta aos artºs 24º da p.i. e 54º da
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contestação do R. Montepio).

20- E assim foi celebrado em 20.11.2007, às 17:30, o contrato de mútuo (de 40
milhões de euros) com hipoteca sobre os terrenos da Autora acima identificados cuja cópia se
encontra junta a fls. 35 e seguintes dos autos (resposta aos artºs 25º da p.i., 65º, 69º, 70º a 75º, 88º, 90º, 92º, 93º, 121º e
122º da contestação do R. Novo Banco, 12º a 14º, 42º, 43º e 45º da contestação do R. Montepio, 12º, 13º, 55º, 121º e 129º da réplica à contestação
do R. Novo Banco e 12º, 13º, 53º, 121º e 129º da réplica à contestação do R. Montepio).

21- No dia anterior ao da outorga da escritura referida em 20 destes factos provados,
em 19.11.2007, pelas 15 horas, a sociedade B fez uma assembleia geral (cuja ata, com o nº 34,
consta de fls. 698 dos autos) na qual indicou como sua “associada” a sociedade AA e em que
deliberou o seguinte:
- a operação de empréstimo a contrair junto dos bancos RR. destinava-se a assegurar
os meios financeiros necessários ao desenvolvimento do projeto da associada AA, mencionando,
nomeadamente, que “[…] os accionistas deliberaram, por unanimidade, contrair um empréstimo
até Sessenta milhões de euros, sob a forma de Empréstimo Sindicado, junto da Caixa Económica
Montepio Geral e Banco Espírito Santo, pelo prazo, juro, forma de pagamento e demais
condições, que vierem a ser estabelecidas no contrato de empréstimo, que se destina a assegurar
os meios financeiros necessários ao desenvolvimento de projectos aprovados pela C.C.D.R. do
…, para os imóveis da nossa associada «AA – Sociedade Imobiliária, S.A.»”, e
- dar aos bancos réus em penhor as ações da associada A., num total de 100.000 ações
com o valor nominal de € 5 cada (resposta aos artºs 66º, 69º, 70º a 75º, 87º, 88º, 90º, 92º e 93º da contestação do R. Novo Banco
e 79º, 134º e 141º da contestação do R. Montepio).

22- Em 20.11.2007 às 11 horas, em assembleia geral da sociedade AA (cuja ata, com
o nº 36, consta a fls. 599 e 600 dos autos), quem preside e secretaria a assembleia são bb e aa – e
são eleitos os mesmos senhores, bem como N, como administradores da sociedade, constando,
nomeadamente da respetiva ata o seguinte:
“Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, o Sr. bb começou por referir, que face
à transmissão da totalidade das acções, e renuncia aos cargos sociais do Presidente do Conselho
de Administração, Sr. cc, da Vice-Presidente D. dd e do Vogal, Sr. ee, bem como do Presidente
da Mesa da Assembleia Geral, Sr. ff e da Secretária D. gg, era necessário proceder à eleição dos
cargos sociais para desempenhar aquelas funções até ao final do quadriénio de 2004/007, ainda
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em curso.” (resposta aos artºs 67º, 70º a 75º, 88º, 90º, 92º e 93º da contestação do R. Novo Banco e 80º, 135º e 141º da contestação do R.
Montepio).

23- Na ata imediatamente posterior, do mesmo dia, mas das 14 horas (ata nº 37,
constante de fls. 316 dos autos), a autora deliberou a constituição de hipoteca dos seus imóveis,
no âmbito do “justificado interesse do negócio”, para garantir o crédito dos RR. sobre a sociedade
B – Investimentos Imobiliários, S.A. (resposta aos artºs 68º, 70º a 75º, 88º, 90º e 122º da contestação do R. Novo Banco e 81º,
136º e 141º da contestação do R. Montepio).

24- Foram os RR., enquanto bancos mutuantes, que montaram a operação, e exigiram
a menção nas atas de assembleia geral da A. (aquando, quer do 1º, quer do 2º financiamentos) da
menção ao “justificado interesse” (resposta aos artºs 44º a 50º da p.i., 15º, 19º a 22º, 25º, 28º, 73º, 83º e 84º da réplica à contestação
do R. Novo Banco e 15º, 19º a 22º, 24º, 25º, 72º, 82º e 83º da réplica à contestação do R. Montepio).

25- No contrato de mútuo referido em 20 destes factos provados, as partes, das quais
faz parte a Autora, declararam, nomeadamente, que o mútuo “tem como finalidade o
desenvolvimento de projectos aprovados pela CCDR do … para os imóveis adiante hipotecados
e que são os seguintes (…)”(resposta aos artºs 57º e 60º da contestação do R. Novo Banco e 12º a 14º, 75º e 78º da contestação do
R. Montepio).

26- Na Escritura de Mútuo celebrada a 20 de Novembro de 2007, J interveio na
qualidade de administrador e em representação da sociedade comercial B, tendo os respetivos
poderes sido verificados por confronto entre a certidão de registo comercial da sociedade
representada e a Ata nº 34 da reunião da Assembleia Geral da B de 19 de Novembro de 2007, que
ficou arquivada em pública-forma no Cartório Notarial, e outorgou N, na qualidade de
administrador e em representação da aqui Autora, tendo os respetivos poderes sido verificados
por confronto entre a certidão de registo comercial da sociedade representada e as Atas nº 36 e 37
das reuniões da Assembleia Geral da Autora de 20 de Novembro de 2007, que ficaram arquivadas
em pública-forma no Cartório Notarial, e foi atestado pela Notária que da Ata nº 37 da Assembleia
Geral da Autora constava o justificado interesse da sociedade no ato outorgado por Escritura
Pública (como consta a fls. 37 e 38 dos autos) (resposta aos artºs 75º, 78º, 82º, 137º e 139º da contestação do R. Montepio).
27- E as participações sociais da A. foram assim adquiridas na totalidade pela B em
20.11.2007, sendo que a entrega do contrato de compra e venda das ações assinado pelos
vendedores à adquirente B (que se encontra junto como doc. 21 da p.i., a fls. 260 e segs.) e o
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pagamento do preço ocorreram nessa ocasião, a seguir à celebração do contrato de mútuo com
hipoteca e à entrega dos cheques de € 6.500.000,005 e de € 28.500.000,006 sacados sobre o
Montepio Geral (sendo ainda que os Bancos Réus creditaram em conta bancária da mutuária B o
montante de € 40.000.000,00 mutuado e foram então sacados sobre tal conta os cheques juntos
como Documentos nºs 22 e 23 à Petição Inicial, pelos valores, respetivos, de € 28.500.000,00 e €
6.500.000,00, ocorrendo que o cheque de € 28.500.000,00 foi passado à ordem de cc, um dos
vendedores, e o cheque de € 6.500.000,00 foi passado à ordem do BANIF – Banco Internacional
do Funchal, S.A., por forma a permitir o distrate da hipoteca que incidia sobre um dos imóveis
propriedade da Autora e que se encontrava hipotecado em garantia de um empréstimo concedido
pelo BANIF a uma sociedade terceira, que não detinha à data de 20 de Novembro de 2007
quaisquer participações no capital social da Autora, desonerando, nessa medida, os imóveis da
sua propriedade), no local onde foi celebrada a escritura de mútuo com hipoteca, razão pela qual
o contrato de compra e venda refere na cláusula 2ª, nº 1, que o preço de € 40.000.000,00 “se
encontra já integralmente pago (resposta aos artºs 35º a 42º da p.i., 11º, 83º, 85º a 91º, 127º a 133º, 153º e 181º da contestação do
R. Montepio, 69º a 72º e 75º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 68º a 71º e 74º da réplica à contestação do R. Montepio).

28- A soma de € 6.500.000,00 e € 28.500.000,00 perfaz € 35.000.000,00, constituindo
o remanescente, de € 5.000.000,00, o sinal prestado aos vendedores aquando da celebração da
promessa de compra e venda, que veio a ser pago pelos bancos mutuantes com a celebração do
mútuo de € 40.000.000,00,” (resposta aos artºs 35º a 42º da p.i., 11º, 83º, 85º a 91º e 127º a 133º da contestação do R. Montepio,
35º e 36º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 32º e 33º da réplica à contestação do R. Montepio).

29- Do “Contrato de Compra e Venda de Acções”, junto à Petição Inicial como
Documento nº 21 (a fls. 260 e seguintes), consta, nomeadamente, o seguinte:
“Cláusula Primeira
(Objecto do Negócio)
[…]
4- O presente negócio é feito no pressuposto da verificação cumulativa das seguintes
condições essenciais para a Segunda Contraente, sem quais o mesmo não se celebraria, as quais
os Primeiros Contraentes garantem:
a) a sociedade […] tem em dia o cumprimento de todas as suas obrigações legais e
contratuais, seja de que natureza forem, não tem litígios pendentes ou em vias de o serem, não

Página 19 de 78

Tribunal Judicial da Comarca de Faro
Juízo Central Cível de Portimão - Juiz 1
Palácio da Justiça, Av.ª Miguel Bombarda,
8500-960 Portimão
Telefone: 282092144, Fax: 282092169, Mail: portimao.judicial@tribunais.org.pt

tem quaisquer dívidas ao Estado, nomeadamente à Fazenda Pública e à Segurança Social, nem a
terceiros […];
b) que a sociedade AA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. é dona e legítima
proprietária dos dois prédios adiante melhor descritos na Cláusula Terceira […] e para os mesmos
está aprovado pelas entidades competentes um plano de pormenor da Câmara Municipal de …,
denominado de “Subunidade operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 01”, do Plano de
Urbanização da UP 2 do …, que permite a capacidade de, pelo menos, 43.300,00 m2 (Quarenta e
três mil metros quadrados), acima do solo, incluindo a construção de um Hotel.
c) que o negócio não envolve qualquer passivo da sociedade, responsabilizando-se os
Primeiros Contraentes, integralmente, pelo passivo da sociedade AA – SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S.A. que porventura se venha a verificar que exista proveniente de actos
praticados pelos Primeiros ou pela sociedade até à data da efectiva transmissão das acções, ou
seja, até 20 de Novembro de 2007.
[…]
Cláusula Quarta
[…]
f) a sociedade não tem passivo, nem dívidas a terceiros não contabilizados no
balancete em 15 de Novembro de 2007, que junta como Anexo VI” […]”(resposta aos artºs 66º e 68º da
contestação do R. Montepio).

30- E na Cláusula Terceira desse contrato são especificamente elencados os (únicos)
bens imóveis propriedade da Autora, correspondentes ao terreno visado adquirir pela B (resposta aos
artºs 66º e 67º da contestação do R. Montepio).

31- Foi ainda outorgado o Termo Autónomo de Penhor, junto com a contestação do
R. Montepio como documento nº 12 (a fls. 445v., 446 e 447), pelo qual a B, proprietária da
totalidade das ações representativas do capital social da Autora, encontrando-se os respetivos
títulos arrecadados sob o regime de depósito na conta nº 030.60.031…-5 constituída no Balcão
da CEMG – Aliados, constituiu o penhor a favor do R. Montepio (resposta aos artºs 56º, 84º, 143º a 146º, 149º e
150º da contestação do R. Montepio).

32- A aquisição das ações pressupunha que não era adquirido qualquer passivo da
sociedade A. (resposta ao artº 64º da contestação do R. Montepio).
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33- Pela Apresentação 114, de 2007/12/03 foram registadas as hipotecas a favor dos
Réus sobre os imóveis propriedade da Autora (resposta aos artºs 92º e 140º da contestação do R. Montepio).
34- A primeira hipoteca constituída a favor dos aqui Réus, no montante máximo de
capital e acessórios de € 61.300.000,00 (sessenta e um milhões e trezentos mil euros), englobava,
além do capital financiado de € 40.000.000,00 (quarenta milhões de euros), os juros
remuneratórios e moratórios vencidos sobre o capital em dívida, pela diferença (resposta ao artº 253º da
contestação do R. Montepio).

35- A sociedade B atravessou dificuldades financeiras e não conseguia,
nomeadamente, pagar os juros do contrato de mútuo com hipoteca, o qual veio a ser alterado por
escritura de 27.11.2012, tendo sido prorrogado o prazo de pagamento e estabelecido um período
de carência de juros (resposta aos artºs 27º e 74º da p.i.).
36- Nesta alteração ao contrato inicial dos 40 milhões, na qual a autora foi parte,
refere-se expressamente que “entre os outorgantes foi celebrado um contrato de mútuo, em
sindicato bancário, (…) contrato esse do valor de quarenta milhões de euros (…)”. “II. O referido
empréstimo teve como finalidade o desenvolvimento de projetos aprovados pela CCDR do …
para os imóveis na escritura melhor identificados e hipotecados” (resposta ao artº 58º da contestação do R. Novo
Banco).

37- Persistindo as dificuldades financeiras da sociedade B, esta negociou com os
bancos Réus a celebração de um novo contrato de mútuo com hipoteca, de € 14.000.000,00 (resposta
aos artºs 75º e 83º da p.i. e 12º a 14º, 55º, 231º a 235º, 243º a 245º e 248º da contestação do R. Montepio e 54º da réplica à contestação do R.
Montepio).

38- O 2º financiamento foi aprovado pelos bancos RR. e efetuado, projetando-se a
libertação fracionada de montantes, mediante solicitação, de acordo com a seguinte alocação
previsional:
- Taxas Camarárias - € 300.000,00
- Marketing - € 2.750.000,00
- Infra-Estruturas - € 7.500.000,00
- Encargos Financeiros - € 4.480.000,00
- Comissão GB € 50.000,00, sendo que a alocação em causa era no montante de €
15.080.000,00 (quinze milhões e oitenta mil euros), dos quais € 14.000.000,00 (catorze milhões
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de euros), como solicitado pela B, seriam a financiar pelos Réus (resposta aos artºs 111º a 114º, 231º a 235º, 243º
a 245º e 248º da contestação do R. Montepio e 54º da réplica à contestação do R. Montepio).

39- Este contrato de mútuo com hipoteca foi celebrado em 20.04.2011, com a mesma
distribuição de capital pelos mutuantes que ocorrera no primeiro contrato (o MG mutuou €
7.875.000,00 (56,25%) e o BES mutuou € 6.125.000,00 (43,75%)), e foi novamente garantido
pelos terrenos já dados de hipoteca pela Autora (resposta aos artºs 76º da p.i. e 12º a 14º e 113º da contestação do R.
Montepio).

40- No ponto dois do contrato está inscrita como finalidade: “apoio de tesouraria
permanente depauperado pelos investimentos no projeto da Quinta …” (resposta aos artºs 77º da p.i., 60º e
62º da contestação do R. Novo Banco, 115º da contestação do R. Montepio e 54º da réplica à contestação do R. Montepio).

41- Nessa escritura refere-se também que “a utilização da quantia mutuada fica
dependente de autorização a conceder pelo Banco agente em função de obras de urbanização,
marketing e licenças e encargos financeiros” (resposta aos artºs 61º da contestação do R. Novo Banco e 115º da contestação
do R. Montepio).

42- O segundo mútuo destinou-se, para além do apoio de tesouraria referido na
respetiva escritura, a encargos e despesas com os terrenos do … em causa, que foram em 2012
objeto de operação de transformação fundiária (loteamento titulado por plano de pormenor), taxas
camarárias, marketing, infraestruturas e encargos financeiros, nomeadamente, pagamento dos
juros em dívida do contrato de mútuo anterior (resposta aos artºs 75º e 77º da p.i., 60º, 62º, 208º e 231º a 236º da contestação
do R. Novo Banco e 54º da réplica à contestação do R. Montepio).

43- A Autora deliberou a outorga de tal contrato, referindo igualmente ter “justificado
interesse no negócio”, conforme consta da ata nº 44 da Assembleia Geral da AA de 31 de Março
de 2011, que se encontra junta a fls. 599v. e 600 dos autos (resposta aos artºs 116º e 230º da contestação do R.
Montepio).

44- À data da segunda escritura (mútuo de 14 milhões), a B era a única titular do
capital social da empresa A. (resposta aos artºs 76º, 77º, 94º e 227º da contestação do R. Novo Banco).
45- A B veio, nomeadamente a 26 de Abril de 2011, a solicitar a libertação de fundos
ao abrigo desse financiamento, na ocasião, de € 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
euros), dos quais € 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) para o “processo de
marketing para o projecto da Quinta … «hh»” e “1.000.000€ - Libertação referente a juros
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liquidados em Novembro de 2010, para o projecto hh”, conforme consta do documento de fls.
600v. e 601 dos autos (resposta aos artºs 117º e 118º da contestação do R. Montepio).
46- O contrato veio depois a ser alterado em 27.11.2012, conferindo-se uma carência
no pagamento das obrigações contratuais (resposta ao artº 78º da p.i.).
47- A Autora com toda a operação descrita viu o seu património desenvolvido com o
produto desses investimentos, quer através do loteamento do seu único ativo, quer através de
operações de marketing e licenciamento, com vista a futura construção de um amplo
empreendimento turístico (resposta aos artºs 99º, 100º a 104º, 152º, 205º, 209º e 210º da contestação do R. Novo Banco, 71º, 158º,
160º, 161º, 235º e 236º da contestação do R. Montepio, 13º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 13º da réplica à contestação do R.
Montepio).

48- A B veio a desenvolver o projeto em apreço nos autos através da Autora, tendo,
designadamente, sido promovidos junto da Câmara Municipal de … uma alteração no âmbito do
Plano de Urbanização, o loteamento do terreno e realizado um conjunto de atuações tendentes à
passagem à fase seguinte, de construção, do projeto (resposta aos artºs 93º, 94º, 96º, 97º, 119º, 158º, 160º, 161º, 235º e
236º da contestação do R. Montepio, 13º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

49- Os Administradores da Autora e da sociedade B constataram que o Plano de
Urbanização inicial aprovado para os imóveis objeto do investimento apresentava limitações
quanto ao desenvolvimento de um empreendimento que se pretendia de 5 estrelas e, como tal,
foram iniciadas pela Autora diligências para a introdução de um conjunto de alterações que
entendeu necessárias e possíveis de materializar via Plano de Pormenor, a promover em
colaboração com a Câmara Municipal de … (resposta aos artºs 103º e 104º da contestação do R. Montepio).
50- Após outorga do contrato para a elaboração do Plano de Pormenor entre a Autora
e a Câmara Municipal de …, teve lugar tal elaboração e, em Agosto de 2010, a aprovação da
proposta do Plano por reunião da Assembleia Municipal (resposta aos artºs 105º da contestação do R. Montepio, 13º
da réplica à contestação do R. Novo Banco e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

51- O Plano viria, finalmente, a ser aprovado por deliberação camarária de 00 de
Fevereiro de 2011 e publicado em Diário da República de 00 de Abril de 2011 (Aviso nº 8…/2011,
2ª série) (resposta aos artºs 106º da contestação do R. Montepio, 13º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 13º da réplica à contestação
do R. Montepio).

52- Em Maio de 2012 teve lugar a operação de loteamento dos imóveis da Autora,
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pela qual os prédios hipotecados deram lugar aos seguintes prédios, todos eles registados na
Conservatória de Registo Predial de …, freguesia de …, passando as hipotecas a incidir sobre os
mesmos:
(i) prédio rústico designado Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da anexação das
descrições nºs 1753 e 3224 e inscrito na matriz sob os artigos nºs 11 e 29, da freguesia de …;
(ii) prédio urbano, Lote 1 A, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4001/2012…6, resultante da desanexação da
descrição nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6329, da freguesia de …;
(iii) prédio urbano, Lote 1 B, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4002/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6330, da freguesia de …;
(iv) prédio urbano, Lote 2, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4003/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6331, da freguesia de …;
(v) prédio urbano, Lote 3, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4004/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6332, da freguesia de …;
(vi) prédio urbano, Lote 4, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4005/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6333, da freguesia de …;
(vii) prédio urbano, Lote 5 A, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4006/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6334, da freguesia de …;
(viii) prédio urbano, Lote 5 B, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4007/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6335, da freguesia de …;
(ix) prédio urbano, Lote 5 C, Quinta …, sito em Alvor, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4008/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6336, da freguesia de …;
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(x) prédio urbano, Lote 5 D, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4009/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6337, da freguesia de …;
(xi) prédio urbano, Lote ACMUN, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6340, da freguesia de …;
(xii) prédio urbano, Lote ATS, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4001/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6339, da freguesia de …;
(xiii) prédio urbano, Hotel, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na
Conservatória de Registo Predial de … sob o nº 4002/2012…6, resultante da desanexação do
artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6338, da freguesia de … (resposta aos artºs 19º da p.i, 107º
da contestação do R. Montepio, 13º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

53- Foram promovidas por parte da Autora as diligências a que se referem os
documentos de fls. 591v. a 594v., sendo que o documento que se inicia a fls. 591v. se denomina
“requerimento para comunicação prévia de obras de edificação” e o de fls. 594v. contém a menção
“plano de pormenor da quinta … (…) regulamento” (resposta aos artºs108º da contestação do R. Montepio, 13º da
réplica à contestação do R. Novo Banco e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).

54- O valor dos imóveis propriedade da Autora registado contabilisticamente
aumentou todos os anos desde 2008 a 2014, constando das suas Contas Anuais os seguintes
valores:
- 2008 - € 9.923.505,15
- 2009 - € 11.368.495,95
- 2010 - € 15.192.865,20
- 2011 - € 18.631.852,89
- 2012 - € 21.943.962,17
- 2013 - € 21.946.730,86
- 2014 - € 23.075.667,86
- 2015 - € 23.075.667,86 (resposta aos artºs109º, 110º e 119º da contestação do R. Montepio, 13º da réplica à
contestação do R. Novo Banco e 13º da réplica à contestação do R. Montepio).
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55- A Autora é uma sociedade comercial cujo objeto social consiste na promoção de
empreendimentos turísticos e imobiliários, estabelecimentos hoteleiros, residências para férias e
outros alojamentos de curta duração, restauração e similares, atividades desportivas, de diversão
e recreativas, compra, venda e revenda de bens imobiliários, arrendamento de bens imobiliários,
construção de edifícios para venda (resposta ao artº 1º da p.i.).
56- A Autora não é nem nunca foi uma sociedade cotada em bolsa (resposta aos artºs 148º da
contestação do R. Novo Banco e 192º da contestação do R. Montepio).

57- À data da escritura de concessão de mútuo referida em 20 destes factos provados,
o capital social da Autora era de € 500.000,00, inexistindo reservas legais ou contratuais (resposta
aos artºs 71º e 72º da p.i.).

58- A B procedeu em Dezembro de 2010 a aumento de capital da Autora no montante
de € 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil euros) por conversão de créditos por si detidos
sobre a AA, sendo que veio novamente a participar em aumento do capital social da Autora, por
deliberação de 18 de Dezembro de 2014, em € 7.000.000,00 (sete milhões de euros), subscrito
não só pela acionista B, mas pelos credores da Autora (assim declarados na respetiva ata) ii, S.A.
e F – Investimentos Imobiliários, S.A., que integram o mesmo grupo empresarial da B (resposta aos
artºs 16º a 23º da contestação do R. Montepio).

59- Dessas operações de aumento de capital não foi dado conhecimento aos bancos
RR. (resposta aos artºs 16º a 23º da contestação do R. Montepio).
60- Os investimentos realizados no projeto Quinta … foram-no com recurso aos
montantes mutuados pelos Réus à sociedade dominante da A., a B, ou por esta aportados
diretamente, utilizando capitais seus e de sociedades integrantes do seu grupo empresarial e que
conduziram, neste último caso, à existência de dívidas da Autora perante essas sociedades, que
vieram a ser objeto de conversão em capital da AA (resposta aos artºs 236º e 237º da contestação do R. Montepio).
61- Assim, em Assembleia Geral da Autora de 18 de Dezembro de 2014, foi
deliberado um segundo aumento de capital e prémio de emissão, o capital no valor de €
7.000.000,00 (sete milhões de euros) e o prémio de emissão (€ 13.050.000,00), que se processou,
por conversão de créditos detidos por terceiros sobre a sociedade Autora (em resultado da
atividade desenvolvida no projeto imobiliário em causa nos autos):
- Da B, no montante de € 9.301.294,11 (nove milhões trezentos e um mil duzentos e
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noventa e quatro euros e onze cêntimos), dos quais € 4.536.098,46 (quatro milhões quinhentos e
trinta e seis mil noventa e oito euros e quarenta e seis cêntimos) correspondentes à parcela de
suprimentos pagos aos anteriores acionistas da Autora que não havia sido utilizada no aumento
de capital de 2010;
- Da ii, S.A., no montante de € 10.478.733,83 (dez milhões quatrocentos e setenta e
oito mil setecentos e trinta e três euros e oitenta e três cêntimos);
- Da F – Investimentos Imobiliários, S.A., no montante de € 247.000,00 (duzentos e
quarenta e sete mil euros);
e entradas em dinheiro no valor de € 22.972,06 (vinte e dois mil novecentos e setenta
e dois euros e seis cêntimos) (resposta aos artºs 98º a 100º da contestação do R. Montepio)
62- Desse aumento de capital (€ 7.000.000,00) e prémio de emissão (€ 13.050.000,00)
resultou a eliminação quase total das dívidas da Autora, registadas como financiamentos obtidos
(os suprimentos adquiridos), fornecimentos e outras contas a pagar (correspondentes aos créditos
à B, ii, S.A. e F) (resposta ao artº 101º da contestação do R. Montepio).
63- Das contas a 31 de Dezembro de 2013 e a 31 de Dezembro de 2014 consta, a
respeito de capital próprio e dívidas:
- 2013 (antes do aumento de capital):
Capital realizado - € 5.000.000,00
Prémios de emissão - € 0,00
Financiamentos obtidos - € 4.536.098,46
Fornecedores - € 8.628.146,00
Outras contas a pagar - € 5.825.619,33
- 2014 (depois do aumento de capital):
Capital realizado - € 12.000.000,00
Prémios de emissão - € 13.050.000,00
Financiamentos obtidos - € 0,00
Fornecedores - € 70.955,90
Outras contas a pagar - € 13.086,28 (resposta ao artº 102º da contestação do R. Montepio).
64- 95,8333% do capital social da Autora foi, em 2016, objeto de aquisição (por 2
milhões de euros) pela sociedade C, S.A., que considera ser nula a garantia hipotecária constituída
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pela Autora a favor do Montepio Geral e do Novo Banco sobre os seus prédios rústicos: (i) sito
no lugar da Quinta …, freguesia de …, concelho de …, inscrito na matriz sob o artigo 29, Secção
N, descrito na CRP de … sob o nº 3004-… (ii) sito no lugar …, freguesia de …, concelho de …,
inscrito na matriz sob o artigo 11, Secção N, descrito na CRP de Portimão sob o nº 1003-… (resposta
aos artºs 18º da p.i, 26º da contestação do R. Montepio, 32º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 29º da réplica à contestação do R.
Montepio).

65- O novo investidor C, representado pelo Dr. jj, conhecedor da situação dos prédios
pertencentes à Autora, propôs a compra e venda do capital social da AA, por entender que as
hipotecas eram nulas e que poderia invocar com êxito a sua invalidade (resposta aos artºs 52º da réplica à
contestação do R. Novo Banco e 50º da réplica à contestação do R. Montepio).

66- Se as hipotecas constituídas a favor dos Réus forem executadas, a A. poderá ficar
insolvente, sendo que os terrenos perderão o seu valor se neles não se puder implementar o projeto
urbanístico (resposta aos artºs 87º, 90º A 93º, 99º, 112º e 117º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 86º, 89º a 92º, 98º, 111º e 116º
da réplica à contestação do R. Montepio).

67- A aquisição das ações da A. pela C ocorreu em meados de Setembro de 2016,
tendo a nova administração sido nomeada no dia 21 desse mês e a procuração outorgada aos
Mandatários que representam a Autora nesta ação foi outorgada a 23 de Setembro seguinte (resposta
aos artºs 33º a 35º da contestação do R. Montepio).

68- O administrador da C, de nome jj, é Advogado, com escritório na Rua …, 55, Ed.
…, Sala 605, …, e que é simultaneamente a sede da C, da H, da kk, e da ll (resposta aos artºs 30º a 32º da
contestação do R. Novo Banco e 27º a 30º da contestação do R. Montepio).

69- mm, nn e oo participaram da constituição de todas estas sociedades (resposta ao artº
33º da contestação do R. Novo Banco).

70- A associação do Dr. jj às sociedades I e H foi profissional, como o foi com outras
sociedades interessadas nos seus serviços de advogado, sendo que o Dr. jj não tem qualquer
ligação como acionista ou sócio ou administrador às referidas sociedades, sendo apenas um
advogado especializado em direito financeiro e em direito de negócios, que tem contactos
internacionais e nacionais com potenciais investidores que aproxima a interessados em vender
bens ou serviços (resposta aos artºs 38º a 40º, 42º e 44º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 35º, 36º, 38º, 40º e 42º da réplica à
contestação do R. Montepio).
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71- Nesse sentido disponibiliza sociedades-veículo a potenciais investidores, com
sede no seu escritório, cujos sócios transitórios são recorrentemente pessoas conhecidas e que
servem esse fim de modo temporário, pelo que em algumas sociedades-veículo que tem em
carteira a sede seja no escritório que tratou da sua constituição - o seu - e apareçam como sócios
ou acionistas as mesmas pessoas, designadamente as identificadas em destes factos provados,
pois os investidores, em regra, pretendem sigilo e confidencialidade, não querendo ver o seu nome
dado a conhecer enquanto não concretizam o negócio em que estão interessados, sob pena do
preço do mesmo inflacionar automaticamente (resposta aos artºs 45º a 47º da réplica à contestação do R. Novo Banco e
43º a 45º da réplica à contestação do R. Montepio).

72- É também usual quando são estrangeiros e ainda não têm escritório ativo em
Portugal pedirem para a sede ali se manter nos primeiros tempos de vida da empresa (resposta aos artºs
48º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 46º da réplica à contestação do R. Montepio).

73- Uma vez concretizado o negócio, ocorre a transferência da titularidade do capital
social para o investidor e são feitas as alterações necessárias de acordo com o modelo que o
mesmo pretenda (resposta aos artºs 49º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 47º da réplica à contestação do R. Montepio).
74- Acontecendo, por vezes, que a sede das sociedades por si constituídas se mantém
no seu escritório por tempo indeterminado, não só a pedido dos clientes como também por inércia
(resposta aos artºs 50º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 48º da réplica à contestação do R. Montepio).
75- A B e a Autora continuam a ter como Fiscal único o Sr. Dr. pp (resposta ao artº 32º da
contestação do R. Novo Banco).

76- A sociedade C foi objeto de um aumento de capital, de dois milhões de euros
(resposta ao artº 34º da contestação do R. Novo Banco).
77- A sociedade B está presentemente numa situação em que tem em falta a liquidação
de quantias aos bancos RR., relativamente aos mútuos pelos mesmos concedidos e a que se
referem os presentes autos (resposta aos artºs 84º e 85º da p.i., 15º da contestação do R. Montepio, 105º da réplica à contestação do
R. Novo Banco e 104º da réplica à contestação do R. Montepio).

78- Sendo que, quanto ao primeiro financiamento se encontra em débito ao réu Novo
Banco a quantia global de € 20.996.616,14 (sendo € 18.283.531,79 de capital e € 2.713.084,35 de
juros vencidos até 04.11.2016 e respetivo imposto de selo, acrescendo juros vincendos (mútuo em
incumprimento desde Novembro de 2014) (resposta aos artºs 20º da contestação do R. Novo Banco e 15º da contestação do

Página 29 de 78

Tribunal Judicial da Comarca de Faro
Juízo Central Cível de Portimão - Juiz 1
Palácio da Justiça, Av.ª Miguel Bombarda,
8500-960 Portimão
Telefone: 282092144, Fax: 282092169, Mail: portimao.judicial@tribunais.org.pt
R. Montepio).

79- E quanto ao segundo financiamento está em dívida ao Novo Banco a quantia
global de € 7.160.564,42 (sendo € 6.334.083,89 de capital e € 826.480,53 de juros vencidos
vincendos (mútuo em incumprimento desde Outubro de 2014) (resposta aos artºs 21º da contestação do R. Novo
Banco e 15º da contestação do R. Montepio).

80- No âmbito do Contrato de Mútuo com Hipoteca e Fiança celebrado a 20 de
Novembro de 2007 encontra-se vencido e não pago à CEMG o valor total de € 26.569.798,79
(vinte e seis milhões quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e noventa e oito euros e setenta
e nove cêntimos), correspondente (i) ao montante de capital de € 23.507.398,00 (vinte e três
milhões quinhentos e sete mil e trezentos e noventa e oito euros), (ii) a juros moratórios vencidos,
contabilizados às taxas contratualmente estabelecidas desde a data de 20 de Novembro de 2014
até 3 de Novembro de 2016, no montante de € 1.899.995,89 (um milhão oitocentos e noventa e
nove mil novecentos e noventa e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), acrescidos de (iii)
sobretaxa de 3%, a título de cláusula penal contratualmente estabelecida, desde a data de 20 de
Maio de 2015 até 3 de Novembro de 2016, no montante de € 1.044.120,26 (um milhão quarenta
e quatro mil cento e vinte euros e vinte e seis cêntimos) e (iv) despesas e impostos no montante
de € 118.284,64 (cento e dezoito mil duzentos e oitenta e quatro euros e sessenta e quatro
cêntimos) computados até 3 de Novembro de 2016, a que acrescem ainda os juros vencidos à taxa
contratual, que é atualmente de 4,0200000%, acrescidos da sobretaxa de 3%, desde a data de 4 de
Novembro de 2016 (resposta aos artºs 289º e 290º da contestação do R. Montepio).
81- No que se refere ao Contrato de Mútuo com Hipoteca e Fiança celebrado a 20 de
Abril de 2011 encontra-se vencido e não pago à CEMG o valor total de € 9.121.630,60 (nove
milhões cento e vinte e um mil seiscentos e trinta euros e sessenta cêntimos), correspondente (i)
ao montante de capital de € 8.143.822,54 (oito milhões cento e quarenta e três mil oitocentos e
vinte e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), (ii) a juros moratórios vencidos, contabilizados
às taxas contratualmente estabelecidas desde a data de 28 de Fevereiro de 2015 até 3 de Novembro
de 2016, no montante de € 557.184,05 (quinhentos e cinquenta e sete mil cento e oitenta e quatro
euros e cinco cêntimos), acrescida de (iii) sobretaxa de 3%, a título de cláusula penal
contratualmente estabelecida, desde a data de 20 de Maio de 2015, no montante de € 382.081,00
(trezentos e oitenta e dois mil oitenta e um euros), (iv) despesas e impostos no montante de €
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38.543,01 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e três euros e um cêntimo) a que acrescem ainda
os juros vencidos à taxa contratual, atualmente de 3,8010000%, acrescidos da sobretaxa de 3%,
desde a data de 4 de Novembro de 2016 (resposta aos artºs 291º e 292º da contestação do R. Montepio).
82- Os membros do Grupo D tentaram expurgar as hipotecas existentes por cerca de
um terço do valor dos créditos hipotecários (21 milhões de euros), com propostas apresentadas
aos Bancos réus, em que os créditos destes seriam integralmente extintos, com total perdão do
remanescente, e desoneração de ativos até então hipotecados a favor dos RR. que passariam, por
via desse acordo, livres e desonerados, para a esfera do Grupo, o que foi recusado pelos RR. (resposta
aos artºs 40º da contestação do R. Novo Banco e 5º da contestação do R. Montepio).

83- Os Bancos RR. não visaram no negócio em causa nos autos financiar a aquisição
de participações da AA, mas antes limitar-se a financiar a compra de um terreno, posto que foi
assim que o negócio lhes foi colocado (resposta aos artºs 46º, 47º, 56º e 59º da contestação do R. Novo Banco, 57º, 58º, 155º,
178º a 189º, 197º a 199º, 204º, 214º e 215º da contestação do R. Montepio, 12º, 13º, 55º, 98º, 108º, 111º, 115º e 116º da réplica à contestação do
R. Novo Banco e 12º, 13º, 31º, 53º, 97º, 107º, 110º, 114º e 115º da réplica à contestação do R. Montepio).

84- Os montantes que foram disponibilizados pelos réus foram-no no pressuposto de
que os mesmos se destinavam ao desenvolvimento de projetos aprovados pela CCDR do … para
os imóveis pertença da Autora (resposta aos artºs 206º e 207º da contestação do R. Novo Banco, 57º, 58º, 155º, 178º a 189º, 197º
a 199º, 204º, 214º e 215º da contestação do R. Montepio, 12º, 13º, 55º, 98º, 108º, 111º, 115º e 116º da réplica à contestação do R. Novo Banco e
12º, 13º, 31º, 53º, 97º, 107º, 110º, 114º e 115º da réplica à contestação do R. Montepio).

85- Os Bancos réus, ao conceder os financiamentos em causa nos autos, permitiram a
aquisição dos terrenos da A. em causa nos autos e o pagamento de dívidas com fundos de milhões
de euros (inicialmente, 40 milhões de euros, mais um financiamento de 14 milhões de euros), que
disponibilizaram ao grupo D, cujos membros sempre conheceram todos os pormenores do
negócio (resposta aos artºs 4º, 8º, 37º a 39º, 153º e 154º da contestação do R. Novo Banco, 3º a 6º, 71º e 73º da contestação do R. Montepio,
29º, 98º, 108º, 111º, 115º e 116º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 26º, 97º, 107º, 110º, 114º e 115º da réplica à contestação do R.
Montepio).

86- A Autora outorgou todas as escrituras de concessão dos financiamentos, deliberou
em atas de assembleia geral prestar as garantias, autorizar as operações, tudo fazendo, aceitando,
deliberando e assinando para que fosse possível a disponibilização dos fundos, pelo que os Bancos
mutuantes acreditaram na boa fé da Autora e configuraram a sua atuação de acordo com a mesma
e, movidos por esta confiança, disponibilizaram valores de 54 milhões de euros (resposta aos artºs 208º,
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211º e 216º da contestação do R. Novo Banco, 29º, 98º, 108º, 111º, 115º e 116º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 26º, 31º, 97º, 107º,
110º, 114º e 115º da réplica à contestação do R. Montepio).

87- Os representantes legais da Autora sempre configuraram perante os RR. o
financiamento em causa como sendo destinado à aquisição de um terreno e, criando nos RR. a
convicção de que nunca seria posta em causa a validade das hipotecas, os representantes legais da
Autora à data em que os mútuos foram outorgados tudo fizeram para obter os financiamentos em
causa (resposta aos artºs 231º a 233º da contestação do R. Novo Banco, 260º a 263º e 282º da contestação do R. Montepio, 29º, 98º, 108º, 111º,
115º e 116º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 26º, 97º, 107º, 110º, 114º e 115º da réplica à contestação do R. Montepio).

88- A validade, eficácia e veracidade da Escritura Pública de mútuo de 20 de
novembro de 2007 nunca foram postas em causa por qualquer dos seus Outorgantes (resposta aos artºs
59º da contestação do R. Montepio, 29º, 98º, 108º, 111º, 115º e 116º da réplica à contestação do R. Novo Banco e 26º, 97º, 107º, 110º, 114º e 115º
da réplica à contestação do R. Montepio).

89- O Novo Banco nasceu da medida de resolução aplicada, em 03.08.2014, pelo
Banco de Portugal ao BES (resposta aos artºs 7º a 11º da p.i.).
90- No seguimento da decisão de transferência da totalidade da atividade do BES para
o Novo Banco, no texto consolidado do Anexo 2 da aludida deliberação do Banco de Portugal (na
redação dada pela deliberação datada de 11.08.2014 - às 17h), alínea a) estabeleceu-se que:
“Todos os ativos, licenças e direitos, incluindo direitos de propriedade do BES serão
transferidos na sua totalidade para o Novo Banco, S.A. com exceção dos seguintes (…)”, que se
referem às ações representativas do capital social e direitos de crédito sobre entidades que
integram o Grupo BES e o Grupo GES, bem como disponibilidades no montante de dez milhões
de euros (resposta ao artº 12º da p.i.).
91- E, na alínea b) que:
“As responsabilidades do BES perante terceiros que constituam passivos ou
elementos extrapatrimoniais deste serão transferidos na sua totalidade para o Novo Banco, S.A.,
com exceção dos seguintes (…)”, que se referem:
- aos passivos para com os acionistas, membros dos órgãos de administração e
fiscalização, revisores oficiais de contas, e responsáveis pelas dificuldades financeiras da
instituição (subalínea (i));
- obrigações contraídas perante entidades que integram o GES (subalínea (ii));
-obrigações contraídas ou garantias prestadas perante terceiros relativas a
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responsabilidades de entidades do GES (subalínea (iii));
- responsabilidades resultantes da emissão de instrumentos elegíveis para o cômputo
de fundos próprios do BES (subalínea (iv));
- quaisquer responsabilidades ou contingências, nomeadamente decorrentes de fraude
ou da violação de disposições ou determinações regulatórias, penais ou contraordenacionais
(subalínea (v));
- quaisquer responsabilidades ou contingências do BES relativas a ações,
instrumentos ou contratos de que resultem créditos subordinados (subalínea (vi));
- quaisquer obrigações, garantias, responsabilidades ou contingências relativas a
instrumentos de dívida emitida por entidades que integram o GES (subalínea (vii)) (resposta ao artº 13º
da p.i.).

92- Em resultado da medida de resolução aplicada pelo BCP, os contratos de mútuo
celebrados com B e as hipotecas constituídas pela Autora, na parte que diz respeito à posição do
BES, transferiram-se para o Novo Banco, por constituírem ativos não excluídos, nos termos do
Ponto 1, alínea a) do Anexo 2 da deliberação datada de 03.08.2014, na versão consolidada datada
de 11.08.2014 (resposta ao artº 14º da p.i.).
93- Transferidos para o Novo Banco os ativos constituídos pelos contratos de mútuo,
transferiram-se também as respetivas garantias acessórias, como as hipotecas em discussão nesta
ação (resposta aos artºs 14º e 15º da p.i.).
Considerou-se não provada a matéria dos artºs 19º e 29º da contestação do R. Novo
Banco e 24º, 25º, 31º e 32º da contestação do R. Montepio.
Não se respondeu à matéria dos artºs 2º a 6º, 28º a 34º, 43º, 45º a 47º, 51º a 60º, 62º a
70º, 73º e 79º a 83º da p.i, 1 a 3º, 5º, 22º, 23º a 28º, 36º, 37º, 41º a 45º, 52º, 64º, 74º, 78º a 80º, 84º,
85º, 89º a 91º, 95º a 98º, 105º a 120º, 133º a 136º, 142º a 145º, 155º a 195º, 199º a 204º, 212º a
215º, 218º a 222º, 224º a 230º, 234º, 237º e 238º da contestação do R. Novo Banco, 1º, 2º, 7º, 8º,
21º, 29º, 36º a 41º, 70º, 74º, 76º, 77º, 95º, 120º a 126º, 138º, 147º, 148º, 151º, 152º, 159º, 162º,
162º a 177º, 187º a 191º, 193º a 195º, 200º a 203º, 205º a 213º, 216º a 226º, 228º, 229º, 238º a
242º, 246º, 249º a 252º, 254º a 259º, 264º a 281º, 283º a 288º, 293º, 294º e 297º a 303º da
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contestação do R. Montepio, 1º a 11º, 14º, 16º a 18º, 22º a 24º, 26º, 27º, 30º, 31º, 37º, 41º, 43º,
51º, 53º, 54º, 57º a 61º, 63º, 74º, 76º a 82º, 88º, 89º, 94º a 97º, 100º a 104º, 106º, 107º, 109º, 110º,
113º, 114º, 118º a 120º a 128º, 130º, 133º a 135º, 140º e 142º da réplica à contestação do R. Novo
Banco e 1º a 11º, 14º, 16º a 18º, 22º, 23º, 27º, 28º, 34º, 37º, 39º, 41º, 49º, 51º, 52º, 56º a 60º, 62º,
73º, 75º a 81º, 87º, 88º, 93º a 96º, 99º a 103º, 105º, 106º, 108º, 109º, 112º, 113º, 117º a 128º, 130º,
133º a 135º, 140º e 142º da réplica à contestação do R. Montepio, por se considerar o respetivo
teor conclusivo.
b) Motivação da decisão de facto
O tribunal formou a sua convicção com base na ponderação da prova por depoimento
de parte, testemunhal e documental, conjuntamente, à luz das regras de experiência comum, nos
termos que se passam a explicitar.
A atual redação do Código de Processo Civil veio consagrar, na fase de saneamento,
as figuras da fixação do objeto do litígio e da seleção dos temas da prova.
Esta consagração legal, de algum modo, buliu com a consistência da tradicional
delimitação que existia entre factos puros e simples, tidos como objeto de atividade probatória, e
conclusões ou matéria de direito, desde sempre considerados como realidades inexoravelmente a
expurgar do âmbito da atividade probatória.
Alguma doutrina manifesta, aliás, a ideia de que no futuro, gradualmente (ou não…),
os factos que deverão ser considerados para a elaboração das sentenças serão essencialmente
“factos jurídicos”, em que conceitos habitualmente tidos como “de direito” podem surgir
associados a outros comumente utilizados na vida quotidiana (ou mesmo substituí-los).
Estar-se-á, nessa circunstância, uma situação semelhante ao que ocorre,
designadamente, em países de “common law”, como o Reino Unido, onde as sentenças são
elaboradas através de uma sucessão de considerandos (que tudo englobam).
A este respeito, interessará ter em conta a anotação ao artº 607º do CPC, no “Código
de Processo Civil Anotado”, de António Abrantes Geraldes, Luís Filipe Sousa e Paulo Pimenta,
2018, vol. I, páginas 716 e seguintes, em especial, 721 e 722, e igualmente o comentário proferido
na página da internet do Instituto Português de Processo Civil (https//blogippc.blogspot.pt) por
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Miguel Teixeira de Sousa, em anotação ao acórdão do STJ de 28 de setembro de 2017, pesquisável
na referida página da internet com indicação “jurisprudência 784”.
Ali discorre o referido processualista que “Sob pena de se cair num inaceitável
formalismo, não pode constituir motivo de censura que o tribunal, depois de considerar provados
determinados factos que consubstanciam a violação de deveres de cuidado, conclua que está
demonstrada a negligência da parte. Estranho seria, aliás, que, constando dos temas da prova a
actuação negligente da parte e, por isso, carecendo esta actuação de prova, o tribunal, ao
analisar a prova produzida sobre esse tema, pudesse dizer tudo o que achasse adequado ao
julgamento dessa matéria, excepto que está provada a negligência da parte.
…
A referida "proibição dos factos conclusivos" também não corresponde às modernas
correntes metodológicas na Ciência do Direito, que não se cansam de referir que a distinção
entre a matéria de facto e a matéria de direito é totalmente artificial, dado que, para o direito,
apenas são relevantes os factos que o direito qualificar como factos jurídicos. Para o direito, não
há factos, mas apenas factos jurídicos, tal como, para a física ou a biologia, não há factos, mas
somente factos físicos ou biológicos. Os factos são sempre um Konstrukt, pelo que os factos
jurídicos são aqueles factos que são construídos pelo direito. Em conclusão: o objecto da prova
não pode deixar de ser um facto jurídico, com todas as características descritivas, qualitativas,
quantitativas ou valorativas desse facto”.
Os tribunais (e aqui não se fugirá à regra…) têm continuado a seguir a orientação de
que a matéria de facto há de ser respondida por referência a factos, atendendo-se aos alegados
pelas partes e aos demais que resultem da discussão da causa.
Como refere Helena cabrita (“A Sentença Cível - Fundamentação de Facto e de
Direito”, 2019, página 135, remetendo igualmente para o acórdão da Relação de Lisboa de 29 de
maio de 2014, relatado por António Martins e disponível em www.dgsi.pt), “o julgamento da
matéria de facto deverá ser feito em linguagem corrida, mediante a narração dos factos
(articulados pelas partes ou adquiridos na atividade instrutória) com interesse para a decisão da
causa) […].
Enunciar os temas de prova é atividade processual que se dirige primacialmente à
fase da produção da prova, enquanto na sentença, ultrapassada que se encontra aquela fase,
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cabe ao juiz declarar quais os factos que julga provados e quais os que julga não provados.
Os temas de prova podem ser enunciados como factos concretos ou como conclusões,
factuais e/ou jurídicas.
Quando não contenham factos concretos, é evidente que não serão os “temas de
prova” a ser julgados provados ou não provados na sentença, «já [que] a decisão sobre a matéria
de facto nunca se poderá bastar com tais formulações genéricas, de direito ou conclusivas,
exigindo-se que o tribunal se pronuncie sobre os factos essenciais e instrumentais (que devem
transitar para a sentença) pertinentes à questão enunciada».
Em tal caso, o que deve considerar-se provado ou não provado são os factos com
base nos quais se pode concluir ou não pela conclusão fáctica enunciada como tema da prova”.
O Tribunal na decisão da matéria de facto deverá, pois, pronunciar-se sempre
diretamente sobre os factos alegados pelas partes nos articulados, independentemente de no
processo em concreto terem sido ou não enunciados os temas da prova. E, como se defende na
obra referida, o julgamento da matéria de facto deverá ser feito em linguagem corrida, mediante
a narração completa dos factos com interesse para a decisão da causa, e não através do estilo
analítico e desarticulado de meras respostas sucessivas aos diferentes quesitos, como acontecia
antigamente quando era elaborada base instrutória.
O tribunal já tivera ocasião de manifestar às partes, em sede de saneamento, que iria
procurar responder aos articulados e não em exclusivo aos temas da prova oportunamente
selecionados.
Todavia, consideramos que a enunciação dos temas de prova, e bem assim do objeto
do litígio, num caso como o dos autos, em que a matéria de facto se reveste de alguma extensão,
envolve notória utilidade, na medida em que permite considerar na resposta à matéria de facto
alguns grupos fundamentais no que respeita à matéria de facto suscetível de ser pertinente para a
decisão da causa e que cumprirá ter em conta.
Assim, obedecer-se-á ao comando do artigo 607º, nº 4 do CPC, procurando, no âmbito
da presente fundamentação da matéria de facto, dar resposta às grandes questões de facto
colocadas na ação, sem se perder de vista a fundamentação à resposta aos diversos factos de “per
si”, que, abrangida por aquela, não sairá prejudicada.
De qualquer modo, também caberá referir que estas respostas irão resultar de uma
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apreciação da prova que incidirá já sobre as grandes questões em discussão no litígio, como se
referiu, ligadas inclusivamente ao próprio objeto do mesmo e não apenas aos temas da prova.
No fundo, a prova produzida foi centrada, por um lado, é certo, em aspetos pontuais
dos factos, mas também em grandes temas como, por exemplo (o exemplo mais evidente e, para
nós, melhor), o que se prendeu com aquilo que os intervenientes no negócio em análise na presente
ação procuraram transacionar: se as ações de uma sociedade ou um terreno.
Começaremos então por aqui.
Assim, quanto a saber se o que foi financiado e transacionado foi a compra de um
terreno ou a aquisição de participações em sociedade, de um modo geral, afigura-se-nos que o
sentido da prova é o de que todos os que sobre esta matéria se pronunciaram acabaram por
reconhecer que aquilo que se visava comprar era essencialmente o terreno.
Note-se que a abordagem desta questão inclui também outras questões com ela
conexas, como fossem a de saber o que constituía a data em que foi feito o negócio o ativo da A.
e qual era, no geral, a situação da A. e em que termos se processava a sua existência.
Assim, começando por apreciar aquilo que a prova testemunhal nos trouxe a este
respeito, a testemunha qq, funcionário do Novo Banco, e anteriormente do Banco Espírito Santo
(e que foi … do Centro de Empresas do … desta entidade), manifestou que a A. tinha o terreno
mas não tinha atividade, movimentos ou clientes.
Esta testemunha fez parte da equipa que analisou e estruturou o financiamento para a
compra do ativo imobiliário em causa nos autos. Mais declarou que acompanhou o negócio até a
sua formalização (e esteve presente na ocasião da escritura, mas na mesma não participou).
Contou ainda a testemunha que um dos elementos do grupo D, no caso J, lhe mostrou o projeto,
incluindo a construção do hotel e das casas que iriam ser erguidas no local.
Mais manifestou a testemunha qq que a compra das ações foi motivada por um
interesse fiscal e que a sociedade sem o terreno não tinha qualquer valor.
No mesmo sentido, rr, igualmente funcionário do Novo Banco (… do Departamento
de Recuperação de Crédito de Empresas) e que participou no processo, sobretudo numa fase
inicial em que esteve nalgumas reuniões (já não vindo depois a acompanhar a formalização do
mesmo), manifestou que o objetivo que lhe foi transmitido pelos elementos do grupo D era o de
adquirir o terreno. E que a sociedade sem o terreno não tinha qualquer valor. Acrescentou ainda
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que, se a ideia fosse adquirir a sociedade, seriam necessários outros estudos diferentes dos que
foram levados a cabo na ocasião do negócio. Finalmente, transmitiu ainda que o conhecimento
que tinha à data era o de que a sociedade só aparcava o terreno. Não tinha giro comercial atividade,
trabalhadores, clientes, fornecedores.
Ainda neste sentido, a testemunha ss, ex-funcionário do Montepio Geral (atualmente
reformado), onde exercia em 2007 as funções de …, e que também acompanhou o projeto em
causa nos autos (tendo-o recebido, segundo explicou, já tratado), manifestou que tinha já, no
âmbito dos procedimentos levados a cabo para preparação da aquisição, ocorrido uma visita ao
terreno com o engenheiro avaliador de imóveis tt e que o que estava em causa era a aquisição do
terreno.
A testemunha uu, ex-funcionário do Banco Espírito Santo que foi à outorga da
escritura em representação deste banco, declarou que o processo de financiamento não passou por
si mas colheu a ideia, da participação que teve na escritura, de que o que estava em causa era um
financiamento para compra do terreno para construção de um hotel. Não tem esta testemunha
ideia de o negócio se destinar à compra de ações.
Ainda no âmbito das testemunhas arroladas pelos réus, e no mesmo sentido acima
referido, a testemunha vv, funcionário do Montepio Geral (e, ao tempo da celebração do negócio,
gerente do balcão da Avenida dos Aliados, que acompanhou o negócio pelas funções que exercia
nesse balcão), manifestou que o objetivo era adquirir o terreno.
Adiantou, aliás, que a sociedade só tinha o terreno e só por ele se justificava efetuar
alguma compra.
Faça-se ainda referência à testemunha comum xx, ex-… no Montepio Geral, que foi
quem montou o negócio, denotando em relação ao mesmo conhecimento privilegiado.
Esta testemunha manifestou ter vindo ao … ver o terreno. Acrescentou, aliás, que veio
com membros do grupo D ver este terreno mas também outros, nomeadamente na Quinta … e em
…. Tal situação ocorreu com o acompanhamento do engenheiro tt, avaliador de imóveis, para
avaliar o terreno. Assim tal testemunha não teve quaisquer dúvidas de que o objetivo do negócio
era a compra do terreno. Manifestou, aliás, pensar que o terreno pertencia ao próprio CC,
administrador da A. ao tempo, desconhecendo nessa circunstância ainda que a sociedade A.
existia sequer.
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Finalmente, esta testemunha manifestou que a situação económica da A. na altura foi
avaliada, nomeadamente para aquilatar se a mesma tinha passivo, mas sem grande pormenor,
posto que o que interessava era o terreno.
Note-se que mesmo as testemunhas arroladas pela A. acabaram por produzir
depoimentos no sentido de justificar a conclusão de que o que interessava no negócio era
exatamente a compra do terreno.
A testemunha zz, Técnico Oficial de Contas da A. e da sociedade B, declarou que o
ativo da A. era o terreno, sendo o passivo 9 milhões de euros de suprimentos de CC.
Mais declarou que a A. não tinha atividade comercial nem, evidentemente, receitas
dessa atividade. Esta testemunha manifestou, inclusivamente, ter tido oportunidade de ver
balancetes da A. de 2002 e não ter constatado existência de dívidas a fornecedores.
Mais importante ainda, do nosso ponto de vista, o depoimento de ff, filho do
administrador da A. CC (que vendeu a B as respetivas participações na A.).
Esta testemunha declarou que a sociedade B queria comprar o terreno mas o que
acontecia era que o seu pai não iria vender o terreno. Apenas aceitava a vender a sociedade. Mais
esclareceu que, de acordo com o PDM, a capacidade edificativa era do terreno e não da sociedade.
Também por esta testemunha foi referida a vantagem fiscal de serem alienadas as participações
da sociedade em vez do terreno propriamente dito.
Finalmente, no que respeita à prova testemunhal sobre esta matéria, o depoimento do
próprio R, um dos dois líderes do grupo D, traz também alguma luz para apreciação da questão.
Esta testemunha, embora tenha inicialmente declarado que o que interessava era a
compra da sociedade, acabou por vir a reconhecer que o que era pretendido era efetivamente
comprar o terreno, embora com os projetos já conseguidos para o mesmo pela sociedade.
Declarou que o terreno com a capacidade construtiva é o verdadeiro ativo neste
negócio. Manifestou ainda que o seu valor era de 95 97% de operação.
Embora tenha manifestado que sem a definição do que ali se podia fazer o terreno
valia pouco, acabou, pois, por reconhecer a importância do terreno em todo este negócio.
Aliás, confirmou também ter vindo ao … ver o terreno com a testemunha xx e o
engenheiro tt, como aquela outra testemunha havia manifestado.
Note-se que em relação ao terreno esta testemunha manifestou ainda reconhecer ter
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existido valorização desse ativo, de 8 milhões de euros para 23 milhões de euros, em virtude do
trabalho ali desenvolvido.
A este respeito, no que concerne à intenção dos participantes no negócio, entendemos
também poder ser mencionado o próprio depoimento de parte do gerente da A., jj, que embora
tenha num momento inicial manifestado que o que se pretendeu foi adquirir a sociedade, só
mediatamente sendo o terreno um objeto do negócio, e declarando também que o terreno não vale
agora o montante pelo qual está onerado, sempre acrescentou que, no seu entender, depois de ser
construído tudo o que era suposto ali ser edificado, o terreno valeria então bastante mais do que o
valor das hipotecas que o oneram.
Passando à questão da existência ou não de relação do grupo entre a A. e a B aquando
da celebração do negócio, há que reconhecer que aqui já existem mais divergências nos
depoimentos prestados.
Houve efetivamente divisão em termos probatórios, com umas testemunhas a falar,
nomeadamente, que teria havido necessidade de visar um cheque aquando da celebração do
negócio e, bem assim, que se verificou existir falta de algumas das ações da autora, a ser objeto
da transação (o que teria motivado, por um lado, que tivesse ocorrido uma pausa nos
procedimentos para se ir ao banco visar o cheque e, por outro, que só fossem entregues algumas
das ações em momento posterior, tendo sido entregue uma declaração provisória manuscrita e
assinada por CC, outras testemunhas manifestavam não ter tal acontecido (nem a omissão de viso
do cheque, nem a falta de ações).
Entendemos que estas divergências terão essencialmente razão de ser com base na
ideia de que se tivesse ocorrido a necessidade de relegar para um momento posterior a
consumação do negócio de compra e venda das ações, ficaria demonstrado que não ocorria uma
relação do grupo à data em que os mútuos foram constituídos.
Como teremos ocasião de referir em sede de fundamentação de direito, entendemos
que este aspeto da discussão não é fundamental. A mera narração cronológica, o enquadramento
à hora ou ao minuto de determinados fatos não pode, em nosso entender, ser aquilo que vai
determinar o destino de 68 milhões de euros, pelo menos não com os fundamentos em discussão
na presente causa.
Prosseguindo, dir-se-á que o depoimento da testemunha R decorre que o empréstimo
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foi a primeira coisa a ser feita. Esta testemunha confirmou que CC queria um cheque visado para
ser feito o pagamento. Assim, só depois teria sido feita a compra e venda.
No mesmo sentido, a testemunha ab (que trabalha para o grupo D e que, por isso,
esteve presente na escritura) declarou ter sido necessário ir visar um cheque e confirmou também
que ocorreu a falta de algumas ações.
Aqui entendemos dever notar que esta testemunha manifestou que foi o referido R
quem foi visar o cheque. Já aqui se voltará.
A testemunha ff manifestou também ter sido verificada a falta de ações, a qual
motivou a elaboração de uma declaração manuscrita a atestá-lo. Também adiantou que faltava
visar o cheque para pagamento e que foi alguém ao banco visá-lo.
Ora tendo em conta o que foi dito pela testemunha anteriormente referida notaremos
que verificamos aqui uma ligeira discrepância, porque a primeira manifestou ter sido um elemento
do grupo D, R, a ir tratar de visar o cheque e a segunda ter sido um elemento do banco. Admitese que tal possa relevar apenas de alguma menor clareza no entendimento dos depoimentos e não
ser especialmente relevante.
Registe-se, todavia, que a testemunha ab acabou por reconhecer que tudo foi feito
mais ou menos em simultâneo, embora primeiro o contrato de mútuo e depois a venda das ações
e, no final, a entrega das mesmas.
Em sentido divergente, as testemunhas apresentadas pelos réus manifestaram, pois,
uma versão não inteiramente coincidente com as que acabamos de mencionar.
Assim a testemunha xx, que esteve na escritura, negou ter ido visar qualquer cheque.
A testemunha uu, que igualmente esteve na escritura, manifestou não se recordar da
exigência do cheque visado, nem se recordar da falta de quaisquer títulos.
A testemunha ss, que não foi à escritura, mas que recebeu as ações na agência bancária
do Montepio, manifestou que as ações vinham num saco de desporto, trazidas pelo mencionado
xx, e foram conferidos por si e pela testemunha vv, à data … do balcão em causa, encontrando-se
tudo normal. Aliás, esta testemunha manifestou que, se fosse preciso visar o cheque tal teria
originado despesas, que poderiam ser detetadas, o que não se verifica.
A este respeito, a testemunha vv, que no dia da escritura estava no balcão do Banco
Montepio, manifestou que não ocorreu ter sido preciso visar algum cheque. E, na sequência do
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referido pela testemunha ss, declarou ainda que na conta do cheque supostamente visado não
existe menção a nenhuma comissão pelo viso desse cheque, como deveria ocorrer se o cheque
tivesse sido visado.
A testemunha qq, que, como se referiu, esteve presente na escritura embora não
tomando parte na mesma, declarou que não presenciou os episódios de falta de ações ou da falta
de viso do cheque, embora admitindo que possam ter ocorrido antes da sua chegada. Esta
testemunha efetuou, no entanto, algumas precisões que se nos afiguram ser de relevo: manifestou
que o departamento jurídico do banco não autorizava que se fizesse a escritura se a A. não fosse
já parte do grupo da sociedade B. Declarou também que isto foi validado pelo banco, pressupondo
que o foi nessa condição. Mais declarou que o banco nestes casos procura certificar-se de que há
uma relação do grupo, para além de procurar garantir que é feita a declaração de “justificado
interesse” da sociedade garante, a que adiante já faremos referência.
Finalmente, esta testemunha manifestou que, segundo se recordava, o último ato do
dia das escrituras tinha sido a constituição da hipoteca. Tal contraria também a sequência dos
factos narrados pelas testemunhas indicadas pela A., o que torna a precisão destes factos mais
turva e duvidosa.
Contudo, entendemos ser de notar que o cheque em causa, que foi junto aos autos,
não se mostra visado, o que não abona a tese apresentada pela A..
No final, acabamos por convir que não é exatamente possível estabelecer o que
aconteceu neste particular, sem embargo de se colher a perceção de que o negócio da venda das
ações terá sido feito após a escritura de mútuo, até porque tal se mostra conforme com o que será
de enquadrar com as regras de experiência comum: primeiro seria necessário que a adquirente
tivesse o dinheiro para, com ele, fazer a aquisição (contudo, não deixa de se admitir que num
negócio complexo como o presente a sequência normal e lógica de alguns dos atos possa aparecer
subvertida, por necessidade de atuação de todos os mecanismos de consumação do negócio a
desenvolver).
Note-se que, sem embargo do que adiante ainda se referirá, de um modo geral, os
declarantes até aqui referidos depuseram de forma lógica, coerente e convicta, e com
espontaneidade, o que implica não houver fundamento de peso para considerar os depoimentos
de uns mais credíveis do que os de outros.
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Quanto à questão do “justificado interesse próprio” da A. no negócio, traduzido em
declarações apostas em atas de assembleia geral da A., como modo de contribuir para a
viabilização do negócio (e, em particular, dos dois mútuos), referir-se-á que é uma questão, em
larga medida, de direito, a aferir em função de uma globalidade de factos que cumprirá apreciar
na causa.
O que se discute tem a ver com a menção feita em atas de assembleia geral e, no
essencial, se isto correspondeu a uma realidade (querida e desejada pelos declarantes) ou se se
tratou apenas de uma formalidade que os bancos impuseram, no sentido de credibilizar e conferir
força jurídica ao negócio.
Também aqui se registaram algumas divergências.
Em primeiro lugar, do depoimento da testemunha R, consta que foram os bancos que
fizeram as minutas das atas de assembleia geral, incluindo nelas a menção do justificado interesse
da sociedade. Esta testemunha declarou ainda que a A. não teve real interesse neste negócio, já
que o interesse era da garantida, B. Aliás, depois deste negócio, a A. deixou de se poder financiar,
fosse como fosse.
Porém, tendo presente que, como acima se referiu, esta testemunha confirmou que o
ativo da A. se valorizou por quase três vezes mais em função deste projeto negocial e da aprovação
de projetos para ali serem realizados, concluir-se-á que, independentemente do que foi feito
constar das atas, o interesse há de retirar-se de outras circunstâncias, para as quais estas
declarações sem dúvida relevarão, mas que claramente as transcendem.
A testemunha ab, a este propósito, declarou que, tendo trabalhado na preparação da
documentação necessária à realização da escritura e intervindo nessa qualidade nesse processo,
as atas em causa eram feitas pelo departamento de contabilidade da A., mas de acordo com
minutas enviadas pelos bancos. Depois, com o sentido de esclarecimento, acrescentou que pelo
menos assim costumava ser, não tendo tido intervenção direta na feitura destas atas que, em
concreto, se apreciam nos presentes autos, nem se recordando de conhecer o seu efetivo teor.
De todo o modo, esta testemunha sempre confirmou que foram os bancos a manifestar
interesse em que fosse feita a menção ao justificado interesse constar das atas.
Já a testemunha uu, que representou, como se referiu, o BES na escritura, declarou
que as minutas dos documentos normalmente provinham dos clientes, mas o banco analisava-as,
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sendo-lhe para o efeito enviadas, e podia querer que se mencionasse alguma coisa.
Mais afirmativa nesta matéria foi a testemunha qq, a qual declarou que as minutas das
atas são exigidas pelo banco, para serem conferidas, embora sejam, em regra, provenientes dos
clientes. Como se referiu esta testemunha já havia manifestado antes a ideia de que os bancos
nestes casos procuram certificar-se de que se declara nas atas que precedem uma escritura como
as que estão em causa nos autos um “justificado interesse próprio”, por considerar que tal é
importante para a consolidação e validade do negócio.
De tudo isto, entendemos concluir que certamente os bancos quiseram que esta
menção constasse nas atas. Aliás, todos os intervenientes no negócio terão concordado que assim
fosse. Como tal, as menções em questão foram colocadas nas atas de assembleia geral da A..
Note-se que aquilo que nesta matéria se responde, aborda assim as posições das partes,
nomeadamente dos bancos, quanto a este aspeto, ou seja, o de terem ou não exigido que o negócio
se realizasse nos termos em que foi feito e com a menção do justificado interesse próprio.
Consideramos ainda, que de toda esta prova produzida decorre com clareza que, no
que respeita à circunstância de o negócio se poder ou não realizar sem o financiamento bancário
que ocorreu, tal seria absolutamente inviável, por não ter a B condições financeiras para tal.
A respeito da questão de a A. à data do negócio não ter reservas de capital, tal foi
confirmado pela testemunha zz, por referência a esse momento, e, em relação a momento
posterior, nomeadamente aquando da aquisição da A. pela empresa C, a própria testemunha R o
confirmou.
Quanto ao segundo mútuo e, em particular, ao destino a dar aos fundos que ali eram
disponibilizados, estamos igualmente perante uma das questões mais importantes nos autos, sobre
o qual existe também alguma divergência na prova testemunhal.
A testemunha zz declarou que da análise dos extratos de conta da A., colheu ideia de
que os 14 milhões de euros objeto deste segundo financiamento foram para pagamento de juros.
Tal situação é, segundo se nos afigura, infirmada pelos depoimentos das testemunhas
indicadas pelos réus, relevando nomeadamente os depoimentos de ac, ad (também funcionário
do Novo Banco) ou ae (ainda esta testemunha, também, funcionário do Novo Banco).
ac confirmou que o segundo empréstimo se destinava a fazer face às dificuldades de
tesouraria da B, a qual passava efetivamente por essa situação de carência. Era a B que estava a
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promover todos os procedimentos com vista a instalação do empreendimento e quem estava a
gastar dinheiro.
Mais declarou esta testemunha que o montante do segundo mútuo não foi libertado
todo de uma só vez, mas em parcelas. Esta testemunha esclareceu ainda que foram capitalizados
juros porque a B atravessou dificuldades e daí decorreu a conversão desses juros em capital. A
testemunha ac admitiu ser verdade que parte dos 14 milhões de euros foi usada no pagamento de
encargos da dívida, mas considerou ter havido também pagamento de despesas, por exemplo a
prestadores de serviços, com projetos, viagens ou simples atividade de lobby.
A testemunha ad, funcionário do Novo Banco (e anteriormente do BES), responsável
pelo centro de empresas desse Banco e que, a dado passo, começou também a acompanhar este
negócio, manifestou que tomou conhecimento deste segundo empréstimo, o qual foi apresentado
ao Banco Espírito Santo pelo Montepio Geral como reforço do financiamento para permitir a
continuidade do projeto. Acrescentou que, de acordo com o conhecimento que tinha, não havia
nessa altura qualquer receita, nem obra feita. Ainda assim, decidiram os bancos aprovar a
concessão deste segundo financiamento porque já havia licenciamentos aprovados e um acordo
com uma marca relevante para a atividade a desenvolver no ativo imobiliário.
Quanto à circunstância de o empréstimo se destinar exclusivamente ao pagamento de
juros da dívida, acrescentou que se a sociedade B não conseguisse pagar esses juros, os bancos
não lhe iriam conceder mais dinheiro para isso. O dinheiro foi para pagar juros da dívida, admitiu,
mas também por outros fins, como marketing
A testemunha ae, que começou a acompanhar as operações no âmbito das suas
funções no Novo Banco, de acompanhamento de empresas da região Norte, manifestou ter a ideia
de que estes 14 milhões de euros não foram todos usados para juros havendo, pelo menos, mais
uma utilização para outro fim. Note-se, a este respeito, que a própria testemunha R, depois de ter
dito que os 14 milhões de euros foram para pagar juros, pelo que não entraram na sociedade B (e
foram retidos no banco), manifestando que tal sucedera porque os bancos não queriam ter
imparidades, pelo que assim procederam, veio a posteriormente a admitir que foi permitido,
através deste empréstimo, pagar € 500.000 ao Banco Popular, quantia referente a uma dívida de
outra empresa do Grupo D, sendo que o Banco Popular ameaçava penhorar o património da B.
A isto se referiu também a testemunha ac, tendo manifestado que destes 14 milhões
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de euros igualmente saiu dinheiro para pagar dívidas de outras empresas do grupo D ao Banco
Popular, como referira a testemunha R, dívidas de que a B era avalista, ocorrendo que o Banco
Popular ameaçava a penhorar todo o património da B.
No fundo, o que se nos afigura é que, tendo em conta que o dinheiro não foi
disponibilizado todo de uma vez (o que se nos afigura poder ser tido por resultante dos referidos
depoimentos), embora tenha havido verbas que foram canalizadas para o serviço de dívida,
algumas certamente não terão sido.
Também a prova documental se nos afigura concorrer para este entendimento, posto
que as partes, livremente, fizeram constar, no ponto dois do segundo contrato de mútuo como
finalidade: “apoio de tesouraria permanente depauperado pelos investimentos no projeto da
Quinta …”, pelo que, à luz das regras de experiência comum, tal menção corrobora esta tese, o
mesmo se podendo dizer do teor do documento de fls. 600v. e 601 dos autos, através do qual a B
veio, nomeadamente a 26 de Abril de 2011, a solicitar a libertação de fundos ao abrigo desse
financiamento, na ocasião, de € 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil euros), dos quais €
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) para o “processo de marketing para o projecto
da Quinta … «hh»” e “1.000.000€ - Libertação referente a juros liquidados em Novembro de
2010, para o projecto hh”.
Enfim, como referiu a testemunha ac, se houvesse montantes, a qualquer título,
entretanto vencidos, o seu pagamento seria obtido retirando da conta ordem as verbas necessárias,
sendo que tal poderia provir das libertações de fundos ao abrigo deste empréstimo de 14 milhões
de euros.
No que respeita à circunstância de a segunda hipoteca ter agravado a solvência da
autora, esta é também uma questão de algum modo de direito, de natureza conclusiva. Ainda
assim registar-se-á o declarado pela testemunha R, no sentido de a A. ter deixado de se conseguir
financiar depois deste negócio, mas também o declarado pelo TOC da A., zz, o qual declarou que
a segunda hipoteca não agravou a situação da autora, porque ela não era devedora de nada, sem
embargo de, a ser executada a tornar seguramente insolvente.
Quanto à matéria das relações entre a A. e o Grupo D, em especial na atualidade,
aceite que é pelas partes que no passado (até à aquisição pela C, pelo menos) a A. integrou tal
grupo, cremos não ter sido produzida prova suficiente do alegado pelos réus a este respeito.
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No depoimento de parte de jj declarou este que a A. não pertence hoje ao Grupo D.
O representante legal da A. disse que aquilo que pretendeu fazer foi adquirir a sociedade ao Grupo
D, não tendo a partir desse momento, praticado mais qualquer ato por conta do Grupo D ou dos
seus representantes.
A testemunha R declarou no mesmo sentido, de que não há relação entre a A. e o
Grupo D na atualidade.
Note-se que a este respeito há alguns aspetos da prova que deixam dúvidas.
No seu depoimento de parte jj declarou que as sociedades com os quais tem interagido
são veículos para serem feitos negócios com elas. Nesse sentido, as testemunhas mm, esposa do
referido jj e funcionária da Segurança Social e, bem assim, nn, cabeleireira, sendo apenas uma
conhecida do referido jj, ambas declararam desconhecer o Grupo D (o ocorrendo relativamente à
autora), tendo manifestado colaborarem com jj na constituição de sociedades, mas nada saber
acerca das mesmas.
Ou seja, existem efetivamente algumas dúvidas deste respeito que são difíceis de
ultrapassar, tendo em conta que da prova documental resulta que estas duas testemunhas tiveram
participação em negócios, mas aparentemente sem nada saber dos mesmos.
A este propósito também, entendemos ser relevante referir o que foi testemunhado
pela testemunha ac, que manifestou que, numa fase final do procedimento desenvolvido entre as
partes, a testemunha R lhe manifestou que este negócio teria fragilidades, induzindo a ideia de
que teriam de se entender, senão poderia haver uma impugnação das garantias e um litígio em
tribunal, que podia durar muitos anos. O Grupo D tentou expurgar as hipotecas existentes por
cerca de um terço do valor dos créditos hipotecários (21 milhões de euros), com propostas
apresentadas aos Bancos réus, em que os créditos destes seriam integralmente extintos, com total
perdão do remanescente, e desoneração de ativos até então hipotecados a favor dos RR. que
passariam, por via desse acordo, livres e desonerados, para a esfera do Grupo, o que foi recusado
pelos RR. (o próprio R admite a proposta de 21 milhões de euros, através de um investidor
angariado por jj, embora sustentando que os bancos não deram resposta pronta e o investidor se
desinteressou).
O mesmo R confirmou ter avisado os bancos de que poderiam ter de ir para
insolvência e os credores colocariam este negócio em causa. Acrescentou, no entanto, que não
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pretendia ameaçar ninguém.
Admite-se que a situação tem contornos duvidosos, o que é reforçado pela
circunstância, apontada pelo R. Montepio, de que, do cotejo da documentação do registo
comercial da A. com a data da procuração passada aos seus mandatários nos autos resultar que a
aquisição das ações da A. pela C ocorreu em meados de Setembro de 2016, tendo a nova
administração sido nomeada no dia 21 desse mês e a procuração outorgada aos Mandatários que
representam a Autora nesta ação foi outorgada a 23 de Setembro seguinte. Como tal, ou bem que
a nova administração da A. analisou com celeridade o negócio em que a sociedade que tinha
adquirido era parte e logo considerou que era de ter este por ilegal ou é difícil não cogitar na
existência de algum conhecimento e propósito anterior.
Cremos, pelo referido, e até porque as testemunhas apresentadas pelos réus, com as
exceções referidas, nada mais sabiam a este respeito, que a prova é curta para se chegar às
conclusões pretendidas pelos réus.
De todo o modo, também referiremos que, havendo estas dúvidas, tal também não se
nos afigura determinante para a decisão da causa, como se explanará em sede de fundamentação
de direito.
Faremos ainda uma última menção ao depoimento da testemunha N, filho de R, que
apenas depôs sobre o “site” existente na internet denominado “…”, manifestando que o mesmo
está desatualizado e não corresponde à realidade, depoimento este sem especial relevância para a
apreciação da globalidade da matéria em discussão.
No que concerne à prova documental, para além do já pontualmente mencionado,
diremos que boa parte do seu conteúdo está, e sempre esteve, assente entre as partes.
É o que se passa com o que decorre de documentos oficiais como escrituras ou
documentos de aprovação de procedimentos.
Igualmente, em relação às atas de assembleia geral não se verifica haver divergência
quanto ao seu conteúdo, mas apenas quanto à circunstância de o seu teor corresponder ao que na
realidade era o pretendido pelas partes e ao modo como foram feitas.
Também não nos oferece especial dúvida a apreciação da diversa documentação
bancária junta aos autos, como, por exemplo, extratos de conta, que as partes não põem em causa,
sem embargo de nalguns momentos procurarem extrair conclusões divergentes a propósito desses
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documentos.
Igualmente, afigura-se-nos ser de ter por certo o teor da documentação que envolveu
o negócio, como correspondência trocada entre as partes, com os intervenientes, quando tiveram
a possibilidade de serem confrontados com a mesma em audiência, a confirmaram o seu
conhecimento e, nalguns casos até, a sua autoria.
Diversamente, quanto à declaração manuscrita respeitante à existência de ações em
falta, entendemos, como já se referiu, não ter sido feita prova consistente no sentido da sua
veracidade ou da sua falsidade, havendo aí um “non liquet”. Quanto à existência de um cheque
visado ou não visado, também já manifestamos o juízo que consideramos que havia formular esse
respeito, no sentido de não ser possível estabelecer uma prova em sentido concludente.
Para além do expressamente referido, foram tidos em conta os documentos de fls. 38
a 177, 187 a 317, 403 a 422, 428 a 449, 451 a 541, 544 a 602, 605 a 618, 673 a 698, 750, 751,
753, 754, 808, 863 a 898, 900 a 1017, 1019 a 1045, 1051, 1052, 1116 a 1184, 1206 a 1245, 1269
a 1320, 1373 a 1385, 1420 a 1429, 1432 a 1434, 1449 a 1457, 1472 a 1474, 1513 a 1516, 1723 a
1726, 1740 a 1834, 1899, 1900, 1911, 1912, 1964, 2019, 2026, 2175 a 2188, 2205 a 2222, 2238
a 2241, 2243 a 2245, 2249, 2263 a 2277 e 2282 a 2296.
B) Direito
Aplicando o direito aos factos provados, dir-se-á o seguinte:
Começar-se-á por notar que a A. alegou a prescrição de eventual direito dos RR. a
restituição por enriquecimento sem causa e que tal matéria, em sede de saneamento, viu o
respetivo conhecimento ser relegado para final.
Contudo, sobre esta questão diremos apenas que, sendo a invocação dos RR. de direito
a restituição por enriquecimento sem causa formulada a título subsidiário, para o caso de a ação
proceder, apenas se haverá de conhecer da mesma se, na procedência da ação, houver lugar à
apreciação dos pedidos reconvencionais subsidiários, nomeadamente de restituição por
enriquecimento sem causa. Só se houver lugar ao conhecimento destes pedidos caberá conhecer
das exceções de prescrição, que, de contrário, verão o seu conhecimento prejudicado pelo não
conhecimento das reconvenções.
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Quanto ao fundo da causa, como acima já se referiu, nos presentes autos está em causa
a apreciação de dois contratos de mútuo com hipoteca, cuja validade a A. coloca em causa.
A A. procura fazer valer a tese de que as hipotecas que outorgou em garantia dos
compromissos assumidos pela sociedade B (esta na qualidade de mutuária) perante os bancos
agora RR., são nulas por violação do disposto nos artigos 6º e 322º, ambos do Código das
Sociedades Comerciais.
Por um lado, ocorrerá uma violação do princípio da especialidade da pessoa coletiva
e uma incapacidade por parte da mesma no que respeita ao negócio no qual a A. deu as garantias
em análise.
Por outro, ocorrerá um negócio em que é utilizada assistência financeira, posto que a
sociedade A. onerou património seu em garantia de um financiamento através do qual a sociedade
B obteve fundos dos bancos réus para comprar as próprias participações da A.. Tal situação é
legalmente cominada com nulidade.
Da parte dos réus, é sustentado que o negócio em causa não se prendia com a aquisição
das participações sociais da sociedade A., AA, antes se referindo à compra de um terreno, cujo
proprietário (que já detinha o terreno por via da respetiva pertença à sociedade A., então por si
controlada) exigia que o negócio fosse feito através da compra da sociedade que detinha o imóvel
e não através da aquisição do terreno propriamente dito.
Nesta conformidade, não ocorreria violação das normas atrás indicadas, posto que não
estaria em causa um negócio de aquisição de participação social, mas simplesmente uma transação
de imóvel.
Não seria, em conformidade, legítimo convocar as normas de proteção de credores,
de sócios e do capital social da empresa, posto que não foi querido pelos intervenientes no negócio
qualquer tipo de aquisição de participações sociais. Tal terá sido apenas um acessório do fim
principal.
Ademais, adiantam os RR. que ocorreu justificado interesse da empresa A. no
negócio, conforme a mesma declarou nas atas de assembleias geral que serviram de base para a
celebração do negócio, tanto mais que os projetos imobiliários que iriam ser levados a cabo no
seu terreno só seriam possíveis com a aquisição levada a cabo pela B (com o financiamento dos
bancos), sendo parte do capital financiado para usar no desenvolvimento dos projetos que iriam
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ser realizados no imóvel pertencente à A..
Acrescentam os réus que com o negócio (em rigor, segundo invocam, já mesmo antes
do negócio) se constituiu uma relação de grupo entre as sociedades B e AA, que também
inviabilizaria, desde logo, a invocação do artigo 6º do Código das Sociedades Comerciais com o
objetivo de invalidar o negócio.
Também invocam os réus a existência de abuso de direito por parte da A. ao outorgar
no negócio e vir depois atacar o mesmo. Todavia, a essa matéria entendemos de ver retornar mais
adiante.
Por ora terá que ser ponderado, perante este enquadramento das posições das partes,
quais os normativos legais cuja aplicação cabe equacionar na apreciação da causa.
Fundamentalmente, como se referiu, haverá que ter em conta os artigos 6º e 322 do
Código das Sociedades Comerciais.
O referido artº 6º tem o seguinte teor:
1 - A capacidade da sociedade compreende os direitos e as obrigações necessários
ou convenientes à prossecução do seu fim, exceptuados aqueles que lhe sejam vedados por lei ou
sejam inseparáveis da personalidade singular.
2 - As liberalidades que possam ser consideradas usuais, segundo as circunstâncias
da época e as condições da própria sociedade, não são havidas como contrárias ao fim desta.
3 - Considera-se contrária ao fim da sociedade a prestação de garantias reais ou
pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se existir justificado interesse próprio da sociedade
garante ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de grupo.
4 - As cláusulas contratuais e as deliberações sociais que fixem à sociedade
determinado objecto ou proíbam a prática de certos actos não limitam a capacidade da
sociedade, mas constituem os órgãos da sociedade no dever de não excederem esse objecto ou de
não praticarem esses actos.
5 - A sociedade responde civilmente pelos actos ou omissões de quem legalmente a
represente, nos termos em que os comitentes respondem pelos actos ou omissões dos comissários.
Por seu lado, o artº 322º tem o seguinte teor:
1 - Uma sociedade não pode conceder empréstimos ou por qualquer forma fornecer
fundos ou prestar garantias para que um terceiro subscreva ou por outro meio adquira acções
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representativas do seu capital.
2 - O disposto no n.º 1 não se aplica às transacções que se enquadrem nas operações
correntes dos bancos ou de outras instituições financeiras, nem às operações efectuadas com
vista à aquisição de acções pelo ou para o pessoal da sociedade ou de uma sociedade com ela
coligada; todavia, de tais transacções e operações não pode resultar que o activo líquido da
sociedade se torne inferior ao montante do capital subscrito acrescido das reservas que a lei ou
o contrato de sociedade não permitam distribuir.
3 - Os contratos ou actos unilaterais da sociedade que violem o disposto no n.º 1 ou
na parte final do n.º 2 são nulos.
As normas em causa são, como é pacificamente aceite, normas de proteção, com
abrangência no âmbito do direito societário.
Ora, vistas as posições das partes e os factos provados na presente causa, diremos
desde já que o que se nos afigura estar em causa nos presentes autos é, como os RR. alegam, um
negócio de aquisição de um terreno.
Efetivamente, a sociedade A., à data do negócio, estava inativa. Não tinha qualquer
outro ativo para além deste terreno e não tinha funcionários ou qualquer espécie de giro comercial.
Recorde-se, a propósito, que se provou que a sociedade A. não detinha à data do
primeiro mútuo outro património, nem trabalhadores, nem equipamentos, não tinha clientes, não
tinha negócio, não tinha pessoal, não tinha sequer credores (para além dos seus anteriores
acionistas, por suprimentos), nem qualquer organização de fatores de produção com vista ao
exercício de uma atividade lucrativa, não tendo sede sequer, já que a mesma era na casa que era,
e continuou a ser, o domicílio de cc e mulher, sendo um mero veículo para cc e mulher deterem
os terrenos (sendo que à data da celebração da compra e venda das ações, a Autora estava a
implementar o projeto turístico Quinta …, estando em fase de aprovação o respetivo plano de
urbanização junto da Câmara Municipal de …) e rentabilizarem, pela sua venda conjunta, o
investimento realizado na sua aquisição.
Nem pode, em nosso entender, argumentar-se em contrário com a circunstância de
que do ativo da A. fazia parte todo o acervo de projetos e licenças administrativas que já teriam
sido aprovadas o se encontravam pendentes para aprovação.
Na verdade, todo o licenciamento administrativo incide sobre o imóvel e é processado
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no âmbito de um determinado procedimento que terá como titular o proprietário do imóvel, mas
não implica a constituição de um vínculo pessoal em relação a esse proprietário. Uma licença
administrativa não integra propriamente o ativo da sociedade (embora a sua concessão não seja
certamente despicienda para quem se propõe adquirir a sociedade), antes constitui uma permissão
relativa ao terreno, que se transmite com a transmissão do terreno.
Assim, embora numa primeira leitura o teor literal das normas acima referidas pareça
indicar que o negócio seria abrangido por aquelas previsões legais, entendemos não se justifica
tal conclusão e que, em rigor, nada no caso se prende com o comércio societário.
É certo que a letra da lei aparenta proibir uma operação como a presente, e por isso
não poderá perder-se de vista que no caso dos autos o que ocorreu foi essencialmente a compra
do terreno.
Efetivamente, quem começou por definir os termos em que o negócio haveria de ser
feito foram fundamentalmente os vendedores (que não são parte na presente ação), os quais, e tal,
como adiante se verá e relevará, eram, ao tempo os legais representantes da A..
De acordo com os factos provados foi este que, desejando vender o terreno, (e,
possivelmente não desejando suportar as mais valias do ponto de vista fiscal que tal implicava,
tal como também antes disso não desejaria ter o bem sem seu nome, a fim de inviabilizar qualquer
ataque ao imóvel, no caso de, por alguma infelicidade, o seu património se ver sob execução)
exigiu que a venda se fizesse através da transação das ações da sociedade, que era ao tempo uma
pessoa inerte.
Recorde-se que se provou que a proposta negocial formulada pela sociedade B
(inicialmente ao R. Montepio), de aquisição do terreno por via da compra da totalidade das ações
representativas do capital social da sociedade Autora (de quem aquele terreno, bem como os
direitos e posições inerentes à titularidade do mesmo, era o único ativo), deveu-se à vontade
manifestada pelos então administradores da A., cc e mulher, que não pretendiam efetuar o
negócio através da venda do terreno, apenas aceitando fazê-lo através da venda da sociedade
que o detinha.
Como tal, entendemos que convocar para a apreciação do presente caso normas de
proteção do tráfico societário pode conduzir a resultados indesejáveis, na medida em que permite
atingir um negócio através da invocação de invalidades que não estão efetivamente destinadas a
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tutelar esse negócio, mas sim outros completamente distintos.
Mas, mesmo que assim não se entenda, será que tendo em conta o teor das disposições
referidas será inevitável a conclusão pela invalidade dos negócios celebrados?
Efetivamente, ainda que se considere, como consideramos, que o acima referido deve
condicionar toda a apreciação jurídica em torno do presente caso, afigura-se nos discutível que,
ainda que assim não fosse, as normas dos artigos 6º e 322º do Código das Sociedades Comerciais
pudessem ser invocadas com vista à invalidação do negócio em causa nos presentes autos.
Antes de mais, caberá então procurar aferir como se articulam as disposições dos
artigos 6º e 322º do Código das Sociedades Comerciais.
O artigo 6º versa sobre a capacidade das sociedades, na esteira do previsto no artigo
160º do Código Civil, acerca das pessoas coletivas em geral.
O artigo 6º, constante da parte geral do Código das Sociedades Comerciais aplica-se
a todas as sociedades.
Já o artigo 322º é uma norma própria das sociedades anónimas.
Na verdade, se pensarmos que mesmo que se considere existir um “justificado
interesse próprio” num determinado negócio por parte de uma sociedade que dá garantias para a
compra das suas participações por terceiro, ou que existe uma relação de grupo entre essa
sociedade e o adquirente garantido, ou mesmo que as duas realidades se conjuguem no mesmo
negócio, é ainda possível que este seja inválido se ocorrer violação do disposto no artigo 322º.
Assim, pode dizer-se que o nível de proteção do artigo 322º vai mais além do que a
mera proteção do escopo lucrativo da sociedade, visando diversos interesses, como os interesses
dos sócios, dos credores, do público em geral, da própria sociedade à preservação do seu capital
ou até as regras deliberativas e de organização da sociedade.
A este respeito Rita Trabulo (“O Regime da Aquisição de Acções Próprias e a
Prestação de Assistência Financeira Para a Aquisição de Ações Próprias”, em “Temas de Direito
das Sociedades”, 2011, páginas 355 e seguintes, em especial, a página 416) refere que estão
diversos, e diferentes, interesses a proteger em jogo que justificam a existência de ambos os
artigos.
Ou seja, o negócio pode ser válido à luz do artigo 6º, mas já não ser à luz do artigo
322º. Por isto é que é fundamental proceder à apreciação jurídica dos factos, percorrendo o campo
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de aplicação de ambos os artigos, sem embargo, evidentemente, dos casos em que se considera
que o negócio é inválido logo a luz do artigo 6º (à partida, a invalidade à luz do artº 6º preclude a
apreciação no confronto do artº 322º).
A respeito da aplicação de ambos os artigos referidos, e de outros que com eles estão
intimamente conexos, em especial em relação ao artigo 322º, que se liga às disposições relativas
à aquisição de ações das sociedades anónimas, nomeadamente ao disposto nos artigos 316º e
seguintes do Código das Sociedades Comerciais, poderá referir-se que é produtiva a doutrina e
abundante a literatura existente.
Isso explicará, como foi patente nas alegações das partes na presente causa e ainda
nos (verdadeiramente) doutos pareceres juntos aos autos pelas mesmas, que é possível encontrar
em várias obras trechos que são suscetíveis de ser utilizados em abono de posições em si mesmas
divergentes. Tal não significa que a doutrina e a jurisprudência, em relação à generalidade destas
matérias, tenham posições demasiado díspares. Pelo contrário, significa somente que a afirmação
de certos princípios consolidados pode por vezes, perante as especificidades de cada caso, ser
usada para fundamentar posições que divergem entre si, ou seja, partindo-se de postulados firmes,
pode chegar-se a conclusões não coincidentes, a propósito de cada caso concreto.
Começando por apreciar o disposto no artigo 6º e o princípio da especialidade,
oferece-se-nos dizer que, na sequência da evolução histórica a este respeito, iniciada em
Inglaterra, com a outorga da personalidade coletiva caso a caso, por determinação legal do
Parlamento (se tal outorga fosse considerada conveniente para determinada finalidade,
conduzindo a que a pessoa apenas pudesse praticar os atos que se coadunassem com os seus fins,
sob pena de os mesmos serem inválidos, ultra vires), veio a chegar-se a uma situação em que a
capacidade das pessoas coletivas é, por vezes, entendida como não sendo plena, ao contrário do
que sucede com a das pessoas singulares, na medida em que se encontra delimitada pelos seus
fins.
Esta tradição originou normas como a vertida no artigo 6º, nº 1, primeira parte, do
Código das Sociedades Comerciais, em decorrência do artigo 160º do Código Civil (vd. Menezes
Cordeiro, “Código das Sociedades Comerciais Anotado”, 2ª ed., 2011, páginas 91 a 94).
O artigo 160º do Código Civil tem o seguinte teor:
1. A capacidade das pessoas colectivas abrange todos os direitos e obrigações
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necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins.
2. Exceptuam-se os direitos e obrigações vedados por lei ou que sejam inseparáveis
da personalidade singular.
Visto assim o princípio da especialidade, poderia sustentar-se que os atos praticados
para além do fim da sociedade são, em si, ilícitos. Ademais, tendo em conta o disposto no número
3 do artigo 6º em causa, a Lei consagra mesmo que a prestação de garantias reais ou pessoais a
dívidas de outras sociedades é contrária ao fim da sociedade, em particular quando tal é feito
gratuitamente. Isto, salvo se existir justificado interesse próprio da sociedade garante ou se se
tratar de sociedade em relação do domínio ou de grupo.
Alguma doutrina, salientando que o interesse da sociedade a ter aqui em conta tem
que se dirigir ao seu fim mediato, que é sempre a obtenção de lucro, e não o seu fim imediato (que
poderá ter a ver com o seu objeto, e quanto ao qual releva essencialmente o disposto no número
4 do artigo 6º em análise), sustenta que, por um lado, tendo em conta o fim mediato da sociedade
será sempre de ter por ilícito um negócio que tenha natureza gratuita.
Por outro lado, ao ser invocado o justificado interesse próprio da sociedade, caberá a
quem o invoque o ónus de provar que o mesmo efetivamente existiu (vd. Carlos Osório de Castro,
“De Novo Sobre a Prestação de Garantias por Sociedades Dívidas de Outras Entidades: Luzes e
Sombras”, em Revista da Ordem dos Advogados, ano 58, julho de 1998, páginas 823 e seguintes,
em particular 824, 838 e 839).
Contudo, a jurisprudência tem entendido em vários casos que o princípio da
especialidade tem que ser interpretado num alcance mais restrito e limitado, sendo mesmo referido
que a doutrina tende ao seu abandono e superação.
É o que se refere no acórdão da Relação de Lisboa de 12 de abril de 2011 (relator Luís
Lameiras), disponível em www.dgsi.pt:
“O princípio da especialidade, na capacidade de gozo das sociedades comerciais,
tem de ser interpretado no seu alcance mais restrito e limitado, tendendo a doutrina societária à
sua superação e ao seu abandono.
[…]
Em bom rigor, um tal princípio tem hoje um alcance prático bem limitado; assumido
como é que todos os actos podem servir quaisquer fins; e que, sendo a capacidade uma medida
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que acompanha automática e necessariamente a personalidade, só por inércia a limitação
daquela continue a ser propugnada, na doutrina e na lei até; ou seja, não é de admitir que, mercê
de restrições internas à capacidade societária, haja de pôr em causa actos que, através dos seus
órgãos, a sociedade externamente realize”.
Por outro lado, o acórdão da Relação de Lisboa de 27 de julho de 1996 (relator
Loureiro da Fonseca), igualmente disponível em www.dgsi.pt, embora apenas em sumário, já
referia que: “Não obstante o princípio da especialidade do fim consagrado no artigo 160º, nº 1
do Código Civil quanto à capacidade de gozo das pessoas colectivas, admite-se que estas
pratiquem actos convenientes à prossecução dos seus fins, mesmo que esses actos se afastem,
quanto ao seu objecto, dos fins da pessoa colectiva”.
Já no acórdão do STJ de 17 de setembro de 2009 (relator Alberto Sobrinho),
igualmente em www.dgsi.pt, é referido que:
“Não existe uma incapacidade absoluta das sociedades para a prática de
liberalidades. Apenas na ponderação do circunstancialismo que acompanhou a situação
concreta se deve aferir da licitude, ou não, da liberalidade efectuada pelos órgãos sociais da
sociedade.
As sociedades podem validamente praticar actos gratuitos, nomeadamente prestar
garantias a dívidas de terceiros quando a esses actos presida um interesse próprio da sociedade
garante, ainda que deles não decorra uma vantagem económica imediata. Basta que haja o
objectivo de ser alcançado um fim conveniente à prossecução de vantagens de cariz económico
da sociedade e não de proporcionar uma vantagem ao credor garantido”.
No mesmo sentido, o acórdão do STJ de 26 de setembro de 2013 relator Orlando
Afonso refere:
“As sociedades podem validamente – sem com isso violar o art. 6.º, n.º 3, do CSC –
praticar actos gratuitos, nomeadamente prestar garantias a dívidas de terceiros, quando a esses
actos presida um interesse próprio da sociedade garante e ainda que deles não decorra uma
vantagem económica imediata; basta que haja o objectivo de ser alcançado um fim conveniente
à prossecução de vantagens de cariz económico da sociedade, e não de proporcionar uma
vantagem ao credor garantido
É à sociedade garante, que invoca a nulidade da garantia por si prestada, que
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compete alegar e provar a inexistência de interesse próprio, ou seja, os requisitos da nulidade
que pretende aproveitar; isto porque, ninguém melhor que a própria sociedade garante estará
habilitada a fazer prova da existência ou não desse mesmo interesse próprio”.
Em relação à matéria específica do ónus da prova relativo ao certificado interesse
próprio verifica-se que efetivamente a jurisprudência tem um sentido bastante consolidado, que é
o de sustentar que esse ónus cabe à sociedade que invoca a ausência desse justificado interesse
com o fim de atacar um negócio.
Para além do já referido, podem ver-se igualmente os acórdãos do STJ, igualmente
disponíveis em www.dgsi.pt, de 13 de maio de 2003, (relator Pinto Monteiro) e de 17 de julho de
2004 (relator Quirino Soares), no qual se refere que:
“Compete à sociedade comercial que garantiu um crédito de terceiro o ónus de alegar
e provar que a garantia não satisfez um justificado interesse seu, sob pena de o acto dever ser
considerado como conforme ao fim social”.
Ainda neste sentido, o acórdão da Relação de Évora de 5 de fevereiro de 2004 (relator
Pereira Batista), disponível em CJ, tomo I, página 249, que expressamente refere não existir na
primeira parte do número 3 do artigo 6º do Código das Sociedades Comerciais qualquer presunção
legal de desconformidade da prestação de garantias com o fim da sociedade.
Este acórdão foi confirmado pelo o Supremo Tribunal de Justiça por acórdão de 30
de setembro de 2004 (relator Abílio Vasconcelos), disponível em www.dgsi.pt, onde se refere que
“Quando uma sociedade comercial preste garantias reais ou pessoais a dívidas de
outras entidades e pretenda obter a declaração da sua nulidade, ao abrigo do disposto no art. 6º
nº 3 do C.S.C., recai sobre a sociedade garante o ónus da prova da inexistência de interesse
próprio e de relação de domínio ou de grupo com a entidade beneficiária”.
Entendemos, ainda neste passo de apreciação jurídica, ser de mencionar o acórdão do
STJ de 7 de outubro de 2010 (relator Álvaro Rodrigues), disponível em www.dgsi.pt e citado no
parecer junto aos autos pela A.. Este aresto, embora mencione que:
“A nossa Jurisprudência tem entendido que é à sociedade garante que invoca a
nulidade da garantia, por si prestada, com o objectivo de se valer de tal nulidade para não ter de
cumprir a obrigação garantida, que compete alegar e provar a inexistência de interesse próprio,
ou seja, provar os requisitos da tal nulidade de que se pretende aproveitar”,
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faz notar adiante que essa jurisprudência (de que dá exemplos) não é relevante para
aquele caso concreto. Na verdade, o garante, no caso, não era sequer parte na ação, encontrandose na situação de insolvente. O invocante de nulidade era entidade diversa da sociedade garante,
pelo que ali se considerou que o que havia a fazer era aplicar as regras gerais a respeito do ónus
da prova. Vejam-se outras passagens desse acórdão:
Dito isto, é tempo de dizer que a Jurisprudência citada pelo Recorrente nada tem a
ver a com a situação «sub judicio».
Com efeito, no caso em apreço, não é a sociedade garante que invoca a nulidade da
garantia prestada
[…]
tal sociedade, segundo rezam os autos, se encontra falida, não sendo, sequer, parte
no processo
[…]
inexistindo aquela razão determinante da atribuição do ónus de prova à sociedade
garante que pretende invocar a sua nulidade com o fim de se eximir ao cumprimento da obrigação
garantida – ratio essa que esteve na base dos arestos indicados – no caso vertente apenas há que
aplicar as regras gerais sobre o ónus de prova, que constam do Código Civil”.
A este propósito não será demais lembrar a lição de Pires de Lima e Antunes Varela
(no “Código Civil Anotado”, vol. I, 4ª edição, 1987, página 306, os quais referem que o
significado essencial do ónus da prova não está tanto em saber a quem incumbe fazer a prova do
facto como em determinar o sentido em que deve o Tribunal decidir no caso de se não fazer essa
prova.
Assim, a primeira coisa a fazer será sempre verificar o que está efetivamente
considerado provado.
No caso dos autos, provou-se que foi declarado em atas de assembleia geral da A. que
existia um justificado interesse próprio da sociedade garante no negócio (a A., pois).
Admitimos que essa declaração não seja definitiva, mas estando produção da mesma
aceite, afigura-se nos que deverá considerar-se que existe uma necessidade, senão mesmo de
inversão do ónus probatório, pelo menos de especial exigência no sentido de caber a quem impute
a tal declaração a existência de falsidade ou inexatidão (para mais, quando quem tal invoca
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produziu a declaração, ou participou na feitura da mesma) a demonstração de que efetivamente
assim sucedeu, de que, não obstante se fazer constar de uma ata de assembleia geral que existe
justificado interesse próprio, não é esse o caso.
Como se disse no entanto, existe matéria provada suficiente para se poder fazer um
juízo sobre se a menção que foi feita ao justificado interesse próprio acabou por ser traduzida no
negócio que veio a ser celebrado tendo por base, entre outros elementos, essa declaração contida
nas atas de assembleia geral da A..
Ou seja, não basta dizer no documento que o interesse existe mas também haveremos
de convir que a sua menção naquele, de algum modo, indica que os representantes da sociedade
consideraram que ele existia (o que poderá importar que, designadamente, não seja relevante se
isso efetivamente não se tiver concretizado e o negócio se tiver revelado um mau negócio, o que
constitui um risco normal do comércio societário).
A declaração em causa, em princípio, ainda que pudesse ter sido dada na convicção
de se tratar de uma mera formalidade necessária à concretização do negócio, correspondeu a à
consideração de que haveria um real interesse da sociedade, representada por quem estava em
posição de o fazer. Assim, ao falar-se em justificado interesse próprio, por um lado, somos
necessariamente levados para o campo da própria apreciação da globalidade do negócio e não de
meros pontos da prova, mas também haverá que ter em conta que a menção em causa há de ter
uma origem qualquer, não se tratando, previsivelmente, de uma mera arbitrariedade dos
representantes da sociedade.
No caso dos autos, o que se nos afigura é que, de acordo com o que se provou, seria
o financiamento atribuído a permitir que a sociedade fosse desenvolver o projeto que iria ser
levado a cabo no terreno em causa nos autos.
Recorde-se que se provou, nomeadamente, que:
A Autora com toda a operação descrita viu o seu património desenvolvido com o
produto desses investimentos, quer através do loteamento do seu único ativo, quer através de
operações de marketing e licenciamento, com vista a futura a construção de um amplo
empreendimento turístico;
A B veio a desenvolver o projeto em apreço nos autos através da Autora, tendo,
designadamente, sido promovidos junto da Câmara Municipal de … uma alteração no âmbito do
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Plano de Urbanização, o loteamento do terreno e realizado um conjunto de atuações tendentes à
passagem à fase seguinte, de construção, do projeto;
Os Administradores da Autora e da sociedade B constataram que o Plano de
Urbanização inicial aprovado para os imóveis objeto do investimento apresentava limitações
quanto ao desenvolvimento de um empreendimento que se pretendia de 5 estrelas e, como tal,
foram iniciadas pela Autora diligências para a introdução de um conjunto de alterações que
entendeu necessárias e possíveis de materializar via Plano de Pormenor, a promover em
colaboração com a Câmara Municipal de …;
Após outorga do contrato para a elaboração do Plano de Pormenor entre a Autora e
a Câmara Municipal de …, teve lugar tal elaboração e, em Agosto de 2010, a aprovação da
proposta do Plano por reunião da Assembleia Municipal;
O Plano viria, finalmente, a ser aprovado por deliberação camarária de 00 de
Fevereiro de 2011 e publicado em Diário da República de 00 de Abril de 2011;
Em Maio de 2012 teve lugar a operação de loteamento dos imóveis da Autora, pela
qual os prédios hipotecados deram lugar aos seguintes prédios, todos eles registados na
Conservatória de Registo Predial de …, freguesia de …, passando as hipotecas a incidir sobre
os mesmos:
(i) prédio rústico designado Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4000/2012…6, resultante da anexação das descrições nºs 1753 e 3224 e inscrito na matriz sob os artigos nºs 11 e 29, da freguesia de …;
(ii) prédio urbano, Lote 1 A, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4001/2012…6, resultante da desanexação da descrição nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6329, da freguesia de …;
(iii) prédio urbano, Lote 1 B, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4002/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6330, da freguesia de …;
(iv) prédio urbano, Lote 2, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4003/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6331, da freguesia de …;
(v) prédio urbano, Lote 3, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4004/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6332, da freguesia de …;
(vi) prédio urbano, Lote 4, Quinta … sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4005/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6333, da freguesia de …;
(vii) prédio urbano, Lote 5 A, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o
nº 4006/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6334, da freguesia de …;
(viii) prédio urbano, Lote 5 B, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o
nº 4007/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6335, da freguesia de …;
(ix) prédio urbano, Lote 5 C, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4008/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6336, da freguesia de …;
(x) prédio urbano, Lote 5 D, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
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4009/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6337, da freguesia de …;
(xi) prédio urbano, Lote ACMUN, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob
o nº 4000/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6340, da freguesia de …;
(xii) prédio urbano, Lote ATS, Quinta …, sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o
nº 4001/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6339, da freguesia de …;
(xiii) prédio urbano, Hotel, Quinta … sito em …, concelho de …, descrito na Conservatória de Registo Predial de … sob o nº
4002/2012…6, resultante da desanexação do artigo nº 4010 e inscrito na matriz sob o artigo nº 6338, da freguesia de …;

Foram promovidas por parte da Autora as diligências a que se referem os
documentos de fls. 591v. a 594v., sendo que o documento que se inicia a fls. 591v. se denomina
“requerimento para comunicação prévia de obras de edificação” e o de fls. 594v. contém a
menção “plano de pormenor da quinta … (…) regulamento”;
O valor dos imóveis propriedade da Autora registado contabilisticamente aumentou
todos os anos desde 2008 a 2014, constando das suas Contas Anuais os seguintes valores:
- 2008 - € 9.923.505,15
- 2009 - € 11.368.495,95
- 2010 - € 15.192.865,20
- 2011 - € 18.631.852,89
- 2012 - € 21.943.962,17
- 2013 - € 21.946.730,86
- 2014 - € 23.075.667,86
- 2015 - € 23.075.667,86”.
Ademais, com a relação de domínio constituída entre a AA e a B, esta última,
enquanto sociedade dominante, passaria a ser responsável pelas dívidas de dominada e por autora,
nos termos das disposições conjugadas dos artigos 491º e 501º do Código das Sociedades
Comerciais, pelo que a A. via o seu património valorizado e, não obstante ser garante da dívida
da sociedade dominante, não era, em rigor, devedora dos montantes financiados e ainda tinha a
dominante a responder pelas suas dívidas (cabendo-lhe um crédito por direito de regresso no caso
de ter de satisfazer a dívida da dominante por execução do património onerado).
Aqui chegados, entendemos também ser de referir (como se aflorou em sede de
fundamentação de facto) que se nos afigura ser de reduzida relevância estabelecer uma cronologia
dos factos que permita estabelecer se, antes de ser assinado determinado documento já existia ou
não relação de grupo entre a sociedade A. e a sociedade B, ou se a mesma se constituiu minutos
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antes, minutos depois ou no dia seguinte.
Na economia do sistema legal que ora consideramos, o que se nos afigura é que,
independentemente de a garantia ser prestada no momento exato, ao minuto e ao segundo, em que
já existisse relação do grupo, o que importa é que a garantia tenha sido prestada por causa dessa
relação do grupo e que a relação do grupo se tenha efetivamente formado, como aconteceu no
caso dos autos, passando a sociedade B a responder pelas dívidas da sociedade AA, mesmo as
constituídas antes dessa relação do grupo se formar.
Ainda a propósito do elemento cronológico na tramitação negocial, com vista à
aferição da existência ou não de relação de grupo à data da primeira escritura de mútuo, dir-se-á
que resulta do simples senso comum que, havendo financiamento para compra de um bem
qualquer, ele tem que ser dado antes da aquisição, posto que só com os fundos se pode comprar o
bem. Ora, a relevar-se aqui o elemento cronológico, nunca em algum caso que envolvesse tal
situação poderia haver relação de grupo, posto que o financiamento teria sempre de ser feito antes
da aquisição. Discuti-lo seria, até, ocioso.
E também consideramos que não milita em prol do argumento da inexistência de
relação de grupo a não demonstração de ter ocorrido deliberação nos termos do artº 4899º, nº 2,
c) do CSC, não se acompanhando a posição de que essa falta acarretaria alguma falta ou invalidade
na relação de grupo, antes se propugnando, como se refere no parecer junto pelo R. Novo Banco
(páginas 62-64), que tal vale para futura disciplina interna do funcionamento da sociedade
dominante.
Note-se que, se não fosse este o nosso entendimento, e se considerasse que não haveria
relação de grupo, não poderia, então, colher a argumentação dos RR., no respeitante à natureza
da hipoteca e ao caráter constitutivo do seu registo, que não temos por evidente (no sentido de
que este seria posterior ao negócio e até lá não havia hipoteca).
O artº 687º do Código Civil dispõe, efetivamente que a hipoteca deve ser registada,
sob pena de não produzir efeitos, mesmo em relação às partes.
Contudo, como referem Pires de Lima e Antunes Varela (“Código Civil Anotado”,
cit., I, página 706) a ineficácia prescrita na lei não corresponde à inexistência ou nulidade da
hipoteca. Esta é válida e pode a todo o tempo ser registada.
Como tal, não poderia a data do registo ser utilizada como argumento para sustentar
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que a relação de grupo se haveria constituído antes da hipoteca.
Feito este parêntese, cabe concluir a respeito do que vimos tratando.
Assim, tudo visto e ponderado, entendemos que, embora o ato de dar uma garantia a
uma dívida de terceiro possa, numa primeira análise, aparentar não ter qualquer contrapartida em
termos de vantagem para o garante, no caso dos autos a A. (que assumiu a posição de garante)
resultou beneficiado, posto que do negócio, lhe adveio financiamento para o desenvolvimento dos
projetos imobiliários a realizar num terreno de sua propriedade, o qual, conforme resulta dos
factos provados, se valorizou.
Deste modo, afigura-se nos que a menção do justificado interesse próprio nas atas de
assembleia geral veio ter concretização na prática, não consubstanciando apenas uma mera
formalidade com vista à celebração do negócio e que não correspondesse uma verdadeira intenção
dos outorgantes.
Acresce que houve igualmente constituição de uma relação de grupo, pelo que
também por este caminho se considera que não houve violação do disposto no artigo 6º do Código
das Sociedades Comerciais.
Debrucemo-nos agora sobre o fundamento para a invocação de invalidade dos
negócios por via da proibição de concessão de assistência financeira.
Visto o teor literal do artigo 322º do Código das Sociedades Comerciais, afigura-senos que a concessão de garantias para a compra de ações efetivamente é de considerar como
cabendo no seu âmbito.
A este respeito, consideramos que o estado da doutrina em Portugal vai, de algum
modo, no sentido de considerar que, ainda que esta proibição seja, ou possa ser considerada
indesejável, existe pouca margem para a contrariar, por estarmos aqui perante um regime pouco
flexível.
Nesta esteira, consideramos ser de mencionar a síntese completa feita por Inês Pinto
Leite em “Da Proibição de Assistência Financeira. O Caso Particular dos Leveraged Buy-Outs”
(em “Direito das Sociedades em Revista”, ano 3 – 2011 – vol. 5, páginas 129 a 179 e, em especial,
177 a 179. Ali se escreveu, nomeadamente, que
“Para a maior parte da doutrina, a proibição de assistência financeira permanece
excessiva, injustificada e incompreendida. Mais, a falta de harmonização sentida neste instituto,
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bem como a indefinição dos conceitos utilizados, contribuem para que, nos nossos dias, esta
proibição seja ainda um constrangimento ocasional para operações com intuitos profícuos e
honestos, sem consistir num embaraço significativo para negócios com fins menos escrupulosos.
Conforme acima se expôs, defendemos que a consagração da proibição de assistência
financeira assenta numa presunção de lesividade dos resultados (prejudiciais) que dela podem
decorrer. Mas não apenas tal não justifica a amplitude com que a mencionada proibição se
encontra consagrada, como é inequívoco que a mesma pode resultar, por vezes, num
constrangimento do mercado societário.
Por esse motivo, a iniciativa comunitária consubstanciada na Directiva 2006/68/CE
merece nota positiva. Deverá, pelo menos, ser-lhe reconhecido o mérito de catalisar o
renascimento da discussão legislativa sobre a temática da assistência financeira, bem como o
seu evidente escopo de flexibilização e incremento de competitividade comercial.
Porém, é inegável que a mesma Directiva se revela algo desapontante (quiçá, até
frustrante) face às expectativas que alimentava a generalidade da doutrina, Muito embora esteja
no caminho correcto, o legislador comunitário foi, ainda assim, demasiado cauteloso e
conservador para que os tão proclamados objectivos de flexibilização e promoção da eficiência
das empresas se traduzissem em efeitos práticos no mercado. Nessa medida, cremos que não se
sentirão diferenças significativas entre as possibilidades que assistem às empresas portuguesas,
quanto a esta matéria, e aquelas de que passam a dispor as empresas sedeadas nos países onde
a aludida Directiva foi transposta.
Não obstante, criticamos esta opção do legislador português. Não, repita-se,
porquanto julguemos que o mercado português tenha ficado em desvantagem no que concerne às
inúmeras operações que envolvem assistência financeira - e, consequentemente, se venha a
ressentir -, mas sim porque uma «permissão condicionada», por muito restrita que seja, é, ainda
assim, preferível a uma «proibição absoluta». E, mais, na medida em que esta mudança de
paradigma - ainda que tímida - representa o primeiro passo de um processo de simplificação
reclamado pela doutrina desde a consagração inicial deste instituto, o qual esperamos que
culmine, um dia, senão na abolição integral da proibição de assistência financeira, pelo menos
na sua efectiva flexibilização”.
Espelhando também este estado de apreciação das coisas podemos igualmente citar o
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acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17 abril de 2018 igualmente disponível em
www.dgsi.pt (relatora Isabel Fonseca), onde se salienta a proibição absoluta de assistência
financeira da nossa legislação.
É nosso entendimento o de que para compreender melhor o alcance desta proibição
legal e as respetivas implicações, incluindo para o caso dos autos, importará fazer um curto trajeto
histórico relativo à evolução das normas reguladoras da assistência financeira e, geralmente em
medida não despicienda, da sua proibição.
A questão colocou-se inicialmente em 1887, a propósito da decisão do caso Trevor v
Withworth, na Câmara dos Lordes, em Inglaterra, sendo que nesse caso uma companhia comprara
cerca de 1/4 das suas ações e, durante a liquidação da sociedade, um dos acionistas requereu o
pagamento dos dividendos que lhe seriam devidos pela dita compra. Embora num primeiro
momento o tribunal lhe tenha dado razão, a Câmara dos Lordes veio depois a negar tal pretensão
Declarou então Lord Herschell que deferir tal pretensão lesaria os credores e
frustrava as precauções destinadas evitar a redução do capital da companhia.
De lá pra cá, especialmente em Inglaterra, onde as matérias comerciais desde cedo
suscitaram grande atenção, foi decidido que, em períodos que seriam de cerca de 20 anos, seria
revisto o estado da legislação e constituída uma comissão para o efeito.
A última destas comissões foi a comissão Jenkins, de 1962, altura em que tal prática
foi interrompida (vd., sobre a matéria, Sarah Worthington, em “Sealy & Worthington’s Text,
Cases & Materials in Company Law”, 11ª edição, 2016, página 18).
Assim, da intenção inicial de proibir a aquisição de ações próprias pela companhia,
passou-se para o regime de proibição de financiamento pela sociedade para a aquisição por um
terceiro dessas mesmas ações.
Tal proposta foi feita pelo comissão Greene, de 1927, e veio a ser acolhida no
Companies Act de 1929. Tal situação manteve-se na alteração feita ao Companies Act em 1948.
Contudo, vinha crescentemente sendo feito notar que a proibição de assistência
financeira se mostrava ser ocasionalmente um problema para quem procedia honestamente sem
ser uma séria inconveniência para aqueles que eram menos escrupulosos. Isso mesmo declarou
em junho de 1962 Lord Jenkins no relatório da comissão por presidida e a que aqui já se fez
referência (dizendo a respeito da proibição: «has proved to be an occasional embarrassment to
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the honest without being a serious inconvenience to the unscrupulous»).
A União Europeia veio também a legislar sobre a matéria, nomeadamente através de
Segunda Directiva do Conselho, de 13 de dezembro de 1976, publicado no Jornal Oficial em 30
de janeiro de 1977, sendo que o seu artigo 23º assume especial importância, por inspirar um
conjunto de sistemas legais de países membros da União, nomeadamente Portugal.
Tal diretiva inspirava-se essencialmente no conteúdo do Companies Act inglês, na
versão de 1948.
A mesma veio posteriormente a ser objeto de alguns ajustamentos, nomeadamente em
2016, através da diretiva 2006/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
Todavia, o sentido essencial das normas, pese embora alguma liberdade conferida aos
Estados, não foi alterado.
A legislação inglesa, nomeadamente através do Companies Act resultante de revisão
de 2006, e, em particular, dos artigos 677º e 683º, embora não tenha permitido para as sociedades
abertas, as Public Companies expressamente a concessão de assistência financeira, deu campo
para que os tribunais venham propendendo para apreciar a proibição de acordo com um conceito
de “perspetiva comercial global”, assegurando que os propósitos e exigências do regime são
respeitados, em vez de uma perspetiva de estrito cumprimento de um conjunto formal de
existências legais (tal é referido no parecer junto pelo réu Novo banco, mas é também aquilo que
retiramos da já referida obra “Sealy & Worthington’s Text, Cases & Materials in Company Law”,
nomeadamente a páginas 546 e seguintes, a que adiante voltaremos referir-nos).
A verdade é que o estado da legislação dos vários países da União Europeia não é de
facto uniforme, sem embargo de a Diretiva até ter dado, como se referiu, alguma liberdade para
que as legislações dos vários países pudessem ser alteradas, conforme fosse entendido por mais
conveniente, inclusivamente permitido, em algumas circunstâncias, casos de concessão de
assistência financeira.
Assim, na Alemanha, o artigo 71º da lei alemã das sociedades por ações corresponde
ao nosso artigo 322º e tem sensivelmente o mesmo sentido. O mesmo acontece em Espanha tendo
em conta os artigos 143º e 150º de lei espanhola de sociedades de capital.
Fora da união europeia as situações são igualmente díspares.
Nos Estados Unidos não existe nenhuma proibição específica de assistência
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financeira, funcionando em seu lugar um regime de responsabilidade civil dos administradores
em casos de transmissões fraudulentas.
Na Austrália (no artigo 2J do Corporations Act de 2001), na Nova Zelândia, (nos
artigos 76º e 81º do Companies Act de 1993), na África do Sul (artigo 38º do Companies Act), a
proibição é mantida também nos seus estritos termos.
Na Europa alguns países alteraram as suas legislações, como a Bélgica (sendo de
notar, no entanto, que já no domínio da lei anterior, nomeadamente do artigo 629º da anterior Lei
das Sociedades belga, se defendia a respetiva interpretação restritiva – vd. “Droit des Societés”,
Institut de Experts Comptables et des Conseils Fiscaux, 2010, anotação ao artº 629º página 404).
A situação mais peculiar existe na Noruega onde um caso como o dos autos estaria
especificamente previsto. De acordo com a Lei Norueguesa das sociedades, de 1997 (Aksjeloven),
nomeadamente com as suas secções 8 a 10, não existe uma permissão específica de concessão de
assistência financeira. No entanto, no âmbito da permissão concedida para regulamentação,
através de atos avulsos, desta legislação, em Regulamento de 30 de novembro de 2017 foram
incluídas algumas exceções ao regime geral, nomeadamente na sua secção 9, permitindo que em
determinadas condições possa ser concedida assistência financeira, sendo essas condições,
nomeadamente que:
- na alienação de uma empresa com o fim de se transacionar um imóvel, que a
empresa que detém o bem imóvel deve consistir numa sociedade que apenas se ocupa de
exploração de património imobiliário;
- a mesma não pode ter empregados para além do nível de diretor;
- para além disso a companhia que concede a garantia não pode ter outros credores
para além do credor que está a financiar a aquisição.
Assim, verificando-se que alguns países vem já abandonando a proibição de
assistência financeira e que a razão histórica que determinou o teor da legislação (mesmo em
muitos dos países que ainda a consagram) tem perdido relevância, ponderando também a doutrina
atrás referida no sentido de que o desejável no futuro será que esta proibição seja mais
flexibilizada, caberá ter em conta também que, mesmo com o texto da lei atual, os negócios que
sejam, do ponto de vista da sua validade, apreciados devem sempre ser vistos por uma perspetiva
comercial vasta e convirá ter-se em conta, nomeadamente o seu elemento subjetivo.
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Significa isto que, perante a redação do artigo 322º do Código das Sociedades
Comerciais, se justificará a respetiva interpretação restritiva e, pelo menos, haverá sempre que
fazer apelo especial à consideração do elemento subjetivo, de acordo com o qual a assistência
financeira deve ser pretendida pelos intervenientes no negócio (por todos os intervenientes).
Como refere Maria Victoria Ferreira da Rocha (“Aquisição de Ações Próprias no
Código das Sociedades Comerciais”, 1994, página 315), a assistência financeira deve estar
dirigida a que a contraparte adquira acções da sociedade financiadora […] Esta finalidade deve
ser comum à sociedade financiadora e ao terceiro financiado e ser o motivo determinante do
financiamento. Não se verificando qualquer destas condições, o negócio será válido.
Considera esta autora que o nosso artigo 322º adotou a perspetiva subjetivista que ao
longo do tempo se veio afirmando no direito inglês.
Do mesmo modo, Rita Trabulo (obra cit., página 460) refere que é assim uma
componente essencial da aplicação deste regime a aquisição de ações da sociedade assistente.
Se a assistência financeira resultar na aquisição de ações de uma outra sociedade estranha à
sociedade emitente e assistente ou em qualquer outra operação realizada pelo terceiro, como por
exemplo para a compra de um imóvel, já não se deverá aplicar o regime presente no artigo 322º
CSC, mas sim outras regras existentes no nosso direito, desde a questão da capacidade vs
representação, da responsabilidade dos administradores e da própria protecção do capital
social.
Neste sentido, também, o acórdão da Relação de Lisboa de 4 de dezembro de 2014
(relatora Magda Geraldes), disponível em CJ, tomo 5, página 115 e seguintes, refere que a
previsão legal pressupõe que se demonstre a intenção dos administradores de disponibilizar
fundos para o fim proibido.
A questão do propósito para a realização do negócio foi tratada no Reino Unido num
famoso caso, o caso Brady v Brady, de 1989. Ali se discutia o caso de uma companhia pertencente
a dois irmãos que, não estando de acordo quanto ao prosseguimento da atividade em comum,
procuraram dividir a companhia de modo a prosseguir os negócios separadamente. Isto implicava
a aquisição de parte das participações sociais e necessitava de ser financiado (com a concessão de
assistência financeira). Nessa altura a Câmara dos Lordes pela voz de Lord Oliver de Aylmerton,
referiu que, ainda que a razão pela qual as partes pretendiam fazer um negócio nos termos
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apresentados, de conseguir que o desenvolvimento da atividade comercial da companhia e dos
seus sócios se mantivesse intocado, fosse distinto da assistência financeira em si, o propósito de
fazer negócio com recurso à mesma (assistência) não deixava de existir, pelo que, distinguindo
propósito e razão, considerou que no caso o negócio continuaria a ser proibido, posto que o
propósito era concretizá-lo com a realização de assistência financeira.
Tal posição tem vindo a ser considerada demasiado rígida, tendo em conta
nomeadamente, que estamos perante uma situação que pode comportar infração criminal
(incluindo em Portugal, através do artigo 510º do Código das Sociedades Comerciais), tendo sido
questionada posteriormente em outras decisões, sendo que de acordo com o Companies Act de
2006, tratando-se no caso de uma companhia privada, não sociedade aberta, hoje o negócio em
causa seria já perfeitamente legal.
No caso Charterhouse Investmnt Trust Ltd v Tempest Diesels Ltd (vd., ainda “Sealy
& Worthington’s Text, Cases & Materials in Company Law”, cit., página 553), o juiz Hoffmann
declarou que é necessário examinar a realidade comercial em causa num negócio e ter em conta
que a secção legal a aplicar tem consequências criminais e não deve ser levada a cobrir
transações que não estejam no seu estrito âmbito.
Assim, não só a própria jurisprudência britânica tem procurado que a proibição de
assistência financeira seja entendida em termos razoavelmente restritos, como o sentido geral da
evolução legislativa vem sendo o de flexibilizar a proibição da assistência financeira.
Em todo o caso, mesmo perante o quadro legal existente, há que ter em conta que,
quando se pondera o elemento subjetivo, obrigatoriamente presente para fundamentar a proibição
de assistência financeira à luz do artigo 322º do CSC, não se deve ser também aí demasiado
restritivo e deve considerar-se que, se a intenção das partes foi a de conseguir outro negócio, que
não propriamente o aquisição de participações sociais, não deve ser tal proibição convocada com
o fim de invalidar o negócio em questão.
Por outro lado, da mesma maneira que se referiu acima que o declarado nas atas de
assembleias geral em relação ao justificado interesse não constituiu violação de algum tipo legal,
também deverá ter-se em conta que, por tudo o que se referiu e tendo presente a matéria provada
nos autos, não se pode considerar que tenha existido qualquer espécie de simulação.
Eventualmente, estar-se-ia parente um negócio indireto, o qual seria legítimo visto
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que o fim perseguido pelas partes não representava fraude a lei. Neste particular, veja-se o acórdão
do STJ de 28 de novembro de 2013, disponível em www.dgsi.pt, (relator Abrantes Geraldes), que
refere:
“No negócio indirecto recorre-se a um tipo contratual fora da sua função normal ou
habitual, sendo legítima a sua outorga desde que o fim prosseguido não represente fraude à lei”.
A tudo o que já se referiu, acresce ainda que, se quisermos fazer apelo ao âmbito de
proteção da norma do artigo 322º do Código das Sociedades Comerciais, dividindo-se a doutrina
quanto ao real alcance desse âmbito de proteção, como aliás transparece dos pareceres juntos aos
autos pelas partes, podemos convocar diversas finalidades para justificar o âmbito de aplicação
deste artigo.
Poderíamos por exemplo falar na proteção dos credores, na proteção dos próprios
acionistas, na proteção da companhia em si, na proteção do comércio geral, na proteção do capital
social da companhia.
Entendemos que no caso dos autos nada aqui é prejudicado.
Efetivamente, a sociedade A. não tem outros credores para além dos RR..
O domínio da B em relação à altura foi total, logo também não haveria acionistas
prejudicados com o negócio.
O grupo de entidade garantida, passou, na verdade a ser quem detinha o capital da A.,
não havendo prejuízo de outros acionistas, uma vez que existe essa relação de grupo.
Não havendo qualquer risco para a proteção dos credores, nem qualquer risco para a
proteção dos acionistas, também não se verifica que esteja em risco a proteção da própria
companhia ou do seu capital social, na medida em que, como refere o R. Montepio, a estrutura
contabilística da A. não se alterou com a prestação da garantia em causa nos autos.
Pode, eventualmente, argumentar-se, e A. argumentou-o, que prestação das garantias
poderá vir a originar uma situação de insolvência da A., perante o incumprimento de sociedade
garantida das dívidas que contraiu.
Embora tal possa, efetivamente, acontecer, o que se verifica é que uma vez que a
companhia garante é responsável pelas dívidas da A., a terá também, como já se referiu, um direito
de crédito sobre esta companhia.
Na verdade, os problemas só se tornarão prementes se todas as sociedades entrarem
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em situação de insolvência.
Dir-se-á, então, que aqui o problema não estará essencialmente no negócio de
assistência financeira. O problema estará sim nos negócios subjacentes. Foi a frustração dos
mesmos que levou o negócio em causa nos autos, com potencial e suscetível de enriquecer
consideravelmente o património da A. tivesse corrido mal e, possivelmente, comprometido as
expectativas dele depositadas.
Ou seja, o que então acontece é, posteriormente, uma situação de infortúnio que leva
a que um negócio potencialmente vantajoso se tenha transformado numa situação iminentemente
prejudicial.
Contudo, tal não decorre do negócio de assistência financeira.
Aliás, se a mesma não tivesse ocorrido, e se tivesse verificado simplesmente a compra
do terreno como era intenção inicial das partes, o dinheiro proveniente do negócio poderia
posteriormente ter sido aplicado pelos titulares da autora ao tempo, nomeadamente cc, de várias
maneiras, nada o impedindo de descapitalizar empresa e a conduzir ao mesmo resultado.
Efetivamente, e tratando-se a companhia de um mero veículo para a detenção do terreno, seria
mesmo elevada a possibilidade de que se não viesse vingar a possibilidade de o negócio de ser
feito como foi, a transação do terreno tivesse deixado a A. sem qualquer atividade, como estava
antes.
E, ainda que nada do que se disse fosse de acolher, sempre seria de ponderar a situação
de reduzir as consequências da nulidade, atentos os interesses em causa, como propugnado por
Margarida Costa Andrade (“Código das Sociedades Comerciais em Comentário”, vol. 5, segunda
edição, 2018, páginas 504 e 505), onde se refere que considerando, então, as inseguranças
trazidas pela nulidade, o facto de a tendência jus-privatística atual ser o salvaguardar para esta
invalidade casos cada vez mais contados é feita a sugestão de que, pelo menos, a sanção de
nulidade não se aplique aos casos em que a operação não importa os riscos que justificam a
proibição absoluta.
Concordamos com tal ideia, que se nos afigura sair reforçada, aliás, pelo que adiante
seguirá.
Os RR. invocam no presente caso a existência de abuso de direito na invocação de
nulidade por parte da A..
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O abuso de direito vem previsto no artº 334º do Código Civil, nos seguintes termos:
É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os
limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito.
A este respeito temos de convir que não se colheram elementos que permitam
comprovar com clareza e de um modo consistente o alegado pelos réus, no sentido de que existiria
uma ação concertada por parte de um grupo económico, o qual se encontraria permanentemente
por detrás da atuação da A., com efeitos na condução do negócio logo no seu início e,
posteriormente, no processar de toda a conduta levada a cabo pela A., nomeadamente ao intentar
e fazer seguir a presente ação.
Tal tese, segundo a qual a ação desse grupo económico teria estado e ainda estaria
permanentemente por trás de conduta da A., sempre seria algo difícil de provar na prática, o que
veio confirmar-se.
Ainda assim, entendemos que não é efetivamente desajustada a invocação de abuso
de direito.
A possibilidade de existência de abuso de direito é mencionada no “Código das
Sociedades Comerciais Anotado”, de Pinto Furtado (página 40), na anotação ao artigo 6º do CSC,
fazendo referência à doutrina do acórdão da Relação do Porto de 13 de abri de 1999, disponível
em CJ, tomo 2, página 193 (relator Pelayo Gonçalves), onde se refere que não é nula a hipoteca
constituída por uma sociedade comercial sobre um seu prédio urbano para garantir dívida
contraída por outra sociedade, ademais se a sociedade que constitui a hipoteca declara na
respetiva escritura que tem interesse direto na concessão do empréstimo e se o seu sócio
maioritário era sócio gerente do mutuário. Refere o mencionado anotador que esta é hoje uma
jurisprudência estabilizada, mencionando outros acórdãos nesta anotação, alguns dos quais já
foram por nós referidos.
Se bem que se possa considerar que tal jurisprudência que é relevante, nomeadamente
para apreciação da conduta da parte com referência à invocação da ausência ou não de justificado
interesse próprio, fazendo-o constar em ata de assembleia geral e vindo posteriormente a
contrariar essa sua conduta, entendemos que há que ir um pouco mais longe.
Este mesmo autor menciona no seu “Comentário ao Código das Sociedades
Comerciais” (páginas 252 e seguintes), e, essencialmente no mesmo sentido, que o problema só
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se suscitará em princípio, na prática, quando, não paga a dívida, a sociedade garante pretenda
inutilizar a responsabilidade que assumiu, arrimando-se à ausência de interesse justificado que
legitime a garantia. Na nossa perspectiva, existirá aqui, geralmente, um venire contra factum
proprium: se a sociedade garantiu a dívida de terceiro, sabia que só o poderia fazer tendo nisso
um interesse justificado. (…). Pode, todavia, suceder que a justificação encontrada pelo titular
do seu órgão executivo, dessa altura, não tenha realmente sido a correta – situação em que, se
bem nos parece, não se afastará ainda, porventura, o venire mas que, em princípio, facultará à
sociedade obrigada de garantia a suscetibilidade de responsabilizar esse titular pelo dano
advindo do cumprimento da obrigação assumida. Só havendo má fé do credor garantido se
tornará oponível a este a falta de interesse justificado.
Recorde-se que se provou o seguinte:
- Os Bancos RR. não visaram no negócio em causa nos autos financiar a aquisição
de participações da AA, mas antes limitar-se a financiar a compra de um terreno, posto que foi
assim que o negócio lhes foi colocado;
- Os montantes que foram disponibilizados pelos réus foram-no no pressuposto de
que os mesmos se destinavam ao desenvolvimento de projetos aprovados pela CCDR do … para
os imóveis pertença da Autora;
- Os Bancos réus, ao conceder os financiamentos em causa nos autos, permitiram a
aquisição dos terrenos da A. em causa nos autos e o pagamento de dívidas com fundos de milhões
de euros (inicialmente, 40 milhões de euros, mais um financiamento de 14 milhões de euros), que
disponibilizaram ao grupo D, cujos membros sempre conheceram todos os pormenores do
negócio;
- A Autora outorgou todas as escrituras de concessão dos financiamentos, deliberou
em atas de assembleia geral prestar as garantias, autorizar as operações, tudo fazendo,
aceitando, deliberando e assinando para que fosse possível a disponibilização dos fundos, pelo
que os Bancos mutuantes acreditaram na boa fé da Autora e configuraram a sua atuação de
acordo com a mesma e, movidos por esta confiança, disponibilizaram valores de 54 milhões de
euros;
- Os representantes legais da Autora sempre configuraram perante os RR. o
financiamento em causa como sendo destinado à aquisição de um terreno e, criando nos RR. a
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convicção de que nunca seria posta em causa a validade das hipotecas, os representantes legais
da Autora à data em que os mútuos foram outorgados tudo fizeram para obter os financiamentos
em causa;
- A validade, eficácia e veracidade da Escritura Pública de mútuo de 20 de novembro
de 2007 nunca foram postas em causa por qualquer dos seus Outorgantes.
Tudo visto e ponderado, e tendo em conta a matéria que se provou, concordamos que
efetivamente a conduta da A. pode reportar-se de abusiva.
Isto, mesmo perante a mudança de representantes legais da mesma, visto que a
sociedade se mantém a mesma pessoa.
Não pode colher o argumento de que a sua nova gerência ou sua nova administração
detetou que o negócio era irregular e resolveu ataca-lo, quando a anterior administração o tinha
livremente outorgado.
Mais, em bom rigor, se recuarmos ao tempo de cc e mulher, então representantes
legais da autora, verificamos que, efetivamente, pela mão dos mesmos, ainda antes de entrar “em
cena” o Grupo D, foi a A. que quis um negócio nos termos em que o mesmo foi feito. A não ser
assim, não teria ocorrido de todo!
Admitimos que, eventualmente, se pudesse ponderar a existência de uma espécie de
abuso de direito em segundo grau, conforme invocado pela autora, traduzido na circunstância de
os bancos terem determinado que negócio tinha de ser feito nos moldes em que o foi, no que
concerne à menção nas atas de assembleia geral do “justificado interesse próprio”, sob cominação
de, tal não ocorrendo, não emprestar o dinheiro à empresa que necessitava do financiamento, no
caso, a B.
Tal não se provou nestes termos, sem embargo de se aceitar que os bancos se tenham
procurado certificar de que tal menção constava nas atas, partindo do princípio de que a mesma
conferiria maior solidez ao negócio.
Ademais, e como se referiu, tendo-se provado que foi exigência do vendedor que o
negócio fosse feito através da transação das ações e não do terreno pretendido, os bancos estavam
limitados na sua capacidade de fazer exigências. E, assim não acontecendo, só podia configurarse que a B viesse adquirir o terreno ou a sociedade A. com fundos próprios, o que não é realista,
atentos os montantes em causa.
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E também não pode argumentar-se que a decisão assim tomada por cc e mulher não
fosse a decisão da A. mas sim uma decisão pessoal do seu legal representante. A ser assim tal
implicaria desconsiderar a existência da personalidade da A.. Na prática, tudo se passaria como
se ocorresse uma compra de um terreno a uma pessoa individual. Só que, assim sendo, também
não colheria a invocação de invalidade do negócio.
Afigura-se-nos também que se compreende mal que se argumente que o que
interessava no negócio era a transação de participações sociais e, tendo as participações sociais
da A. sido transacionadas novamente, 9 anos depois do negócio, para a C, o preço tenha sido de
2 milhões de euros, 20 (vinte!) vezes inferior. Porventura, tal poderá significar que o valor das
participações da A. não andará longe do desta última transação. Sendo assim, como sustentar que
os 40 milhões mutuados em 2007 se destinavam à compra dessas participações e não do terreno?
Entendemos, pois, que do moto com o negócio foi efetuado, a invocação de invalidade
do mesmo e nulidade das hipotecas representa efetivamente um abuso de direito da A..
Note-se que, tendo já sido feita referência à lei espanhola atualmente em vigor, de
sentido essencialmente idêntico ao da lei portuguesa, o Supremo Tribunal Espanhol, já emitiu
decisão em 9 dezembro 2012 (facilmente acessível em pesquisa na internet, por decisão STS
779/2012 9 de Diciembre de 2012), num caso com semelhanças com o presente, no sentido de
que não seria possível produzir-se uma invocação como a que agora é produzida pela A., com a
finalidade de invalidar o negócio.
Na verdade, a jurisprudência tirada vinha na sequência da já firmada em primeira e
segunda instância, onde se considerou que a sociedade que visava impugnar o negócio, tendo no
mesmo participado, não o podia impugnar.
Na altura, os impugnantes procuraram (ainda com a intervenção de terceiras pessoas
em juízo) contornar esta jurisprudência, o que foi negado pelas diversas instâncias e confirmado
depois no Supremo Tribunal.
No final, de todo esse procedimento, o que resultou foi, em face da jurisprudência
consolidada no Supremo Tribunal Espanhol, que o participante num negócio em que tenha
ocorrido assistência financeira não pode vir posteriormente impugnar esse negócio, sob pena de
abuso de direito.
É, efetivamente, aquilo que se nos afigura dever ser também sustentado no presente
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caso.
No fundo, entendemos que não pode sustentar-se, em boa-fé, que o que relevou no
presente caso foi a aquisição das participações sociais da A. e que o seu ativo relevante era outro
que não o terreno que a mesma detinha.
Não pode argumentar-se que o ativo da sociedade era o acervo de projetos existentes
e licenças administrativas concedidas ou a obter, desconsiderando o terreno existente.
Se o que interessava era proteger o ativo da sociedade, então há que ter em conta que
o ativo mais relevante que a mesma possuía era o ativo imobiliário. E foi o ativo imobiliário que
motivou a conduta de todas as partes e foi a sua transação que motivou que o negócio em causa
tivesse tido todos os contornos que tive.
Foi a vontade dos intervenientes transacionar o ativo imobiliário mas foi também a
vontade de que ele fosse transacionado em termos que foram definidos, com uma exigência
inultrapassável pelo então representante da A., que não quis vender o terreno mas apenas as
participações sociais da mesma, que determinou o modo como o mesmo se fez.
Por isso, concluiremos, conforme já cima se tinha expendido, no sentido de que o que
esteve em causa em todo o processo negocial sobre que os presentes autos versam foi uma
transação imobiliária, não podendo lançar-se mão de normas que visam proteger as sociedades e
o tráfego societário para o invalidar. Pelo menos, não de boa-fé.
Como tal, entendemos que a presente ação deve improceder.
Visto que as reconvenções deduzidas pelos réus se estavam formuladas apenas para a
eventualidade de ação não proceder, consideram-se das mesmas prejudicadas pela decisão de
improcedência da ação e prejudicado também o conhecimento das exceções de prescrição das
mesmas.
No que respeita a litigância de má-fé é, cumpre em primeiro lugar ter presente a noção
legal da mesma consagrada no artigo 542 do CPC:
1 - Tendo litigado de má-fé, a parte é condenada em multa e numa indemnização à
parte contrária, se esta a pedir.
2 - Diz-se litigante de má-fé quem, com dolo ou negligência grave:
a) Tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar;
b) Tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da
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causa;
c) Tiver praticado omissão grave do dever de cooperação;
d) Tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente
reprovável, com o fim de conseguir um objetivo ilegal, impedir a descoberta da verdade,
entorpecer a ação da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.
Ora, tudo ponderado, afigura-se nos que havendo uma invocação que se qualifica
como de má-fé substantiva, a verdade é que do ponto de vista estritamente legal, a A. aparentava
ter a letra da lei pelo seu lado, pelo que consideramos que será exagerado concluir pela existência
de litigância de má-fé da sua parte, devendo a mesma improceder, sem relevo por efeitos
tributários.
III Decisão
Pelo exposto, julga-se a presente ação improcedente e absolvem-se os RR. dos
pedidos contra os mesmos formulados.
Julga-se, consequentemente, prejudicada a apreciação dos pedidos reconvencionais,
formulados a título subsidiário e prejudicado também o conhecimento das exceções de prescrição
dos mesmos.
Mais se decide não condenar a A. como litigante de má-fé, não atribuindo efeito
tributário a esta decisão.
Custas pela A..
Registe e notifique.
Portimão, 13 de maio de 2019
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