
Queda da Euribor
justifica anulação
de contratos
de swaps

Swaps
Rosa soares
José Lebre de Freitas,
professor de Direito,
defende que queda da
Euribor é "alteração
anormal e imprevisível"
Os contratos de swaps, subscritos

por centenas de empresas privadas
e que têm gerado milhões de euros
de perdas, têm sido classificados de

especulativos e de se enquadrarem
no conceito de jogo ou aposta. Algu-
mas delas têm recorrido aos tribu-
nais, com o maior número de casos

a envolver o Santander.

José Lebre de Freitas, professor da
Faculdade de Direito de Lisboa, em
artigo recente da revista da Ordem
dos Advogados, defende que a queda

brusca da taxa de juro associada a
estes produtos, e que estão na base
das perdas elevadas, é fundamento

para anulação dos contratos. Para
José Lebre de Freitas, que tem pu-
blicado vários artigos sobre o tema,
"o contrato de swap é um contrato
aleatório, mas tal não impede, embo-
ra limite, a aplicação do Art. 437° do

Código Civil, quando se dê alteração
das circunstâncias em que as partes
fundamentaram a decisão de contra-
tar. Para o docente, deve verificar-se
"se a alteração entra na esfera da álea

[risco] contratual e, mesmo assim,
se a verificação das circunstâncias é

de tal modo considerável que exce-
da a margem razoável do risco pró-
prio do contrato, em medida que as

partes não se tenham representado
e ponham gravemente em causa o

equilíbrio contratual".

Partindo da análise de um tipo de
contrato semelhante ao dos bancos, o

jurista diz que se pode concluir "que
as partes assentaram no pressuposto
de que a evolução futura da taxa Eu-
ribor continuaria a dar-se dentro dos
valores que ela apresentava desde a
sua criação há quase 15 anos, tendo
a queda vertiginosa de Fevereiro de
2009 e a permanência numa baixa ca-
da vez mais acentuada representado
uma alteração anormal e imprevisível
das circunstâncias que constituíram a
base negociai, profundamente injusta

para o cliente da instituição financei-

ra e contrária à boa-fé que deveria
nortear a actuação desta na execução
do contrato". Conclui que "haveria,
pois, fundamento para a resolução do

contrato, se este fosse válido (fonte
de obrigação civis) ou apenas lícito
{fonte de obrigações naturais)".

Santanderfoi um dos bancos que negociou mais swaps


