
Anulação de contrato swap
pelo Supremo pode
influenciar outras sentenças

BBVA tem de devolver 44.709 euros à empresa de Barcelos

Produtos financeiros
Rosa Soares
Empresas que ainda
não avançaram com
acções judiciais têm novo
argumento para pedir
nulidade dos contratos
O acórdão do Supremo Tribunal de

Justiça (STJ), declarando nulo um
contrato de swap sobre taxas de ju-
ro com base "em alteração relevante
de circunstância" [a crise financei-
ra e a queda abrupta das taxas de

juro], pode influenciar a decisão de
dezenas de acções que se encontram
nos tribunais de primeira instância e

mesmo na Relação. Essa é a opinião
de vários juristas contactados pelo
PÚBLICO, que admitem ainda que
o acórdão pode incentivar algumas
empresas, com contratos idênticos,
a avançar para os tribunais.

O acórdão do STJ é o primeiro so-
bre os polémicos swaps de empresas
privadas que visavam protegê-las de
uma subida de taxas de juros, mas

que acabaram por acarretar perdas

elevadas pela queda abrupta da Eu-
ribor. Os tribunais de primeira ins-
tância e da Relação têm tido decisões

díspares sobre esta matéria.
A decisão do Supremo, numa ac-

ção apresentada por uma têxtil de
Barcelos (Faria da Costa) contra o

BBVA, assenta no facto de a crise fi-
nanceira e a forte queda de taxas de

juro que se lhe seguiu representarem
"alteração relevante das circunstân-
cias em que as partes tenham funda-
do a decisão de contratar" o produto
financeiro. Antes de avançar com a

acção, a empresa pediu a suspensão
do contrato, mas o BBVA contrapôs
com a exigência de 50 mil euros.

O Supremo não só anulou o con-

trato, como confirmou o acórdão da

Relação de condenar o BBVA a pagar
à fabricante de peúgas 44.709 euros,
acrescido de juros de mora.

Apesar de não fazer jurisprudên-
cia, permitindo que os tribunais
decidam noutro sentido, incluindo
a anulação do contrato com base
noutros pressupostos, "os juizes
têm na decisão do STJ uma referên-
cia", defende José Lebre de Freitas.
No mesmo sentido do acórdão, este

professor da Faculdade de Direito de
Lisboa defendeu, em artigo recente,
que a queda brusca da taxa de ju-
ro é fundamento para anulação dos
contratos.

Lebre de Freitas admite que a de-
cisão do STJ pode ter uma outra con-

sequência - "incentivar outras em-
presas a avançar para os tribunais".
João Rocha de Almeida, advogado
da JPAB, defende que "os juizes não
ficam condicionados", mas reconhe-
ce "que ficam a saber de antemão
qual a interpretação que os tribu-
nais superiores fazem das normas
em causa".

Questionado sobre a questão da

jurisprudência, João Rocha de Almei-
da explica que o Código de Processo
Civil prevê que, caso venham a existir



decisões contraditórias entre as di-
versas secções do STJ, possa recorrer-
se para o pleno das secções", para
que se proceda à uniformização da
jurisprudência do tribunal.

O pedido da empresa de Barcelos

assentava, entre outros pressupos-
tos, na alteração de circunstâncias,
mas há outros pedidos de empresas
que incidem no desequilíbrio do con-
trato de swaps, que permitem ganhos
modestos e perdas elevadas, como
um jogo ou aposta, e na falta de in-

formação sobre o risco do contrato.
Luís Couto, da TLCB advogados, ex-

plica que o facto de alguns proces-
sos e recursos que já se encontram
em tribunal não incluírem o pedido
de nulidade com base na alteração
das circunstâncias não impede que
o juiz venha, dentro do princípio do
conhecimento oficioso, a decidir es-

sa matéria. Assim, mesmo que essa
matéria não seja alegada, se existir
matéria de prova nesse sentido, a
nulidade pode ser fundamentada
na alteração de circunstâncias.

Para empresas que já perderam ac-

ções e que já transitaram em julga-
do, o acórdão vem tarde. Luís Couto
esclarece que, nos casos em que as

empresas encontrem "nova causa de

pedir" [factos novos], ainda podem
avançar com nova acção.

Queixas-crime
em preparação

Nos

próximos dias deverão
dar entrada no Ministério
Público (MP) várias

queixas-crime contra
uma instituição financeira

por alegada burla na forma
como vendeu os contratos
de permuta de taxas de
juro a pequenas e médias

empresas que nunca tinham
subscrito produtos financeiros
complexos. Luís Couto, do
escritório portuense TLCB,
disse ao PÚBLICO que está
a ultimar vários processos,
escusando-se a identificar os
denunciantes e a instituição
em causa. Dois outros
advogados de Lisboa, Maria
do Céu Ferreira Martins e Paulo
Alexandre Cardoso, têm em
mão uma iniciativa semelhante,
desencadeada por uma

empresa, mas que pode ser
subscrita por mais sete.

Ao PÚBLICO Luís Couto
explicou que na base das

queixas está, entre outros, o
facto de a instituição financeira
ter promovido contratos de
swaps quando "não podia
deixar de ter informação
relativa à inversão de tendência
das taxas de juro". Maria do
Céu Martins, que prefere falar
em denúncia ao MP, adianta

que o banco convenceu várias

empresas a anular contratos e
a subscrever novos, muito mais

penalizantes para elas, com as

taxas de juro já em queda.


