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justiça na covid-19

conferência on-line

O regime da moratória
nos contratos bancários
(Dec.-Lei n.º 10-J/2020) e
responsabilidade bancária

Veja no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=mT7kuu-yuP8
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diplomas*
DECRETO-LEI N.º 47344

Diário do Governo n.º 274/1966, Série I de 1966-11-25

Aprova o Código Civil e regula a sua aplicação - Revoga, a partir da data da
entrada em vigor do novo Código Civil, toda a legislação civil relativa às matérias
que o mesmo abrange
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34509075/view?p_p_
state=maximized

DECRETO-LEI N.º 433/99

Diário da República n.º 250/1999, Série I-A de 1999-10-26

Código de Procedimento e Processo Tributário
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34577575/view

DECRETO-LEI N.º 53/2004

Diário da República n.º 66/2004, Série I-A de 2004-03-18

Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/118376176/202007101323/736
61617/diploma/indice

LEI N.º 110/2009

Diário da República n.º 180/2009, Série I de 2009-09-16

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança
Social
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34514575/
view?q=lei+110%2F2009

REGULAMENTO (UE) 2018/1845 DO BANCO CENTRAL EUROPEU, DE 21
DE NOVEMBRO DE 2018, relativo ao exercício da faculdade prevista no artigo

178.°, n.º 2, alínea d) do Regulamento (UE) n.º 575/2013 respeitante ao limiar para a
avaliação do caráter significativo das obrigações de crédito vencidas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1845

*
A presente compilação não pretende ser exaustiva e não prescinde a consulta destes e de outros textos
legais publicados em Diário da República, disponíveis em https://dre.pt/.
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AVISO DO BANCO DE PORTUGAL N.º 2/2019
Diário da República n.º 100/2019, Série II de 2019-05-24

O presente Aviso fixa os limiares quanto ao carácter significativo das posições
em risco sobre a carteira de retalho e das posições em risco que não sejam
posições em risco sobre a carteira de retalho, para efeitos da alínea b) do
n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 do artigo 178.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013 relativo aos
requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de
investimento
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122393198/details/
maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2019-05-24&date=2019-0501&dreId=122389926

DECRETO-LEI N.º 10-A/2020

Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-13

Estabelece medidas excecionais e temporárias
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19

relativas

à

situação

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?p_p_
state=maximized

DECRETO-LEI N.º 10-J/2020

Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-26

Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades
da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do
Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131338970/view?p_p_
state=maximized

AVISO DO BANCO DE PORTUGAL N.º 2/2020
Diário da República n.º 89/2020, Série II de 2020-05-07

Deveres de prestação de informação aos clientes bancários sobre a moratória
pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133226635/details
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DECRETO-LEI N.º 26/2020

Diário da República n.º 115/2020, Série I de 2020-06-16

Altera as medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da
economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do
Estado
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135844795/details/normal?p_p_
auth=0RmpWJG1
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Questões*
https://www.youtube.com/watch?v=mT7kuu-yuP8
Questão 1
“A expressão cessão de crédito do art.º 2 n.º 1 al. c) não se pode referir ao período
de cessão no âmbito da exoneração do passivo restante?”

Resposta
1:10:13 a 1:10:45
https://www.youtube.com/watch?v=mT7kuu-yuP8#t=1h10m13s

Questão 2
“No caso de incumprimento do contrato bancário por parte, por exemplo, do
mutuário do empréstimo onerado com hipoteca para a aquisição de imóvel,
por força da moratória, apenas poderá habilitar o uso da faculdade de
execução hipotecária por parte do mutuante quando?”

Resposta
1:10:49 a 1:11:33
https://www.youtube.com/watch?v=mT7kuu-yuP8#t=1h10m49s

Questão 3
“É certo que os contratos já em execução por incumprimento estão excluídos
ou haverá alguma forma de fazer implicar a lei excepcional em acções em
curso? Não tenho, de momento, presente a lei e não estou a referir-me às
normas, igualmente excepcionais, aplicáveis a acções em curso.”

Resposta
1:11:37 a 1:12:25
https://www.youtube.com/watch?v=mT7kuu-yuP8#t=1h11m37s

*
A presente compilação transcreve, sem revisão, as questões colocadas pelos advogados aos oradores
relativamente a cada temática.
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