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Apresentação.

O direito bancário e as suas fronteiras. 

Atualidade e desafios.

1. Introdução

I. O direito bancário constitui uma disciplina autónoma. Contudo, dado o 
seu papel central no âmbito do sistema financeiro e à sua dupla vertente 
material e institucional, apresenta elementos de conexão com diversos ou-
tros ramos do direito, com os quais se articula, na maior parte das vezes, 
numa lógica de especialidade. São esses pontos de ligação que explicam a 
amplitude da temática deste congresso, que num primeiro momento ire-
mos destacar. Numa segunda parte faremos uma análise dos atuais desafios 
enfrentados pela atividade bancária. Também eles enformam a estrutura 
deste evento.

2. A conexão do direito bancário com outros ramos do direito

I. O banco recolhe poupanças, ou se se preferir, de recursos financeiros, 
através de depósitos, de que fica devedor, e concede crédito, por via de di-
versos contratos, dos quais resulta sempre um crédito pecuniário sobre o 
creditado. Desempenha, assim, a intermediação financeira, sendo este o 
núcleo tradicional da sua atividade. Para o efeito, celebra diversos contratos 
de depósito e de concessão de crédito, onde avulta o mútuo e suas variações. 
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São as suas operações ativas. Daqui resulta a sua carteira de créditos, que 
constitui o cerne dos bancos; o banco vive ou morre pela solidez ou debili-
dade que ela manifesta. 

Ora, a concessão implica sempre uma análise de risco de incumprimento  
e da adoção de medidas necessárias para o limitar. É nesse campo que  
entram as garantias. Elas aliás são essencialmente bancárias, no sentido 
de concedidas aos bancos e gizadas e conformadas por eles. Como o risco  
último do crédito é o da insolvência do devedor, o regime das garantias, 
que asseguram os créditos bancários tanto na insolvência, como, em menor  
medida, na recuperação das empresas, é essencial. 

O que explica a ligação do direito bancário ao direito das garantias e, 
em grande parte, também, ao direito da insolvência e da recuperação das 
empresas. São fundamentais para a robustez dos seus ativos. 

Mas não só. Com efeito, as regras relativas às medidas de resolução e à 
própria liquidação das instituições de crédito são particularmente rele-
vantes, porque constituem figuras em parte paralelas, no que toca às medi-
das de resolução, da recuperação de empresas e noutros casos conduzem à 
aplicação, embora com diversas adaptações devido às particularidades que 
revestem, da lei da insolvência.

II. O desenvolvimento tecnológico, em especial da informática, ao per-
mitir o tratamento de volumes enormes de dados em massa, conduziu à 
criação de sistemas de pagamento, que passam pelo sistema bancário, sem 
que se manuseie moeda legal. Hoje, quase todos os pagamentos são rea-
lizados através do sistema bancário, sendo a conta bancária, de giro ou de 
paga mento na aceção do RSP II, essencial para um sujeito se inserir na vida 
económica. As mais recentes imposições legais limitando muito, ou mesmo 
impedindo, pagamentos em numerário acentuaram essa realidade. 

Os bancos são, pois, os intermediários nos pagamentos que, por sua vez, 
estruturam, hodiernamente a própria vida em sociedade. 

O que significa que se desenvolveu no seio do direito bancário, em 
virtude do robustecimento deste polo, um subsistema que tem por 
objeto os sistemas de pagamentos e cujo cerne é o Regime de Serviços de 
Pagamento (RSP). 

III. Os clientes dos bancos, mesmo na posição de mutuários, são com 
grande frequência, consumidores. O que explica que o direito bancário  
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esteja atravessado por uma rede extensa e cada vez mais apertada de nor-
mas que visam justamente disciplinar a relação deles com os bancos.  
Num prisma sempre da sua proteção. Na verdade, a tutela dos consumi-
dores de produtos bancários e financeiros é um princípio estruturante do 
direito bancário. 

Por isso, ele é também em grande parte direito do consumo.

IV. As atividades centrais e caraterizantes dos bancos não esgotam 
a atividade bancária, como a amplitude do art. 4.º RGICSF demonstra.  
Com efeito, as instituições de crédito, aqui os bancos, são igualmente os 
principais intermediários financeiros, desempenhando, também, ativi-
dades de intermediação financeira (art. 289.º CVM, art. 293.º, n.º 1, al. a) 
CVM], estando sujeitas, como se tem sublinhado, ao CVM (e à supervisão 
da CMVM: art. 359.º CVM e art. 93.º, n.º 2 RGICSF). Há, desta forma, uma 
ligação profunda entre ambos os setores. 

Este aspeto é pouco sublinhado, mas muito relevante. Na realidade, com 
grande frequência, as regras que se aplicam aos bancos dependem da quali-
dade em que está a atuar. Sempre que estiver a desempenhar uma atividade 
de intermediação financeira, aplica-se, também, o CVM e estão sujeitos à 
supervisão da CMVM. 

Acresce que sendo os intermediários financeiros os principais atores no 
âmbito dos valores mobiliários, as instituições de crédito ocupam um lugar 
central, embora em vestes diferentes, no sistema financeiro. Tanto mais que 
procedem igualmente à comercialização de seguros. 

V. O direito bancário está também fortemente ligado ao direito da 
União Europeia. A dois títulos. O primeiro, e mais óbvio, tem a ver com a 
construção da União Bancária. Com o mecanismo único de supervisão, as 
principais instituições de crédito portuguesas são já supervisionadas pelo 
BCE e a mancha regulatória no setor bancário e financeiro é hoje de fonte  
comunitária. A execução das novas fases da União Bancária irá acentuar 
essa matriz. O segundo aspeto está ligado ao direito de tutela dos consumi-
dores bancários, a que já nos referimos, uma vez que ele tem fonte também 
em diversas diretivas da União Europeia, havendo já diversas vagas de har-
monização sucessivas.
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VI. Há igualmente uma ligação profunda com o direito societário.  
As instituições de crédito são – embora não tenham necessariamente de 
o ser – sociedades anónimas, que têm um regime detalhado previsto no 
RGICSF. Todavia, têm diversas particularidades relativas à sua governação, 
com especialidades relativamente ao regime geral do CSC, com o qual, no 
entanto, estão muito proximamente ligadas.

VII. Referimo-nos sempre ao direito privado. Contudo, o direito da 
regulação e supervisão bancária é essencialmente direito público, que se 
insere já no âmbito mais vasto do direito da regulação, ou, pelo menos, 
direito económico.

3. Desenvolvimentos atuais

I. A primeiro aspeto a apontar é a diminuição da margem de lucro do 
banco, ou margem financeira. Na verdade, com as taxas de taxas de juro a 
níveis muito baixos e a elevada concorrência do setor, a margem de lucro do 
banco foi bastante comprimida. Não se antevê que possam surgir alterações 
de relevo a curto prazo, porque o BCE irá manter a política de taxas de juro 
que lhes estão na base. Por isso, as limitações em termos de rentabilidade 
na margem financeira devem manter-se. 

II. O contrário tem sucedido com o conjunto de comissões cobradas pe-
los bancos. Elas representam já uma parte muito substancial dos proveitos 
bancários, registando um elevado crescimento. Muitas delas, embora não 
só, estão ligadas ao papel desempenhado pelos bancos como intermediários 
nos pagamentos. 

III. Este bascular em termos de proveitos representa uma alteração de 
grande relevo no negócio bancário que tenderá, creio, a acentuar-se nos 
próximos anos. 

O banco passa a ser em grande parte um prestador de serviços, pelos 
quais o cliente paga uma contrapartida. Esta tendência levará à intensifi-
cação do debate sobre o tipo, número e valor de cada uma das diversas  
comissões. Bem como, ao seu aumento, em termos paralelos, por parte da 
generalidade dos bancos.
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IV. E é nesta área que se faz sentir o desafio das Fintechs, devendo, se-
gundo creio, distinguir-se dois níveis. 

O primeiro, que é mais referido, tem a ver com o aparecimento de ou-
tros players que podem desempenhar com vantagem concorrencial algumas 
atividades dos bancos, oferecendo novos produtos e serviços financeiros, 
com relevo no sistema de pagamentos. 

Outro, da alteração profunda que a atividade bancária está a sofrer atra-
vés da digitalização acelerada das suas diversas vertentes, beneficiando e 
aplicando os novos desenvolvimentos tecnológicos. Onde tem particular 
relevo papel que a inteligência artificial já desempenha e aquele que no  
futuro, seguramente, virá a ter. 

Este último aspeto é bem mais relevante do que o primeiro. O desen-
volvimento tecnológico, o recurso à digitalização das atividades dos bancos, 
tem contribuído fortemente para a rentabilidade bancária. A entrada em 
cena das fintechs com novos modelos de negócio faz-se nas franjas do cerne 
da atividade bancária, tendo um relevo ainda marginal. 

O mais provável é que os bancos, com capacidade de mobilizar enormes 
recursos técnicos e financeiros, incorporem na sua atividade os mais re-
centes desenvolvimentos, absorvendo e adaptando as novidades de fintech.  
É muito possível mesmo que desenvolvam parecerias com outros atores 
desta área1. 

Razão pela qual perspetivo o desafio da fintech mais como um potencia-
dor da atividade bancária – em particular, como se disse, nos sistemas de 
pagamentos – e não propriamente como uma ameaça. Os bancos são entes 
fortemente adaptáveis. E têm os meios para isso.

V. É ainda no âmbito dos sistemas de pagamento que se geram novos 
desafios ligados a proteção das contas bancárias e dos dados dos clientes da 
intromissão ilícita de terceiros. Os desenvolvimentos tecnológicos, sendo 
úteis à rentabilidade da atividade bancária, geram novas vulnerabilidades.

Quanto ao primeiro aspeto, os deveres de segurança impostos aos ban-
cos foram bastante reforçados na DSP 2, recentemente transposta, que cria 
uma armadura intensa de proteção dos titulares das contas. Quando ao  

1 Cfr. Luís Máximo dos Santos, Intervenção no encerramento da Conferência “20 anos Sérvulo” 
na sessão sobre o futuro do sistema financeiro, in: www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-
do-vice-governador-luis-maximo-dos-santos-no-encerramento-da-conferencia-20.
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segundo ponto, sendo certo que informação é poder, é fulcral que os dados 
pessoais dos clientes estejam devidamente acautelados, sem serem cedidos 
a terceiros (salvo nos casos em que a lei o imponha, como sucede no âmbito 
do RSP 2). 

A proteção de dados em massa (big data), não sendo uma especificidade 
do direito bancário, reveste aqui um especial relevo pelo acesso que os ban-
cos a eles têm, sendo esse um elemento que funda a confiança dos clientes 
no sistema bancário.

Hipótese diversa é a do recurso a uma moeda digital privada por quem 
já tem uma massa imensa de dados para se operarem com base nela paga-
mentos, como se pretende fazer com o projeto da Libra do Facebook, adia-
do, mas não abandonado. Segundo o Financial Policy Committee do Banco de 
Inglaterra, a “Libra has the potential to become a systemically important 
payment system. This means it would need to meet the highest standards 
of resilience and be subject to appropriate supervisory oversight (Financial 
Policy Committee do Bank of England)2-3.

Claro está que a este propósito se refere quase sempre as cripto moedas, 
nas quais tem especial relevância a bitcoin. A verdade, porém, é que a sua 
ameaça para os bancos é reduzida. Sendo uma novidade em termos gerais, 
tem um alcance reduzido e futuro incerto. O que não significa que não deva 
merecer uma especial atenção pelo seu potencial de meio de realização de 
transações ilícitas, fraude fiscal, branqueamento de capitais e mesmo finan-
ciamento do terrorismo4. Os riscos que comporta são, a meu ver, bem maio-
res do que quaisquer eventuais vantagens deste tipo de ativos.

VI. Um último ponto, mas a meu ver o mais importante, tem a ver com a 
profunda quebra de confiança que se verificou na sequência de crise finan-
ceira e dos escândalos sucessivos que se têm verificado com as instituições 

2 www.bankofengland.co.uk/financial-policy-summary-and-record/2019/october-2019.
3 “Reflect the financial stability risk, rather than the legal form, of payments activities; 
Ensure end-to-end operational and financial resilience across payment chains that are 
critical for the smooth functioning of the economy; and Ensure that sufficient information 
is available to monitor payments activities so that emerging risks to financial stability can be 
identified and addressed appropriately.”
4 Cfr Frank Pasquale, Tales from the Crypto, in: www.publicbooks.org/tales-from-the-
crypto.
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de crédito. Em termos internacionais, só para referir alguns, da manipula-
ção das taxas da Libor, ao escândalo, mais recente do Wirecard. 

Esse aspeto foi amplificado pelas múltiplas crises bancárias que se veri-
ficaram entre nós com nacionalizações de bancos, aplicação de medidas de 
resolução e subsequente liquidação, nalguns casos, de instituições de cré-
dito de grande relevo. É uma série que parece não ter fim.

Dado o papel que os bancos hoje desempenham no âmbito económico, 
é fundamental que essa confiança seja restabelecida, ou que se dêem outros 
passos nesse processo. 

O que passa não só pelo desenvolvimento do quadro regulatório e pelo 
rigor e a exigência na supervisão, mas também pela cultura no setor, cultu-
ra essa alicerçada em valores éticos que conduzam as suas atividades e que 
seja percecionada externamente como tal. Como refere de forma conclu-
siva Andrew Bailey, “public interest is embodied in the objectives of the 
regulator. But it is not just for the regulator to pursue these objectives.  
Critically, and primarily, they have to be internalised by firms and their 
staff ”.5 O caminho deve, também, ser esse.

Miguel Pestana de Vasconcelos

5 Andrew Bailey, Chief Executive of the FCA, Trust and ethics – a regulator’s perspective, 
speech delivered at the launch of the St Mary’s University School of Business and Society, 
London, 2018, in: www.fca.org.uk/news/speeches/andrew-bailey-trust-ethics-regulators-
-perspective.


