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O conceito de idoneidade tem sido consagrado 
nos mais variados regimes de supervisão. Poder
-se-ia fazer um estudo sobre a relevância desde 
conceito em geral no direito administrativo, 
mas não teria nem a mesma premência, nem a 
mesma densidade. Diluir o conceito de idonei-
dade em demasiadas áreas do direito adminis-
trativo poderia ter, é certo, a vantagem de per-
ceber a sua relevância mais geral, mas diluiria o 
seu estudo em áreas com necessidades bem di-
versas, reduzindo-lhe o poder explicativo. 

 

 

Por isso o presente estudo apenas se dedica à 
relevância que tem o conceito de idoneidade no 
âmbito dos regimes de supervisão. 
 

São fundamentalmente cinco as áreas envolvi-
das: 
 

a) O Direito dos Valores Mobiliários 
(Cód.VM1, RGOIC2, LEG3 e RJSCI4); 

b) O Direito da Auditoria (RJSA5); 
 

¨ As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vinculam a CMVM. Jurista da CMVM.  
 

1- Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro e republicado pelo Decreto-Lei n.º 357-

A/2007, de 31 de Outubro. Contém as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 61/2002, de 20 de Março, n.º 38/2003, de 8 de Março, 
n.º 107/2003, de 4 de Junho, n.º 183/2003, de 19 de Agosto, n.º 66/2004, de 24 de Março, n.º 52/2006, de 15 de Março, n.º 219/2006, de 2 
de Novembro, n.º 357A/2007, de 31 de Outubro e n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, pelo Decreto-

Lei n.º 185/2009, de 12 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 49/2010, de 19 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 de Maio e pelo De-
creto-Lei n.º 71/2010, de 18 de Junho, Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 85/2011, de 29 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 
18/2013, de 6 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de Fevereiro, pelo Decre-
to-Lei n.º 40/2014, de 18 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 88/2014, de 6 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º157/2014, de 24 de Outubro, pela Lei 
n.º 16/2015, de 24 de Fevereiro, pela Lei n.º 23-A/2015, de 26 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 124/2015, de 7 de Julho, e pela Lei n.º 
148/2015, de 9 de Setembro.  
 

2- Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de Fevereiro (alterada pelo Decreto-Lei 
124/2015, de 7 de Julho). 
 

3- Lei das Entidades Gestoras, Decreto-Lei n.º 357-C/2007, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 
52/2010, de 26 de Maio, e n.º 18/2013, de 6 de Fevereiro. 
 

4- Regime Jurídico das Sociedades de Consultoria para Investimento, o Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de Outubro. 
 

5- Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 7 de Setembro. 
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c) O Direito da Avaliação Imobiliária 
(LPAI6) 

d) O Direito Bancário (RGICSF7);  
 

e) O Direito dos Seguros (RJASR8, RJA-
FP9, RJMS10).  

 

Existem elementos comuns e outros fortemente 
diferenciadores destas várias áreas. De comum, 

o facto de serem ramos do Direito dos merca-
dos financeiros (como o mobiliário, o bancário 
e o segurador), ou de a conformação actual do 
seu regime ter dele partido. É o caso do direito 
da auditoria, que sofreu fortes alterações por 
força da crise dos mercados financeiros11, ou do 
direito da avaliação imobiliária, que, quanto ao 
conteúdo, tem pouco a ver com os mercados 
financeiros, mas que também por causa destes 
sofreu modificações na sua regulação12.  

6- Lei dos Peritos Avaliadores de Imóveis, Lei n.º 153/2015, de 14 de Setembro, que regula o acesso e o exercício da actividade dos peritos 
avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional. 
 

7- Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, com 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 246/95, de 14 de Setembro, 232/96, de 5 de Dezembro, 222/99, de 22 de Junho, 250/2000, 
de 13 de Outubro, 285/2001, de 3 de Novembro, 201/2002, de 26 de Setembro, 319/2002, de 28 de Dezembro, 252/2003, de 17 de Outu-
bro, 145/2006, de 31 de Julho, 104/2007, de 3 de Abril, 357-A/2007, de 31 de Outubro, 1/2008, de 3 de Janeiro, 126/2008, de 21 de Julho e 
211-A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 162/2009, de 20 de Julho, pela Lei n.º 94/2009, 
de 1 de Setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 317/2009, de 30 de Outubro, 52/2010, de 26 de Maio e 71/2010, de 18 de Junho, pela Lei n.º 
36/2010, de 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 140-A/2010, de 30 de Dezembro, pela Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, pelos Decretos-

Leis n.ºs 88/2011, de 20 de Julho, 119/2011, de 26 de Dezembro, 31-A/2012, de 10 de Fevereiro e 242/2012, de 7 de Novembro, pela Lei 
n.º 64/2012, de 24 de Dezembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 18/2013, de 6 Fevereiro, 63-A/2013, de 10 de Maio, 114-A/2014, de 1 de Agos-
to, 114-B/2014, de 4 de Agosto e 157/2014, de 24 de Outubro, pelas Leis n.ºs 16/2015, de 24 de Fevereiro, 23-A/2015, de 26 de marco e 
66/2015, de 6 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 140/2015, de 31 de Julho, pela Lei n.º 118/2015, de 31 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 
190/2015, de 10 de Setembro. 
 

8- Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Actividade Seguradora e Resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de Setembro. 
 

9- Regime Jurídico dos Fundos de Pensões, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro. 
 

10- Regime Jurídico de Mediação de Seguros ou de Resseguros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, com a alteração 
operada pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de Novembro. 
 

11- Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014, relativo aos requisitos específicos 
para a revisão legal de contas das entidades de interesse público e que revoga a Decisão n.º 2005/909/CE da Comissão, em que o preâmbu-
lo refere (4) «Em 13 de Outubro de 2010, a Comissão publicou um Livro Verde intitulado «Política de auditoria: as lições da crise», que 
lançou uma ampla consulta pública, no contexto geral da reforma regulamentar dos mercados financeiros, sobre o papel e o âmbito da 
auditoria, bem como sobre a forma como a função de auditoria poderia ser reforçada de modo a contribuir para uma maior estabilidade 
financeira.», (22) «Para assegurar um nível elevado de confiança dos investidores e dos consumidores no mercado interno (…) As autori-
dades nacionais competentes deverão dispor dos poderes necessários para exercer as suas funções de supervisão, nomeadamente a capa-
cidade de aceder a dados, obter informações e efetuar inspeções. Deverão especializar-se na supervisão dos mercados financeiros, no 
cumprimento das obrigações de relato financeiro ou na supervisão da revisão legal de contas. Contudo, deverá ser possível que a supervi-
são do cumprimento das obrigações impostas às entidades de interesse público seja realizada pelas autoridades competentes responsáveis 
pela supervisão dessas entidades.» Mas também a ênfase dada no artigo 26.º, n.º 1, alínea c) «“Perito”, uma pessoa singular com compe-
tências técnicas específicas em mercados financeiros, relato financeiro, auditoria ou outros domínios relevantes para as inspeções, inclu-
indo revisores oficiais de contas em atividade.», e no artigo 27.º, n.º 1, alínea a) «1.As autoridades competentes (…) avaliam, em particu-
lar, os seguintes elementos: (…) o impacto na estabilidade global do setor financeiro». 
 

12- Lei n.º 153/2015, de 14 de Setembro «Artigo 1.º Âmbito de aplicação material A presente lei regula o acesso e o exercício da atividade 
dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro da área bancária, mobiliária, seguradora e 
resseguradora e dos fundos de pensões, doravante referidos «peritos avaliadores de imóveis».». 
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Todavia, as diferenças são igualmente de mon-
ta. As de conteúdo são por demais evidentes. 
Mas as de maturação são as que mais importam 
neste contexto. O direito dos valores mobiliá-
rios está codificado, num código em sentido 
próprio, embora este tenha sido objecto das 
mais variadas infusões normativas, sobretudo 
por impulso europeu, os outros dois ramos são 
incipientes sob o ponto de vista dogmático. O 
direito bancário tem apenas legislação consoli-
dada (o RGICSF está bem longe de ser um có-
digo) e o sector segurador está fragmentado por 
múltiplos diplomas sem sólido assento dogmáti-
co que oriente a regulação. A organização des-
tes regimes é ainda tornada mais complexa pe-
los fenómenos a que assistimos nos últimos 
anos terem sido inversos. Enquanto a legislação 
do sector segurador tem sido objecto de alguma 
consolidação, a dos valores mobiliários tem 
sido objecto de fraccionamento. 
 

Esta diversidade não ajuda ao estudo do tema, 
porque precisamente o diverso grau de matura-
ção das várias áreas faz-nos antecipar que as 
soluções não serão forçosamente sistemáticas e 
que teremos de contar com as mais várias solu-
ções decorrentes, não de um pensamento matu-
rado do legislador, mas de intervenções legisla-
tivas pontuais. 
Tratando-se de um conceito que tem sido trata-
do pelos aplicadores do direito de forma mais 
ou menos fracamente consubstanciada sob o 
ponto de vista dogmático, torna-se ainda mais 
importante chegar a uma sua definição. Torna-

se igualmente fundamental saber que factos 

podem ser relevantes e com que ponderação 
para apreciar da sua verificação. 
Isto só é possível estabelecendo uma metodolo-
gia racional, expressa e consistente. Esta passa 
por partir da delimitação conceptual, pela sua 
análise enquanto figura de discricionaridade 
técnica e pela sua concretização enquanto con-
ceito indeterminado. Passa finalmente pelo es-
tudo do seu impacto no procedimento adminis-
trativo. 
 

Com efeito, não se pode esquecer que a idonei-
dade oferece estas três vertentes: 
a) É um conceito, carecendo assim de deli-

mitação; 
b) É o fundamento de regimes de discricio-

naridade técnica, impondo assim a defini-
ção das suas fronteiras; 

c) É um conceito indeterminado, impondo 
assim a sua concretização. 

 

Mas o perigo fundamental da concretização de 
conceitos indeterminados é bem conhecido: o 
de se traduzir num mero desenvolvimento ver-
bal. Por isso se tem de operar uma inversão me-
todológica. Em vez de seguir o caminho tradici-
onal que começa com o regime da imputação 
para se analisar só depois o das consequências 
jurídicas tem de se seguir o percurso inverso. 
Tendo em conta a dependência funcional da 
previsão em relação à estatuição, o desenho dos 
contornos das estatuições revela as funções que 
este conceito desempenha, servindo pois de 
meio de controlo a qualquer interpretação que 
pretenda aderir à realidade. 
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Em termos substantivos, compreende-se que 
haja pessoas com um impulso irreprimível para 
construir centrais nucleares, desejos insaciáveis 
de construir fábricas de armas, vocações quase 
religiosas para fabricar produtos tóxicos. Mas, 
se se pode compreender o desejo pessoal, temos 
de perceber que, quando com a nossa actividade 
criamos riscos para a sociedade, seja em relação 
à vida ou à saúde, seja em relação ao patrimó-
nio, estes desejos indómitos se tenham de ver-
gar perante necessidades e interesses colectivos. 
Quanto maior o perigo, mais apertados os con-
trolos. Os mercados financeiros mostraram 
mais de uma vez a sua capacidade de lesar vi-
das, tanto num plano patrimonial como pessoal. 
Por isso, não se pode construir um regime com 
base numa ideia algo imatura de que se tem um 
direito constitucional a ser administrador de 
uma instituição de crédito ou a atribuir credibi-
lidade a informação alheia quando se é audi-
tor13. Se o acesso a estes mercados se encontra 
restrito14, depende de acto de fiscalização pré-
via, não nos podemos esquecer da sua premissa 
principal: trata-se de mercados que geram peri-

gos, potencialmente transversais para toda a 
sociedade. 
 

A verdade é que correlato desta atitude libertá-
ria surge frequentemente uma outra igualmente 
condenável por parte das supervisões: a de en-
tenderem que pelo simples facto de terem pode-
res de autoridade podem exercê-los por uma 
espécie de direito divino. Os regimes jurídicos 
resultam sempre de um equilíbrio de valores em 
presença.  
 

No caso vertente, o melhor guião é precisamen-
te o inverso do que acabámos de descrever. Ou 
seja, o de reconhecer que não existe um direito 
constitucional, quase divino, de aceder aos mer-
cados, mas que, da mesma forma, não existe um 
poder arbitrário por parte da supervisão, tam-
bém num sucedâneo de direito divino, de deci-
dir como bem entenda. Precisamente por ter 
poderes muito onerosos para os particulares, 
que são em si legítimos, os deveres de funda-
mentação dos actos administrativos por parte 
da administração pública mais exigentes devem 
ser15. 

13- Também VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualifi-
cados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 68-69, afirma que não existe um direito fundamental de iniciativa económica 
no sentido geral. 
 

14- RMT Transport Ltd (Transport : Traffic Commissioner cases) [2014] UKUT 276 (AAC) (16 June 2014) ([2014] UKUT 276 (AAC); 
From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber); «Traffic Commissioners are the gatekeepers for new entrants to the industry » 

 

15- Nisto é completamente justo o responso do Acórdão do STA, de 3 de Maio de 2005, CA, 2.ª Subsecção, processo n.º 01009/04, quando 
afirma que «A idoneidade de uma pessoa para garantir a segurança dos fundos que lhe são confiados, é uma referência às qualidades pesso-
ais, que deve ser objectivável – ou seja, o que releva não é o que a Administração pensa, ou quer, mas uma subsunção de determinados 
factos a uma categoria jurídica. Não se trata, assim, de uma situação para a qual a vontade da Administração tenha qualquer relevo, mas 
sim de uma situação que, pelos seus dados objectivos, possa ser qualificada como reveladora de idoneidade ou falta dela.» (sublinhados 
nossos). Por isso não nos parece adequada a expressão «prudente arbítrio das autoridades administrativas» de VELOSO, José António, 
«Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, 
Julho/Dezembro 2002, p. 48. A questão é de aplicação da lei. De acolher no entanto, a ênfase que dá, a p. 49, à necessidade de racionalida-
de e controlabilidade intersubjectiva dos argumentos. Tem igualmente razão, a p. 67, quando afirma que a entrada no mercado se tem de 
pautar por regras uniformes e comuns a todos os agentes. 
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B. O Regime das consequências jurídicas 

 

B.1. Os efeitos jurídicos 

 

Não é inócuo conhecer quais são os efeitos jurí-
dicos da idoneidade. São eles que delimitam a 
relevância do regime, a sua função. Salienta-se 
que não é este o lugar de fazer uma análise, e 
muito menos exaustiva, dos poderes de supervi-
são. Estes só interessam na medida em que per-
mitem estabelecer quadros orientadores para 
uma compreensão substantiva do conceito de 
idoneidade. Por isso, os casos em que a idonei-
dade tem como destinatários os agentes do mer-
cado (e não as supervisões) não interessam 
aqui. O que importava sublinhar são as situa-
ções em que a idoneidade conforma decisões da 
administração pública. 
A idoneidade é relevante para um conjunto de 
actos de autorização pelas supervisões: 
 

a) Autorização de OIC e seus compartimen-
tos – membros do órgão de administração 
do organismo de investimento colectivo 
sob forma societária (artigos 19.º-24.º do 
RGOIC, maxime artigo 20.º, n.º 2, alínea d) 
do RGICSF); 
b) Autorização de OIC e seus comparti-

mentos – membros do órgão de admi-
nistração do organismo de investimento 
colectivo sob forma societária – OIC 
autogeridas (artigos 19.º-24.º, e 51.º do 
RGOIC); 

c) Autorização de entidade gestora e re-
gisto na CMVM de titulares dos órgãos 
de administração e de fiscalização de 

sociedade gestora de mercado regula-
mentado ou de sociedade gestora de 
sistema de negociação multilateral e as 
pessoas que efectivamente os dirigem 
(artigos 16.º, 19.º-22.º, 26.º-29.º da 
LEG); 

d) Autorização de entidade gestora e re-
gisto na CMVM de titulares dos órgãos 
de administração e de fiscalização de 
sociedade de consultoria para investi-
mento e as pessoas que efectivamente 
os dirigem (artigos 6.º e 10.º do 
RJSCI); 

e) Autorização de instituições de crédito 
(artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGI-
CSF); 

f) Autorização de empresas de investi-
mento com sede em Portugal (artigo 
199.º-C RGICSF pela remissão que faz 
para o artigo 20.º do mesmo diploma); 

g) Autorização de sociedades gestoras de 
fundos de investimento (artigo 199.º-L 
RGICSF, pela remissão que faz para o 
artigo 20.º do mesmo diploma); 

h) Recusa e revogação da autorização – 

avaliação para o exercício do cargo e 
no decurso de todo o seu mandato 
(artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-D e 32.º do 
RGICSF); 

i) Recusa e revogação de autorização – 

sobre gerentes das sucursais ou dos es-
critórios de representação de institui-
ções de crédito que não estejam autori-
zadas em outros Estados membros 
(artigos 30.º-B, n.º 9 e 45.º do 
RGCISF); 
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j) J) Autorização da empresa de 
seguros – pessoas a registar 
(artigos 48.º, 55.º, n.º 8, 65.º, 68.º 
e pela remissão do artigo 52.º, 
alínea j) do RJASR); 

k) K) Autorização de sociedades 
gestoras de fundos de pensões 
(artigos 38.º-39.º do RJAFP); 

l) L) Autorização da gestão de pla-
nos de pensões profissionais nou-
tros Estados membros (artigo 
85.º do RJAFP). 

Também é relevante para designações pelas 
autoridades de supervisão16: 

a) De administradores provisórios 
no direito bancário (artigo 145.º-
A do RGICSF) e segurador 
(artigo 297.º, n.º 2 do RJASR); 

b) De provedor de cliente (artigo 
158.º do RJASR). 

De igual modo, para actos de registo junto dos 
supervisores: 

a) Das sociedades de notação de 
risco (artigo 12.º do Cód.VM); 

b) De consultores para investimento 
(artigo 301.º do Cód.VM); 

c) De auditores (artigos 12.º e 13.º 
do RJSA); 

d) De auditores de país terceiro 
(artigos 16.º-17.º do RJSA); 

e) De peritos avaliadores de imó-
veis (artigos 3.º-4.º, 6.º, 8.º-11.º 
da LPAI); 

f) De pessoas (artigos 43.º e 45.º do 
RJASR); 

g) De mediadoras pessoas singula-
res (artigo 10.º do RJMS); 

h) De mediadoras pessoas colecti-
vas de membros de órgão de ad-
ministração directamente envol-

vidos (artigos 11.º e 13.º do 
RJMS); 

i) De mediadoras pessoas colecti-
vas de outros membros de órgãos 
sociais (artigos 11.º e 13.º do 
RJMS). 

 

Da mesma forma é fundamento para um con-
junto de actos das supervisões qualificadas de 
medidas: 

a) Da CMVM em relação aos que 
conduzam efectivamente as suas 
actividades na subcontratada em 
OIC (artigos 76.º do RGOIC e 
360.º do Cód.VM); 

b) Do BdP sobre pessoas autoriza-
das (artigo 32.º, n.º 4 do RGI-
CSF); 

c) Do BdP sobre os que exerçam 
funções que lhes confiram influ-
ência significativa na gestão 
(artigo 33.º-A do RGICSF); 

d) De intervenção correctiva – des-
tituição e substituição de mem-
bros dos órgãos de administração 
e de fiscalização (artigo 141.º, 
alínea s) do RGICSF); 

e) De resolução (artigo 145.º-G do 
RGICSF); 

f) Em relação a pessoas registadas 
(artigo 45.º, n.º 3 do RJASR); 

g) Sobre pessoas que efectivamente 
dirigem sociedade gestora de 
participações no sector de segu-
ros e companhias financeiras 
mistas (artigos 27.º, n.º 1, alínea 
c) e 297.º do RJASR); 

h) Em relação ao provedor dos par-
ticipantes e beneficiários em fun-
dos de pensões (artigos 54.º, 93.º, 
n.º 1, alíneas c) e d) do RJAFP). 

16- Como não se dirige aos supervisionados não tem aqui valor de relevo a nomeação de mediador pela CMVM nos termos do 33.º, n.º 2 
do Cód.VM.  
 

17- A oposição a aquisição de participação qualificada em entidade gestora do sistema consta do artigo 10.º da LEG e como não refere 
expressamente a idoneidade, não é fundamental para a economia do presente estudo.  
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Finalmente de actos de (não) oposição: 
 

a) Da CMVM à designação de titu-
lares de órgãos em entidade ges-
tora (artigo 17.º, n.º 3 e 4 da 
LEG)17; 

b) Da CMVM à designação de titu-
lares de órgãos de administração 
ou fiscalização em sociedade de 
consultoria para investimento 
(artigo 13.º, n.º 3 do RJSCI); 

c) A aquisição de participação qua-
lificada em instituição de crédito 
(artigo 103.º do RGCISF); 

 

d) A aquisição de participação qua-
lificada em instituição de crédito 
– membros de órgão de adminis-
tração a designar pelo proposto 
adquirente (artigo 103.º do RGI-
CSF); 

e) Pela ASF a participações qualifi-
cadas – adquirente (artigos 163.º-
172.º do RJASR18); 

f) Pela ASF a participações qualifi-
cadas – membros de órgãos a 
designar (artigos 163.º-172.º do 
RJASR). 

 

Seria necessário um estudo mais profundado do 
conteúdo de cada um destes actos. Mas para os 
efeitos que ora interessam, o importante é tentar 
desenhar as linhas gerais destes actos que têm 
como fundamento a idoneidade. 
 

1) As autorizações, pelo seu próprio conteúdo, 
são condições de licitude do exercício de certas 
actividades, nomeadamente profissionais. Da 
mesma forma as designações têm a mesma na-
tureza. Sem estarem designados, os seus desti-
natários não podem exercer as suas funções. 
 

2) Já os registos poderão em abstracto ter os 
mais diversos efeitos. Os registos na CMVM 

visam o controlo da legalidade dos factos ou 
elementos sujeito a supervisão (artigo 365.º, n.º 
1 do Cód.VM). Assim, por exemplo, embora o 
artigo 12.º do Cód.VM não o diga expressa-
mente, o registo tem de ser prévio ao início da 
actividade por parte das sociedades de notação 
de risco. O regime dos consultores para investi-
mento constante do artigo 301.º do Cód.VM 
deixa bem claro que o exercício da actividade 
depende de registo na CMVM. O artigo 6.º, n.º 
2 do RJSA é expresso quando estatui que «2 — 

Só podem exercer funções de interesse público 
os ROC, SROC, auditores e entidades de audi-
toria de Estados membros e de países terceiros 
que se encontrem registados na CMVM, nos 
termos e para os efeitos do presente regime 
jurídico.» Da mesma forma o artigo 2.º, n.º 1, 
alínea a) da LPAI é claro quando afirma que «1 

— Só pode exercer a atividade de perito avalia-
dor de imóveis a entidades do sistema financei-
ro quem: a) Estiver habilitado para o efeito 
através de registo na Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários». Na área seguradora, o 
artigo 43.º do RJASR também estatui que o 
registo é condição necessária para o exercício 
de funções relevantes. O artigo 7.º, n.º 1, alínea 
a) do RJMS também estabelece que o exercício 
da actividade de mediador de seguros ou resse-
guros depende de registo na ASF. Em suma, o 
registo é – em todos estes casos – condição de 
licitude para o exercício da actividade. 
 

3) Quanto às medidas, é consabido que estas 
podem ter a mais variada natureza. A questão é 
a de saber quais as medidas que podem ter as-
sento na idoneidade. (i.) Nos termos do artigo 
76.º, n.º 1, alínea d) do RGOIC, «d) A  entidade 
subcontratada deve dispor de recursos suficien-
tes para exercer as respetivas funções e os que 
conduzam efetivamente as suas atividades de-
vem ser pessoas com idoneidade e experiência 
comprovada». As medidas da CMVM na maté-
ria respeitam a actividades de pessoas, portanto. 
(ii.) O artigo 32.º do RGICSF aplica-se ao exer-
cício de funções de pessoa autorizada.  

18- Para a aquisição de participação em empresa de mediação de seguros ou resseguros ver também o artigo 53.º do RJMS.  
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O artigo 33.º-A do RGCISF respeita ao exercí-
cio de funções essenciais. O artigo 141.º, alínea 
s) do RGCISF estatui a destituição e substitui-
ção de membros de órgãos. O artigo 145.º-G do 
RGICSF, em sede de medidas de resolução, 
respeita a administradores designados pelo Ban-
co de Portugal. (iii.) O artigo 45.º, n.º 3 do 
RJASR respeita igualmente ao exercício de fun-
ções. As medidas previstas nos artigos 27.º, n.º 
1, alínea c) e 297.º do RJASR, no que respeita a 
seguradoras, traduzem-se na conformação da 
actividade de pessoas no exercício das suas fun-
ções. Por outro lado, as medidas em relação ao 
provedor dos participantes e benefícios nos fun-
dos de pensões respeitam igualmente ao exercí-
cio de funções. 
 

4) Os actos de não oposição apresentam dois 
objectos. A primeira aplica-se relativamente às 
entidades gestoras de mercados e sistemas e às 
sociedades para consultoria, e respeita à desig-
nação de titulares de órgãos, pelo que incide 
mais uma vez sobre o exercício de funções. As 
demais oposições previstas nos restantes regi-
mes respeitam a aquisições de participações 
qualificadas. 
 

As duas linhas de força do regime em presença 
começam pois a desenhar-se. Temos dois vecto-
res que definem este regime. De um lado, a ido-
neidade conforma actos administrativos que 
incidem sobre o exercício de actividades, condi-
cionando-o. De outro (não oposição em geral), 
a idoneidade conforma actos administrativos 
que afectam a liberdade de disposição patrimo-
nial. 
 

Estes dois vectores delimitam os bens jurídicos 
que podem estar em crise com os actos pratica-
dos pelos supervisores. De um lado, o livre 
exercício de profissões e actividades, de outro o 
liberdade de iniciativa e a propriedade privada. 

Por isso mesmo, teremos de analisar em secção 
posterior a questão da protecção constitucional 
destes bens. 
 

Mas antes disso temos de tentar ver se existem 
outras consequências jurídicas que se possam 
retirar dos efeitos jurídicos destes actos. 
 

Numa primeira análise, ser-se-ia tentado a dis-
tinguir actos de supervisão preventiva de actos 
de supervisão repressiva. No primeiro caso, 
estariam os registos, as autorizações, as não 
oposições. No segundo estariam as revogações 
de autorizações, o cancelamento de registos, 
algumas das medidas previstas na lei. No entan-
to, esta distinção não seria a mais correcta. 
 

Com efeito, supervisão repressiva em sentido 
estrito é sempre a sancionatória. Seja a contra-

ordenacional, seja a penal. Mesmo quando um 
acto retira um estatuto antes concedido, seja por 
via da revogação, cancelamento, caducidade de 
acto anterior, ou medida que lhe retira no todo 
ou parte os seus efeitos, não estamos perante 
uma supervisão repressiva em sentido próprio. 
Estamos ainda no campo da supervisão preven-
tiva. Quando um agente deixa de estar autoriza-
do para exercer uma actividade para que antes 
tinha sido autorizado (em sentido lato), o que se 
visa não é impedir efeitos passados, mas antes 
prevenir eventos futuros. Visa-se impedir que o 
agente continue a sua prática danosa ou perigo-
sa. 
 

Esta unificação dos actos em presença sempre 
como parte da supervisão preventiva tem uma 
implicação de monta na análise das qualidades 
em estudo, maxime da idoneidade. É que signi-
fica que o que tem de ser apreciado pelos super-
visores não são danos enquanto tal, mas a dano-
sidade potencial, ou seja, estamos sempre pe-
rante um perigo abstracto concreto, perante 
conceitos de aptidão19.  

19- Implicitamente é o que reconhece a lei quando remete para juízos de prognose como por exemplo o artigo 30.º-B, n.º 4 do RGICSF «4 - No seu 
juízo valorativo, o Banco de Portugal deve ter em consideração, à luz das finalidades preventivas do presente artigo, além dos factos enunciados no 
número anterior ou de outros de natureza análoga, toda e qualquer circunstância cujo conhecimento lhe seja legalmente acessível e que, pela 
gravidade, frequência ou quaisquer outras características atendíveis, permitam fundar um juízo de prognose sobre as garantias que a pessoa em 
causa oferece em relação a uma gestão sã e prudente da instituição de crédito.» E o artigo 68.º, n.º 4 do RJASR – que na substância – repete o 
mesmo critério. No mesmo sentido o Hunterstrong Engineering Ltd (t/a Northover Heavy Logistics) v Northover (Director and Transport Manager) 
(Transport : Traffic Commissioner cases) [2014] UKUT 373 (AAC) (18 August 2014) ([2014] UKUT 373 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber) «In relation to the issue of good repute that Traffic Commissioner first considered how likely it was that the first 
Appellant would be compliant in the future and then whether the conduct of the Appellant was such that the first Appellant ought to be put out of 
business.». Também CATARINO, Luís Guilherme, «O Controlo Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto dos Valores Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) fala em juízo de prognose. 
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Não tem de se demonstrar que o agente provo-
cou danos no passado, nem que os vai criar no 
futuro, apenas que existe o perigo – em abstrac-
to – de isso poder acontecer. É evidente que a 
verificação de danos concretos no passado não 
é irrelevante. Mas apenas como índice de po-
tenciais danos futuros, não como factos neces-
sários para a fundamentação. 
O terceiro momento de análise que é essencial 
para compreender os contornos do regime da 
idoneidade é o da natureza dos destinatários dos 
actos a praticar pelas supervisões. Mas mais 
uma vez aqui pode haver uma análise enviesa-
da. Com efeito, se bem repararmos, em quase 
todos os casos os destinatários são pessoas sin-
gulares. Só em raros casos são, ou podem ser, 
pessoas colectivas. 
 

Só num caso que resulte da nossa análise se 
refere a uma pessoa que tem sempre de ser co-
lectiva, é o do registo das sociedades de notação 
de risco (artigo 12.º do Cód.VM). Há, no entan-
to, vários casos em que a idoneidade pode ser 
exigida em relação a pessoas que tanto podem 
ser singulares como colectivas20: 
 

a) Escolha de agente vinculado por 
intermediário financeiro (artigo 
294.º-B, n.º 3 do Cód.VM)21; 

b) Registo de consultores para in-
vestimento (artigo 301.º do 
Cód.VM)22; 

c) Registo de auditores (artigos 12.º 
e 13.º do RJSA) e registo de au-
ditores de país terceiro (artigos 
16.º-17.º do RJSA); 

d) Registo de perito avaliador de 
imóvel (artigos 3.º-4.º, 6.º, 8.º-
11.º da LPAI); 

e) Oposição a aquisição de partici-
pação qualificada em instituição 
de crédito – proposto adquirente 
(artigo 103.º do RGICSF) e opo-
sição pela ASF a participações 
qualificadas – adquirente (artigos 
163.º-172.º do RJASR). 

 

No entanto, esta destrinça entre pessoas singu-
lares e colectivas não é fecunda em si mesma. É 
que, se bem virmos, quando a lei exige a ido-
neidade a pessoas colectivas, ou a um tipo de 
pessoas que podem ser pessoas colectivas, não 
é tanto devido à natureza colectiva ou singular 
da pessoa que se dirige a norma, mas antes ao 
facto de se tratar de agentes primários de mer-
cado. Com efeito, sempre que a lei exige a ido-
neidade a pessoas que podem ser colectivas, é 
ao agente do mercado enquanto tal que dirige 
essa exigência, e não a quem actua em nome 
deles. 
 

Se o critério unificador neste caso é uno (ser 
agente do mercado e não quem age por sua con-
ta), os fundamentos do regime são dois, bem 
diversos. Têm fundamentos diversos os casos 
em que se trata de uma questão de poder sobre 
um agente (participações qualificadas) daqueles 
em que os agentes têm funções executivas no 
mercado (todos os restantes). 
 

(i.) A exigência de idoneidade dos participantes 
qualificados tem uma dimensão acima de tudo 
valorativa dado que tipicamente não vão ter 
tarefas de execução. Visa impedir que o sistema 
financeiro seja dominado por certas entidades 
ou pessoas. (ii.) Já a exigência de idoneidade 
nos restantes tem um outro fundamento. Se bem 
repararmos a lei não exige idoneidade de uma 
instituição de crédito ou de uma seguradora23.  

20- Indirectamente este também é o caso dos administradores, nos termos do artigo 390.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais «4 - 
Se uma pessoa colectiva for designada administrador, deve nomear uma pessoa singular para exercer o cargo em nome próprio; a pessoa 
colectiva responde solidariamente com a pessoa designada pelos actos desta». 
 

21- V. artigo 294.º-B, n.º 2 do Cód.VM. 
 

22- Podem ser pessoas singulares ou colectivas de acordo com o artigo 301.º do Cód.VM.  
 

23- A problemática tratada por VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de 
Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, pp. 84 e ss. é pertinente, embora se tenha de reconhecer que 
não é propriamente a idoneidade que é exigida de uma instituição de crédito. Mas se as suas conclusões são – no geral – válidas, o facto de 
se ser instituição de crédito não legitima por si mesma a tomada de participações noutra instituição de crédito. Pode, por exemplo, tratar-se 
de uma instituição de crédito que está sob vigilância e não pode por isso estender as suas actividades, pode ser uma instituição de crédito 
pequena a querer ter posição numa muito maior com riscos sistemáticos bem mais graves ou numa instituição de crédito com actividades 
mais complexas. 
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Na sua actuação têm de cumprir a lei, têm de ter 
os meios adequados, por exemplo. Mas a ido-
neidade é exigida aos que agem em seu nome, 
não aos agentes do mercado enquanto tais. 
Por isso, a exigência de idoneidade em relação 
a um agente primário do mercado, a um super-
visionado primário, tem de ter um sentido espe-
cífico. É que em todos os casos se trata de pes-
soas que lidam com credibilidade, sobretudo de 
informação24. Os agentes vinculados e consulto-
res para investimentos com informação relativa 
instrumentos financeiros, os auditores dão cre-
dibilidade à informação dos auditados, os peri-
tos avaliadores de imóveis dão credibilidade à 
informação prestada pelos seus clientes. De 
uma forma ou de outra o traço comum, sempre 
que o legislador impõe a idoneidade a agentes 
do mercado enquanto tal, está a reportar-se à 
credibilidade da sua actuação sobretudo em ma-
téria de informação. 

 

B.2. A protecção constitucional 

 

Como já vimos, existem dois valores em con-
curso, ou melhor dois grupos de valores que 
podem estar em concurso neste regime. De um 
lado, a iniciativa económica privada (artigo 
61.º, n.º 1 da CRP. «A iniciativa económica 
privada exerce-se livremente nos quadros defi-
nidos pela Constituição e pela lei e tendo em 

conta o interesse geral»), a liberdade de esco-
lha da profissão prevista no artigo 47.º, n.º 1 da 
CRP («1. Todos têm o direito de escolher livre-
mente a profissão ou o género de trabalho, sal-
vas as restrições legais impostas pelo interesse 
colectivo ou inerentes à sua própria capacida-
de.») e a propriedade privada consagrada no 
artigo 62.º, n.º 1 da CRP («1. A todos é garanti-
do o direito à propriedade privada e à sua 
transmissão em vida ou por morte, nos termos 
da Constituição.»). 
Mas, de outro lado, já vimos que estes regimes 
se integram no direito dos mercados financeiros 
ou, no que respeita ao regime da auditoria, tive-
ram nele causa, e têm impacto. Para além dos 
limites imanentes destas liberdades (o interesse 
geral) existem igualmente limites externos que 
consistem noutros bens jurídicos que têm de ser 
ponderados na sua delimitação. Com efeito, os 
objectivos gerais do artigo 81.º, alínea f) 
«Assegurar o funcionamento eficiente dos mer-
cados, de modo a garantir a equilibrada con-
corrência entre as empresas, a contrariar as 
formas de organização monopolistas e a repri-
mir os abusos de posição dominante e outras 
práticas lesivas do interesse geral» e da mesma 
forma o artigo 101.º da CRP «O sistema finan-
ceiro é estruturado por lei, de modo a garantir 
a formação, a captação e a segurança das pou-
panças, bem como a aplicação dos meios finan-
ceiros necessários ao desenvolvimento econó-
mico e social.»25. 

24- Os titulares de participações não são supervisionados primários neste sentido.  
 

25- As credenciais constitucionais em apreço servem de fundamento da admissibilidade da intervenção infraconstitucional, como reconhe-
cido, pelo Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 85/2012, nos seguintes termos: “O funcionamento dos mercados de valores mobiliários 
constitui um instrumento específico do desenvolvimento económico do Estado. Estão em causa bens jurídicos supraindividuais afetos a um 
programa de desenvolvimento económico e isto explica a preocupação constitucional de tutela dos mercados. Mas não só. Em causa estão 
ainda os direitos patrimoniais dos aforradores, investidores e clientes das instituições financeiras. De facto, a exigência de informação 
corresponde ainda a uma exigência de proteção dos investidores que pretendam atuar no contexto de um mercado caracterizado por um 
elevado nível de risco. A contraordenação em causa visa também proteger direitos individuais, seja a salvaguarda do património próprio 
dos cidadãos.”. 
Assim também, no Acórdão n.º 373/2015: “Tendo em conta a especial natureza dos bens jurídicas que se tutelam neste regime especial 
contraordenacional, encontra-se dentro da liberdade do legislador previlegiar o valor da realização da justiça. E, no caso, estão em causa 
bens jurídicos que gozam, inclusive, de tutela constitucional, designadamente, na alínea f) do artigo 81.º, da Constituição, no qual se 
estabelece como incumbência prioritária do Estado assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada 
concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e ou-
tras práticas lesivas do interesse geral, e no artigo 101.º da Constituição, que impõe que o sistema financeiro seja estruturado por lei, «de 
modo a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desen-
volvimento económico e social»). A necessidade de proteção destes bens jurídicos muito específicos, dotados de dignidade constitucional, 
num setor regulado, em que operam agentes económicos altamente especializados, não torna evidentemente desrazoável uma opção legis-
lativa diferente da adotada para os processos de contraordenção em geral.”. 
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O problema da conformidade constitucional, no 
que respeita ao papel da idoneidade nestes ra-
mos da supervisão, pode-se colocar em três ní-
veis: 

a) Na conformidade constitucional 
das próprias normas que consa-
gram a idoneidade como pressu-
posto; 

b) Nos entendimentos normativos 
que sejam sobre estas feitas; 

c) Na aplicação concreta das nor-
mas em actos administrativos. 

O primeiro nível merece uma resposta mais 
sumária. Com efeito, havendo necessidade da 
regulação dos mercados em presença, ninguém 

pode pôr em causa a necessidade de agentes 
idóneos no mercado. É um dos correlatos da 
necessidade de regulação e de supervisão pre-
ventiva. 
Já quanto ao segundo nível é preciso lembrar 
que em nenhum caso estamos perante normas 
infraccionais. A tutela não oferece, pois, as 
mesmas estrictas garantias que este ramo do 
Direito. Não se pode nomeadamente invocar o 
princípio da tipicidade em sede administrati-
va26. 
O terceiro conjunto de situações apenas se pode 
apreciar no caso concreto, nomeadamente à luz 
do princípio da proporcionalidade, consagrado 
no artigo 7.º do CPA, ponderando os bens cons-
titucional e legalmente protegidos. 

26- No mesmo sentido o acórdão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 «Une décision de retrait prise 
pour ce motif ne présente pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police.». 
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C. O regime da imputação 

 

C.1. Delimitação conceptual 
 

Etimologicamente a idoneidade corresponde a 
uma capacidade de atingir fins, a uma aptidão27. 
No entanto, com o tempo o termo adquiriu, por 
um deslizamento semântico, dimensões valora-
tivas28. De certa forma, foi o que se passou com 
uma palavra semanticamente afim, «uirtus» que 
significa força, potência, capacidade, ainda hoje 
em dia presente em expressões como «virtudes 
terapêuticas» sem conotação ética, e o conceito 
actual de virtude29. 
A lei mantém estas duas acepções de idoneida-
de. Uma objectiva, avalorativa enquanto tal, 
nomeadamente das infracções de perigo-

abstracto concreto ou, precisamente, de aptidão 
(assim na violação da defesa de mercado pre-
visto no artigo 311.º do Cód.VM ou no crime 
de manipulação, previsto no artigo 379.º do 
Cód.VM), mas igualmente na definição dos 
locais (idóneos) em que se publica a condena-
ção, enquanto sanção acessória (artigos 380.º, 

alínea b) e 404.º, n.º 1, alínea d) do Cód.VM, 
artigo 6.º, n.º 2, alínea d) da LPAI, artigo 212.º, 
n.º 2 do RGICSF e artigo 373.º, n.º 2 do 
RJASR).  
 

Mas noutros casos revela-se expressamente na 
lei uma dimensão valorativa quando se trata de 
idoneidade de pessoas, como é o caso vertente. 
Para se poder explorar esta dimensão torna-se 
necessário fazer um juízo comparativo com ou-
tros conceitos. 
 

É que, como se não bastara, a idoneidade é as-
sociada a um outro conjunto de qualidades pes-
soais exigidas pelo legislador, de forma muito 
variável e consoante o regime. Como essas qua-
lidades podem ter influência na delimitação da 
idoneidade torna-se necessário analisar o qua-
dro comparativo dessas ocorrências30. 
 

1) O primeiro grupo destes conceitos situa-se 
no campo semântico da «competência» em sen-
tido lato. São precisamente os casos seguintes: 
a) Competência sem qualquer qualificação31 

ou técnica32, no regime mobiliário, e pro-
fissional no regime segurador33; 

27- No âmbito constitucional é o sentido dado no Acórdão TC n.º 413/2014, publicado no Diário da República, 1.ª série — N.º 121 — 26 de 
junho de 2014: «Como observa REIS NOVAIS, o princípio da idoneidade ou da aptidão significa que as medidas legislativas devem ser 
aptas a realizar o fim prosseguido, ou, mais rigorosamente, devem, de forma sensível, contribuir para o alcançar. (…) Ou seja, uma medi-
da é idónea quando é útil para a consecução de um fim, quando permite a aproximação do resultado pretendido, quaisquer que sejam a 
medida e o fim e independentemente dos méritos correspondentes. E, assim, a medida só será suscetível de ser invalidada por inidoneida-
de ou inaptidão quando os seus efeitos sejam ou venham a revelar-se indiferentes, inócuos ou até negativos tomando como referência a 
aproximação do fim visado (Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa, Coimbra, 2004, págs. 167-168).» 
 

28- GLARE, P. G. W. (ed.), Oxford Latin Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 2009, «idoneus», a pp. 820-821, significa tendo as qualida-
des certas, capaz de («fit»), ser qualificado para, apropriado. ERNOUT, Alfred, MEILLET, Antoine, Dictionnaire Étymologique de la 
Langue Latine, Klincksieck, Paris, 2001, p. 306, «idoneus» é proprio a, apto para. A Diretiva n.º 2006/43/CE de 14 de junho de 2006 usa o 
conceito de «honorabilité». Em italiano é usada a expressão «onorabilità». Em espanhol «honorabilidad». Também na «boa gestão» se 
admite esta dupla dimensão (VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de 
Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 75). Também CATARINO, Luís Guilherme, «O Controlo 
Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto dos Valores 
Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) lhe reconhece esta dupla dimensão.  
A fenomenologia do termo idoneidade – no direito português – não tem, pelo menos etimologicamente, correspondência perfeita com os 
termos correspondentes noutros sistemas jurídicos, como se constata, designadamente, da leitura das Guidelines da European Banking 
Authority, n.º EBA/GL/2012/06 (“Guidelines EBA”). Assim, o conceito usado na versão inglesa é “reputation”, na francesa é 
“honorabilité”, na espanhola é “reputación” e na italiana é “onorabilità”. 
A etimologia usada na denominação das Guidelines também é assimétrica. A versão inglesa usa o termo “suitability”, a francesa o termo 
“aptitude”, a italiana o termo “idoneità”, a espanhola o termo “adecuación” e a portuguesa o termo “aptidão”. 
 

29- GLARE, P. G. W. (ed.), Oxford Latin Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 2009, pp. 2073-2074 «uirtus» é as qualidades típicas de um 
homem, excelência, mérito, mas também capacidade de realizar. ERNOUT, Alfred, MEILLET, Antoine, Dictionnaire Étymologique de la 
Langue Latine, Klincksieck, Paris, 2001, p 739, deriva «uirtus» de «uir» e não de «uis». 
 

30- Como se trata de delimitação conceptual são igualmente incluídas situações em que não existe intervenção directa da administração 
pública, mas são normas cujos destinatários são particulares, agentes dos mercados em questão. 
 

31- Na nomeação de mediadores (artigo 33.º, n.º 2 do Cód.VM). 
 

32- No registo das sociedades de notação de risco (artigo 12.º do Cód.VM). 
 

33- Na autorização da gestão de planos de pensões profissionais noutros Estados membros (artigo 85.º do RJAFP). 
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b) Formação, no regime mobiliário34; 
c) Qualificação e aptidão profissional no 
regime mobiliário35 e bancário36; 
d)      Qualificação profissional no regime mo-
biliário37, da avaliação de imóveis38, bancário39 
e segurador40; 
e) Na exigência de qualificações sem as 
especificar, no regime dos auditores41 e segura-
dor42 ou então exigindo qualificações académi-
cas, submissão a exame e formação prática na 
auditoria43; 
f) Experiência, no regime mobiliário44, ou 

experiência profissional também no regi-
me mobiliário45, da auditoria46, da avalia-

ção imobiliária47 e segurador48. 
 

Este campo semântico caracteriza-se por relevar 
de uma relação com o trabalho, com as funções 
a desempenhar. A oscilação terminológica re-
sulta mais da inconsistência dogmática do legis-
lador que de diversas intenções de regulação49.  
 

Umas vezes exige directamente a competência 
sem a qualificar ou denominando-a de técnica 
ou profissional, outras vezes impõe índices que 
potencialmente a geram como a formação, e a 
experiência ou então a de exigência de qualifi-
cações, de aptidão profissional. 

34- Escolha de agente vinculado por intermediário financeiro (artigo 294.º-B do Cód.VM). 
  
35- Registo de consultores para investimento (artigo 301.º do Cód.VM). 
 

36- Recusa e revogação da autorização: avaliação para o exercício do cargo e no decurso de todo o seu mandato (artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-
D e 32.º do RGICSF). 
 

37- Autorização de entidade gestora e registo na CMVM de titulares dos órgãos de administração e de fiscalização de sociedade gestora de 
mercado regulamentado ou de sociedade gestora de sistema de negociação multilateral e as pessoas que efectivamente os dirigem (artigos 
16.º, 19.º-22.º, 26.º-29.º da LEG). 
 

38- Registo de perito avaliador de imóveis (artigos 3.º-4.º, 6.º, 8.º-11.º da LPAI). 
 

39- Autorização de instituições de crédito (artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGICSF), medidas do BdP sobre pessoas autorizadas (artigo 32.º, 
n.º 4 do RGICSF), medidas do BdP sobre os que exerçam funções que lhes confiram influência significativa na gestão (artigo 33.º-A do 
RGICSF), oposição a aquisição de participação qualificada em instituição de crédito - membros de órgão de administração a designar 
(artigo 103.º do RGICSF), divulgação de políticas sobre membros de órgãos de administração e fiscalização (artigo 115.º-I do RGICSF), 
medidas de intervenção correctiva - destituição e substituição de membros dos órgãos de administração e de fiscalização (artigo 141.º, 
alínea s) do RGICSF), designação de administradores provisórios (artigo 145.º-A do RGICSF), medidas de resolução (artigo 145.º-G do 
RGICSF). 
 

40- Registo de pessoas (artigos 43.º e 45.º do RJASR), medidas em relação a pessoas registadas (artigo 45.º, n.º 3 do RJASR), autorização 
da empresa de seguros – pessoas a registar (artigos 48.º, 55.º, n.º 8, 65.º, 68.º e pela remissão do 52.º, alínea j) do RJASR), oposição pela 
ASF a participações qualificadas – membros de órgãos a designar (artigo 163.º-172.º do RJASR). 
 

41- Registo de auditores (artigos 12.º e 13.º do RJSA). 
 

42- Designação de provedor de clientes (artigo 158.º do RJASR), comunicação a Estado membro de acolhimento – mandatário geral 
(artigos 184.º e185.º do RJASR), medidas sobre pessoas que efectivamente dirigem SGP no sector de seguros e companhias financeiras 
mistas (artigos 27.º, n.º 1, alíneas d) e e) e 297.º do RJASR), designação de administradores provisórios (artigo 297.º, n.º 2 do RJASR), 
autorização de sociedades gestoras de fundos de pensões (artigos 38.º e 39.º do RJAFP). 
 

43- Registo de auditores de pais terceiro (artigos 16.º e 17.º do RJSA). 
 

44- Autorização de OIC e seus compartimentos - membros do órgão de administração do organismo de investimento colectivo sob forma 
societária [artigos 19.º a 24.º do RGOIC, maxime artigo 20.º, n.º 2, alínea d)], os conduzam efectivamente as suas actividades na subcontra-
tada em OIC (artigo 76.º do RGOIC) e oposição da CMVM à designação e titulares de órgãos em entidade gestora (artigo 17.º, n.º 3 e 4 da 
LEG). 
 

45- Escolha de agente vinculado por intermediário financeiro (artigo 294.º-B do Cód.VM), autorização de OIC e seus compartimentos - 
membros do órgão de administração do organismo de investimento colectivo sob forma societária – OIC autogeridas (artigos 19.º a 24.º e 
51.º do RGOIC). 
 

46- Registo de auditores (artigo 12.º e 13.º do RJSA). 
 

47- Registo de peritos avaliadores de imóveis (artigos 3.º, 4.º, 6.º e 8.º a 11.º da LPAI). 
 

48- Autorização da gestão de planos de pensões profissionais noutros Estados membros (artigo 85.º do RJAFP). 
 

49- É verdade que quando se trabalha no mesmo ramo de direito faz intervir distinções que são relevantes, como no caso das destrinças dos 
auditores de países terceiros em relação aos restantes. No entanto, nota-se não haver sempre um fio condutor que alinhe os vários ramos de 
direitos no que respeita à sua terminologia. Todavia, esta questão não é determinante para o presente estudo, porque respeita a um só con-
ceito, o de idoneidade, que aparece consistentemente nos vários ramos do direito aqui presentes. 
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Este campo da competência é em si mesmo 
neutro. A competência é a capacidade de criar 
valor em sentido económico. É esse o traço co-
mum deste campo semântico. Não é relevante 
em primeira linha saber se a pessoa em causa 
obedece a critérios axiológicos adequados. É 
competente quem cria valor, é incompetente 
quem não é capaz de o criar ou pode mesmo 
acabar por o diminuir ou destruir. 
 

Um outro campo semântico associado à compe-
tência, mas que com ela não se confunde é o da 
disponibilidade, que é exigida a algumas pesso-
as no regime mobiliário50, bancário51 e segura-
dor52. 
 

Este campo tem dois traços comuns. Em pri-
meiro lugar, aparece sempre em relação a enti-
dades sujeitas a um regime prudencial, mostran-
do que a sua consagração é consistente. Em 
segundo lugar, não é a competência em abstrac-
to das pessoas que está em causa, mas o facto 
de ser exigido que apliquem essa mesma com-
petência, que tenham condições para a aplicar, 
nas funções para que estão designadas. 

Também nesta sede não se encontra uma di-
mensão valorativa. 
 

Já quanto a outro requisito de actividade encon-
tramos elementos valorativos: a independência. 
Este requisito é exigido em várias situações no 
regime mobiliário53, bancário54 e segurador55. 
 

A independência tem duas dimensões. Na pri-
meira refere-se à relação com pessoas. A inde-
pendência tem de o ser em relação a interesses 
de certas pessoas, por isso é natural que certos 
tipos de ligações (familiares, societárias por 
exemplo) possam pôr em causa a independên-
cia. Com efeito, e mais uma vez, estamos pe-
rante a apreciação de perigos e não de efectivos 
danos. Em segundo lugar, a independência res-
peita à relação com a actividade desempenhada. 
É independente, não quem opta por dar preva-
lência sempre a um ou outro interesse, ou na 
maioria dos casos, mas quem toma decisões e 
actua de acordo com a hierarquia dos interesses 
definidos pela lei, e não segundo as suas prefe-
rências pessoais. 
 

50- Oposição da CMVM à designação e titulares de órgãos em entidade gestora (artigo 17.º, n.º 3 e 4 LEG). 
 

51- Autorização de instituições de crédito (artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGICSF), recusa e revogação da autorização - avaliação para o 
exercício do cargo e no decurso de todo o seu mandato (artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-D e 32.º do RGICSF), medidas do BdP sobre pessoas 
autorizadas (artigo 32.º, n.º 4 do RGICSF), medidas do BdP sobre os que exerçam funções que lhes confiram influência significativa na 
gestão (artigo 33.º-A do RGICSF), oposição a aquisição de participação qualificada em instituição de crédito - membros de órgão de admi-
nistração a designar (artigo 103.º do RGICSF), divulgação de políticas sobre membros de órgãos de administração e fiscalização (artigo 
115.º-I do RGICSF), medidas de intervenção correctiva - destituição e substituição de membros dos órgãos de administração e de fiscaliza-
ção (artigo 141.º, alínea s) do RGICSF), designação de administradores provisórios (artigo 145.º-A do RGICSF) e medidas de resolução 
(artigo 145.º-G do RGICSF). 
 

52- Registo de pessoas (artigo 43.º e 45.º do RJASR), medidas em relação a pessoas registadas (artigo 45.º, n.º 3 do RJASR), autorização 
da empresa de seguros – pessoas a registar (artigo 48.º, 55.º, n.º 8, 65.º, 68.º pela remissão do 52.º, alínea j) do RJASR), oposição pela ASF 
a participações qualificadas – membros de órgãos a designar (artigos 163.º a 172.º do RJASR), comunicação a Estado membro de acolhi-
mento – mandatário geral (artigos 184.º e 185.º do RJASR), designação de administradores provisórios (artigo 297.º, n.º 2 do RJASR). 
 

53- Registo das sociedades de notação de risco (artigo 12.º do Cód.VM). 
 

54- Autorização de instituições de crédito (artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGICSF), recusa e revogação da autorização - avaliação para o 
exercício do cargo e no decurso de todo o seu mandato (artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-D e 32.º do RGICSF), medidas do BdP sobre pessoas 
autorizadas (artigo 32.º, n.º 4 do RGICSF), medidas do BdP sobre os que exerçam funções que lhes confiram influência significativa na 
gestão (artigo 33.º-A do RGICSF), oposição a aquisição de participação qualificada em instituição de crédito - membros de órgão de admi-
nistração a designar (artigo 103.º do RGICSF), divulgação de políticas sobre membros de órgãos de administração e fiscalização (artigo 
115.º-I do RGICSF), medidas de intervenção correctiva - destituição e substituição de membros dos órgãos de administração e de fiscaliza-
ção (artigo 141.º, alínea s) do RGICSF), designação de administradores provisórios (artigo 145.º-A do RGICSF) e medidas de resolução 
(artigo 145.º-G do RGICSF). 
 

55- Registo de pessoas (artigos 43.º e 45.º do RJASR), medidas em relação a pessoas registadas (artigo 45.º, n.º 3 do RJASR), autorização 
da empresa de seguro, designação e provedor de cliente (artigo 158.º do RJASR), oposição pela ASF a participações qualificadas – mem-
bros de órgãos a designar (artigos 163.º a 172.º do RJASR), comunicação a Estado membro de acolhimento – mandatário geral (artigo 
184.º e 185.º do RJASR) e designação de administradores provisórios (artigo 297.º, n.º 2 do RJASR). 
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Outros requisitos encontram-se, mas não são 
qualidades pessoais. Referem-se à existência de 
meios adequados ou à necessidade de seguros 
obrigatórios, por exemplo. Outros ainda ligados 
à imagem, como o prestígio em funções de na-
tureza não executiva, censorial, como os prove-
dores. 
 

Por isso, e desde já, temos de fazer um balanço 
provisório sobre o significado da idoneidade 
neste contexto. 
 

A idoneidade tem uma dimensão neutra. Cor-
responde à capacidade de produção de resulta-
dos com a sua actuação. Quem destrói valor não 
revela idoneidade. E este valor tem de ter natu-
reza económica, dado que estamos em merca-
dos. Mas, a existir uma dimensão valorativa no 
seu campo de actuação, a idoneidade tem de se 
referir a algo mais que a mera de produção de 
resultados positivos, de valor (no sentido mera-
mente económico). Tem de implicar a criação 
de bens jurídicos, positivamente valorados pelo 
direito. 
 

Em suma, o conceito de idoneidade constitui-se 
como o conceito fundamental, o conceito mais 
geral dos que respeitam às qualidades especiais 
exigidas nos ramos sujeitos à supervisão. Tem 
uma dupla face: o da criação de resultados, e o 
da criação de resultados valorados positivamen-
te pelo direito56. 

Este balanço, salienta-se, é provisório. Exige 
ainda mais testes. Mas permite-nos desde já dar 
mais um outro passo na análise. É que a idonei-
dade aparece na lei conjugada com outras quali-
dades. A lei não se basta com exigir a idoneida-
de. Exige em acréscimo várias das qualidades 
antes referidas numa mesma norma. Significa 
isto, que, sendo o conceito de idoneidade o con-
ceito geral, as restantes qualidades se tonam 
inúteis em boa verdade e bastaria exigir a ido-
neidade? Não é assim, e isto por duas razões: 
 

a) Na perspectiva das garantias dos particu-
lares, a exigência de mais requisitos con-
cretiza as exigências legais e impõe uma 
fundamentação do acto administrativo 
mais pormenorizada. Nesta perspectiva, a 
especificação das exigências constitui 
uma garantia dos particulares. 

b) Em segundo lugar, na perspectiva da su-
pervisão, atribui instrumentos de ponde-
ração autónomos, legitimando os seus 
actos mais exigentes, por ser a própria lei 
a obrigar à ponderação autónoma dessas 
outras qualidades. 

 

C.2. Discricionaridade técnica 

 

Tratando-se de um conceito de discricionarida-
de técnica isso não impede um controlo jurídico 
do mesmo. A idoneidade tem pois de ler lida à 
luz dos princípios da necessidade da adequação 
e da proporcionalidade constantes do artigo 7.º 
do CPA57. 

56- Afloramentos desta dimensão axiológica encontramo-los quando o legislador pretende concretizar o conceito, no artigo 36.º-D, n.º 1 do 
RGICSF «tendência para cumprir pontualmente as suas obrigações» ou no seu número 2/a «não agiu de forma transparente ou cooperante 
nas suas relações com quaisquer autoridades de supervisão ou regulação nacionais ou estrangeiras», bem como nos seus lugares parale-
los, o artigo 68.º do RJASR e artigo 4.º da LPAI. 
 

57- Embora o conceito de discricionaridade técnica esteja hoje em dia em crise, salienta-se que mantém a sua operacionalidade com esta 
necessidade de controlo pelo artigo 7.º do CPA. É um conceito que mantém igualmente a sua importância noutra dimensão. É que existem 
efectivamente técnicas de supervisão. Estamos perante uma actividade com uma dimensão técnica. E isso significa que tem de caber à 
supervisão a enunciação racional de que possuiu instrumentos técnicos de supervisão e não apenas experiência, sensibilidades, intuições ou 
preocupações. Para uma margem de discricionaridade neste sentido veja-se o Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 
07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione Terza), 22 aprile 2015: «La disciplina comunitaria, analogamente 
all’art. 15 del TUF, rimanda quindi, ai fini della valutazione prudenziale del profilo soggettivo del candidato acquirente, a criteri di giudi-
zio indeterminati, così riconoscendo in capo alle autorità competenti un potere discrezionale non ancorato, contrariamente a quanto affer-
mato da parte ricorrente, a rigidi e predeterminati criteri parametrati unicamente sui requisiti di onorabilità normativamente indicati». 
Este conceito de discricionaridade técnica é referido no mesmo tema pela jurisprudência espanhola no Tribunal Supremo, Sala do Conten-
cioso, Secção 3, n.º de recurso 8402/2004, de 5 de Junho de 2007. Da mesma forma, o artigo 71.º do Código de Processo dos Tribunais 
Administrativos reconhece que existem casos em que a «emissão do ato pretendido envolva a formulação de valorações próprias do exercí-
cio da função administrativa e a apreciação do caso concreto não permita identificar apenas uma solução como legalmente possível». 
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Quanto à necessidade, há que distinguir. Em 
alguns casos, estamos perante actos 
(juridicamente) discricionários (como as 
«medidas»). A ponderação da necessidade tem 
de ser feita à luz desta dimensão dos actos, não 
da idoneidade propiamente dita. Com efeito, na 
medida em que é a própria lei a consagrar a ido-
neidade, seja nos actos discricionários, seja nos 
vinculados, a sua necessidade já está imposta 
por lei58. 
 

Coisa diversa se passa com o princípio da ade-
quação (ao fim). A idoneidade é sempre idonei-
dade para certos efeitos. As finalidades variam 
de regime para regime. Pode-se ser idóneo para 
administrar uma empresa de investimento mas 
não o ser para gerir uma instituição de crédito 
ou uma empresa de seguros. Pode-se ser idóneo 
para ser auditor, mas não o ser para assumir 
funções de administração de uma entidade ges-
tora de sistemas de liquidação. É o que resulta 

expressamente da letra de alguns regimes legais 
específicos59. A idoneidade tem sempre de ser 
lida à luz das finalidades do regime em que é 
consagrada (princípio da funcionalidade)60. 
 

Quer isto dizer que a idoneidade ou falta dela 
para uma função não tem efeitos automáticos 
para a idoneidade ou falta dela para outras fina-
lidades (princípio da autonomia). 
 

Mas isto não quer dizer que o legislador seja 
insensível ao facto de alguém ter sido conside-
rado idóneo para certas actividades. Em alguns 
casos, ter sido considerado idóneo gera uma 
presunção a favor da idoneidade. Presume-se 
idóneo, nos casos em que a lei expressamente o 
determina, alguém que já o foi considerado para 
outras funções. É o que acontece em algumas 
situações no regime bancário61 e no regime se-
gurador62, nomeadamente na mediação de segu-
ros63 (princípio de efeitos reflexos específicos). 

58- Esta distinção completa as decisões judiciais que têm sido emitidas na matéria, que apenas se têm referido a acto vinculados e que 
carece pois de generalização. É esse o caso do Acórdão TCA Sul, de 26 de Abril de 2012, CA, 2.º Juízo, processo n.º 03836/08 quando 
afirma «A determinação do sentido de um conceito que, por opção do legislador, envolve uma definição normativa imprecisa, como sucede 
em relação ao conceito (vago ou indeterminado) de idoneidade, corresponde ao exercício de um poder vinculado, e não discricionário, 
porque só há uma interpretação correcta da lei.» 

 

59- Quando o artigo 30.º-D, n.º 6 do RGICSF prevê «a idoneidade para o exercício de funções nas instituições de crédito», o artigo 68.º, n.º 
1 do RJASR «1 – Constitui requisito para o exercício das funções previstas no nº 1 do artigo 65º em empresa de seguros ou de resseguros 
a detenção de idoneidade para o efeito», o artigo 68.º, n.º 6 do RJASR «idoneidade para o exercício de funções nas empresas de seguros 
ou de resseguros» e o artigo 10.º do RJMS «idoneidade para o exercício da actividade de mediação». 
 

60- Não se trata de uma questão de maior ou menor gravidade, como bem salienta VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a 
Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 62, 
mas de funções. 
 

61- Em que o artigo 30.º-D, n.º 9 do RGICSF reza: «9 - Considera-se verificada a idoneidade dos membros dos órgãos de administração e 
fiscalização das instituições de crédito que se encontrem registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do Instituto de 
Seguros de Portugal ou de autoridades de supervisão da União Europeia, quando esse registo esteja sujeito a exigências de controlo da 
idoneidade, a menos que factos supervenientes conduzam o Banco de Portugal a pronunciar-se em sentido contrário.». 
 

62- Em que, de forma mais restricta, vigora um regime paralelo no artigo 68.º, n.º 7 do RJASR: «7 – Considera-se verificada a idoneidade 
das pessoas que se encontrem registadas junto do Banco de Portugal ou da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, quando esse 
registo esteja sujeito a condições de idoneidade, a menos que factos supervenientes à data do referido registo conduzam a ASF a pronun-
ciar-se em sentido contrário.» 

 

63- Em que o artigo 13.º do RJMS estatui que: «2 – Presume-se cumprir a condição de idoneidade a pessoa que se encontre já registada 
junto de autoridade de supervisão do sector financeiro quando esse registo esteja sujeito a condições de idoneidade.» 
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Resta perceber o significado do princípio da 
proporcionalidade na economia deste conceito. 
A autonomia do juízo de proporcionalidade 
compreende-se distinguindo-o da adequação. 
As funções e actividades podem ser as mesmas, 
e no entanto pode haver juízo negativo num 
caso e positivo noutro. Como se pode dar uma 
situação destas? É que ser membro de um órgão 
de uma instituição de crédito pequena não é o 
mesmo que o ser de uma grande. Ter funções 
numa instituição de crédito de crédito especiali-
zada numa área muito complexa não é a mesma 
coisa que o ser numa que apenas realiza opera-
ções financeiras mais triviais. O facto de dentro 
do mesmo sector, das mesmas funções, das 
mesmas actividades existirem diferenciações a 
fazer é reconhecido pela própria lei em muitas 
situações64. 

Um sector tem a sua complexidade e riscos 
próprios. Algumas pessoas não têm idoneidade 
para desempenhar nenhuma das funções ou 
actividade nesse sector. Mas dentro do mesmo 
sector ou funções há situações diferenciadas. 
Por isso mesmo, o facto de se ser destinatário 
de um acto positivo em matéria de idoneidade 
não implica necessariamente ser destinatário de 
um segundo acto positivo, mesmo que no mes-
mo sector. 
 

Esta discussão leva-nos a dois outros proble-
mas que se relacionam com os actos negativos. 
Estamos basicamente perante duas situações: 
a) Actos negativos relativos a idoneidade 

anteriores ao procedimento em que é 
decidida a idoneidade. Quer então isto 
dizer que ter sido declarado inidóneo 
para uma função não tem nenhum refle-
xo noutras funções ou actividades? 

b) Actos em sede infraccional, seja de acu-
sação, seja condenatórios. 

64- Os exemplos são muitos e apenas podem aqui ser dados alguns: artigo 14.º, n.º 2 do RGICSF «As condições previstas nas alíneas f) a i) 
do número anterior devem ser preenchidas de forma completa e proporcional aos riscos inerentes ao modelo de negócio e à natureza, 
nível e complexidade das atividades de cada instituição de crédito»; artigo 17.º, n.º 3 do RGICSF «Os dispositivos, processos, procedi-
mentos, mecanismos, políticas e práticas previstos no número anterior devem ser completos e proporcionais aos riscos inerentes ao mode-
lo de negócio e à natureza, nível e complexidade das atividades de cada instituição de crédito»; artigo 30.º, n.º 5 do RGICSF «A avaliação 
dos membros dos órgãos de administração e fiscalização obedece ao princípio da proporcionalidade, considerando, entre outros fatores, 
a natureza, a dimensão e a complexidade da atividade da instituição de crédito e as exigências e responsabilidades associadas às funções 
concretas a desempenhar»; artigo 31.º, n.º 1 do RGICSF «Os membros dos órgãos de administração e fiscalização devem demonstrar que 
possuem as competências e qualificações necessárias ao exercício das suas funções, adquiridas através de habilitação académica ou de 
formação especializada apropriadas ao cargo a exercer e através de experiência profissional com duração e níveis de responsabilidade 
que estejam em consonância com as características, a complexidade e a dimensão da instituição de crédito, bem como com os riscos asso-
ciados à atividade por esta desenvolvida»; artigo 33.º, n.º 2, 3 e 6 do RGICSF (acumulação de cargos) «Na sua avaliação, o Banco de 
Portugal deve atender às circunstâncias concretas do caso, às exigências particulares do cargo e à natureza, escala e complexidade da 
atividade da instituição de crédito / Sem prejuízo do disposto no n.º 1, é vedado aos membros dos órgãos de administração e fiscalização 
das instituições de crédito significativas em função da sua dimensão, organização interna, natureza, âmbito e complexidade das suas 
atividades, acumular mais do que um cargo executivo com dois não executivos, ou quatro cargos não executivos / Estão excluídos do 
limite previsto no n.º 3 os cargos desempenhados em entidades que tenham por objeto principal o exercício de atividades de natureza não 
comercial, salvo se, pela sua natureza e complexidade, ou pela dimensão da entidade respetiva, se mostrar que existem riscos graves de 
conflitos de interesses ou falta de disponibilidade para o exercício do cargo na instituição de crédito», também os artigos 11.º-B, 115.º-C, 
n.º 3, 115.º-H, n.º 1, 115.º-J, n.º 2, 115.º-J, 115.º-M, n.º 2, 115.º-U, n.º 2, alínea b) e n.º 4, 116.º-A, n.º 1 e 3, 116.º-E, n.º 2, alínea e), 116.º-
F, n.º 3, 116.º-N, n.º 1, alínea g), 116.º-O, n.º 2, alínea q), 116.º-P, n.º 4, alínea g), 116-º-AE, n.º 9 e 10, 138.º-AD, n.º 2, todos do RGICSF. 
No sector segurador, por exemplo, vejam-se os artigos 64.º, n.º 2, alínea b), 65.º, n.º 5, 67.º, n.º 2, 69.º, n.º 2, 73.º, n.º 6, 76.º, n.º 3, 77.º, n.º 
8, 81.º, n.º 6, 82.º, n.º 1, alínea a), 82.º, n.ºs 2, 5, alínea a), 6 e 9, 130.º, n.º 1, 285.º, alínea e) e 292.º, n.º 3 e 4 todos do RJASR. 
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A questão em sido analisada sobretudo à luz do 
segundo problema, mas merece um tratamento 
geral. Em primeiro lugar, nenhuma decisão ad-
ministrativa pode ter efeitos automáticos noutra 
decisão administrativa, salvo lei que o preveja; 
no caso de actos de natureza infraccional não 
podem ter efeitos automáticos noutros ramos do 
direito por força das garantias constitucionais 
(em especial do artigo 30.º, n.º 4 da CRP)65. 
 

Mas esta destrinça esquece o pano de fundo 
comum: 
a) Pelo princípio da decisão todo o procedi-

mento administrativo tem de ter uma de-
cisão autónoma (13.º do CPA); 

b) Isso significa que nenhuma decisão pré-
via escusa do dever de proferir uma deci-
são autónoma sobre uma questão nova 
(salvo quando preenchidos os requisitos 
do artigo 13.º, n.º 2 do CPA)66; 

c) Os factos constantes de outros processos 
– sejam administrativos, infraccionais ou 
cíveis – podem (e devem) ser usados no 
procedimento administrativo que aprecia 
a idoneidade, enquanto elemento do acto 
a emitir, desde que respeitem as regras 
de prova resultantes dos artigos 115.º a 
120.º do CPA; 

d) Os juízos e as valorações de outras auto-
ridades – sejam judiciais ou administrati-
vas – podem ser tidos em conta no juízo 
autónomo da supervisão que se tem de 
pronunciar sobre a idoneidade, mas não 
dispensam um juízo autónomo dessa su-
pervisão sobre a idoneidade67. 

 

O pano de fundo comum é frequentemente es-
quecido. A idoneidade é um dos objectos 
(elementos) do acto administrativo, um dos 
seus fundamentos. Por isso mesmo, a sua apre-
ciação tem de obedecer às regras do procedi-
mento administrativo. 

65- Foi essa a preocupação dos artigos 30.º-D, n.º 6 do RGICSF e 68.º, n.º 6 do RJASR. No que respeita às Guidelines EBA, a questão 
mereceu – no âmbito da consulta pública – observações e correspondentes comentários por parte da EBA. Em especial, a redacção suscitou 
reservas quanto ao sentido e extensão da relevância e consideração de investigações ou processos sancionatórios em curso, por alegada 
colisão com a presunção de inocência (pp. 46-47 das Guidelines EBA). Pelo contrário, a resposta identifica claramente a finalidade das 
Guidelines (perspectiva prudencial) – circunscrevendo o princípio da presunção de inocência ao direito criminal (e, acrescenta-se, ao direi-
to sancionatório público) – pelo que as investigações têm de ser tidas em consideração se relevantes para a reputação do titular do órgão/
pessoa e, consequentemente, na reputação da instituição. 
 

66- Tem nisso toda a razão o Acórdão do STA, de 3 de Maio de 2005, CA, 2ª Subsecção, processo n.º 01009/04, quando afirma que «Não 
podemos assim aceitar uma interpretação do preceito no sentido da vinculação do Banco de Portugal a cancelar o registo sempre que se 
verifique uma das circunstâncias constantes da enumeração exemplificativa, existindo total discricionariedade na escolha dos factos de-
nunciadores da falta de idoneidade.» 

 

67- Tem razão CATARINO, Luís Guilherme, «O Controlo Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto dos Valores Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) quando afirma ser 
perigosa a utilização frequente de um juízo de censura automático de comportamentos ou condenações anteriores. Mas não é o que aconte-
ce com a actual regulação. Não apenas não há um juízo de censura mas sim preventivo, como é sempre necessário um juízo autónomo por 
parte dos supervisores. 
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C.3. Concretização do conceito  

indeterminado. 

 

C.3.1. Análise periférica 

 

A análise periférica não implica que a descrição 
das ocorrências tenha efeitos universais, ou se-
ja, que se apliquem sem mais a todos os ramos 
de direito estudados. Não significa por outro 
lado que tenham de ser todas analisadas pelos 
supervisores. São apenas índices, instrumentos 
que permitem dar racionalidade às decisões ad-
ministrativas. Ao se enunciarem factos, concei-
tos intermédios, o «iter» demonstrativo da deci-
são passa a ter apoios expressos de racionalida-
de. São apenas exemplificativos de momentos 
demonstrativos. O juízo de subsunção nunca é 
dispensado. No caso, subsunção ao conceito de 
«idoneidade». Trata-se pois de tópicos argu-
mentativos (cada um deles) possíveis num per-
curso demonstrativo68. Não se pode dizer nunca 
que são os únicos nem são necessários cada um 
por si69. 

C.3.1.1. As ocorrências legislativas 

 

Em alguns casos é a própria lei a enunciar con-
cretizações da idoneidade. Antes de as apreci-
armos temos de perceber o seu estatuto. 
 

Em primeiro lugar, a existência de enunciações 
da idoneidade tem implicações no fundamento 
do acto administrativo nos termos do artigo 
153.º do CPA. Não significa que o acto admi-
nistrativo tenha de verificar cada uma das 
enunciações, nem que seja para afirmar a sua 
inexistência. Da mesma forma, os actos judici-
ais não têm de apreciar discriminadamente to-
das as excepções, bastando para o seu funda-
mento que sejam apreciadas as invocadas e as 
pertinentes, e haja uma apreciação global das 
mesmas. 
 

Em segundo lugar, em nenhum caso a lei defi-
ne concretizações taxativas. Dito por outras 
palavras, a lei não convola um juízo de perigo 
abstracto-concreto (de aptidão) em juízos de 
perigo abstracto ou de aptidão especiais. Sali-
enta-se que estamos perante a prática de actos 
administrativos.  

68- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione Terza), 22 
aprile 2015: «il principio che gli automatismi valutativi connessi ai requisti di onorabilità di cui al D.M. n. 469 del 1998 (corrispondente, 
nel settore delle SIM, al D.M. n. 144 del 1998 nel settore bancario) sono oggi affiancati da parametri valutativi elastici e non predetermi-
nati che si collegano alla nozione ampia di “reputazione (…)Tali criteri, tuttavia, non esauriscono il potere di verifica, da parte della 
Banca d’Italia, del possesso dei requisiti di ordine soggettivo in capo al potenziale acquirente, estendendosi tale potere valutativo anche 
ad altri profili in virtù del richiamo, di cui all’art. 15, comma 2, del T.U.F., all’idoneità del candidato “ad assicurare una gestione sana e 
prudente della società o a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza”. / E’ di tutta evidenza come tale norma consenta ed imponga di 
disancorare la valutazione del potenziale acquirente, sotto il profilo soggettivo, da parametri rigidi e predeterminati, quali quelli riferiti 
all onorabilità – che introducono insuperabili presunzioni di inidoneità – autorizzando un apprezzamento discrezionale allargato ad altri 
elementi di significativa rilevanza in relazione alle finalità perseguite, che verrebbero altrimenti pregiudicate se tale giudizio fosse scandi-
to esclusivamente da automatismi valutativi quali quelli introdotti dall’art. 14 del TUF e dal relativo Regolamento di cui al D.M. n. 469 
del 1998, i quali sono pertanto affiancati, ai sensi del richiamato art. 15, da parametri di valutazione elastici e non predeterminati se non 
nella loro logica ed adeguata funzionalizzazione alle finalità in tale norma indicate.». 
 

69-  Parágrafo 13.4 das Guidelines EBA. 
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Não existe um princípio de tipicidade que reja 
estas matérias. As enunciações não são taxati-
vas, nem o podem ser70. O que se tem de fazer, 
como é comum no direito administrativo, é fun-
damentar o acto e verificar se este cumpre os 
princípios da adequação e da proporcionalidade 
nesta sede71. 
 

Em terceiro lugar, as enunciações da idoneidade 
não se constituem como indícios probatórios. A 
relação que existe entre as ocorrências e o con-

ceito de base idoneidade não é forçosamente 
uma relação probatória mas são índices de um 
conceito indeterminado72. A relação é jurídica, 
entre conceitos, não forçosamente entre factos 
e conceitos jurídicos. Não se podem pois apli-
car às enunciações – sem mais – as regras pro-
batórias de livre apreciação. Os conceitos inde-
terminados exigem uma (quase) subsunção em 
sistema aberto, essa é uma operação juridíca. A 
questão probatória reside na demonstração dos 
factos, não na sua valoração para efeitos do seu 
preenchimento do conceito de idoneidade73. 

70- É o que resulta em parte do Acórdão TCA Sul, 26 de Abril de 2012, CA, 2.º Juízo, processo n.º 03836/08 «Para o preenchimento do 
conceito indeterminado “falta de idoneidade”, a Administração deve atender às circunstâncias indiciadoras exemplificativamente enume-
radas no artº 30º, nº 3, do RGICSF, aprovado pelo DL nº 298/92, de 31/12, onde é sempre exigido uma condenação por sentença judicial, 
ou a quaisquer outras que revistam uma gravidade análoga». Em parte, porque se refere a gravidade análoga. Da mesma forma o Acór-
dão do STA de 3 de Maio de 2005 CA 2ª Subsecção processo n.º 01009/04 quando diz que «Para o preenchimento desse conceito indeter-
minado a Administração deve atender às circunstâncias exemplificadas, nas alíneas do n.º 3, ou a “quaisquer outras”, que, dada a sua 
similitude com as enumeradas, possam subsumir-se no conceito geral.» Não há que apreciar qualquer similitude pela mesma razão que 
não há que apreciar gravidade. Há que subsumir ao conceito de idoneidade em função das finalidades preventivas das normas em questão. 
Já o acórdão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 deixa bem claro que «les dispositions du 1° de 
l'article 313-39 du règlement général de l'AMF, en ne définissant pas de manière précise la nature des faits de nature à mettre en doute 
l'honorabilité de la personne concernée, ne méconnaissent ni l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ni, en tout 
état de cause, le principe de sécurité juridique». Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) N. 02826/2010 
REG.SEN., N. 11192/2009 REG.RIC 10 febbraio 2010: «Nelle descritte ipotesi previste dal citato Regolamento, il venir meno dei requisiti 
di onorabilità richiesti dall’art. 14, comma 1, del T.U.F., preclude la possibilità di esercitare il diritto di voto e non consente il rilascio di 
autorizzazioni per acquisti di partecipazioni qualificate in una SIM. / Trattasi di ipotesi, espressamente predeterminate in via normativa, le 
quali si traducono, quanto al riscontro della sussistenza dei requisiti di onorabilità, in criteri di carattere tassativo. / Tali criteri, tuttavia, 
non esauriscono il potere di verifica, da parte della Banca d’Italia, del possesso dei requisiti di ordine soggettivo in capo al potenziale 
acquirente, estendendosi tale potere valutativo anche ad altri profili in virtù del richiamo, di cui all’art. 15, comma 2, del T.U.F., all’i-
doneità del candidato “ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza”. / E’ di 
tutta evidenza come tale norma consenta ed imponga di disancorare la valutazione del potenziale acquirente, sotto il profilo soggettivo, da 
parametri rigidi e predeterminati, quali quelli riferiti all’onorabilità – che introducono insuperabili presunzioni di inidoneità – autorizzan-
do un apprezzamento discrezionale allargato ad altri elementi di significativa rilevanza in relazione alle finalità perseguite, che verrebbe-
ro altrimenti pregiudicate se tale giudizio fosse scandito esclusivamente da automatismi valutativi quali quelli introdotti dall’art. 14 del 
T.U.F. e dal relativo Regolamento di cui al D.M. n. 469 del 1998, i quali sono pertanto affiancati, ai sensi del richiamato art. 15, da para-
metri di valutazione elastici e non predeterminati se non nella loro logica ed adeguata funzionalizzazione alle finalità in tale norma indica-
te. / Legittimamente, quindi, l’Autorità di vigilanza ha fatto ricorso ad indici di valutazione dell’idoneità del candidato acquirente, sotto il 
profilo soggettivo, diversi da quelli inerenti l’onorabilità, essendo a tanto autorizzata e tenuta, altresì, in virtù della previsione di cui 
all’art. 10 ter della Direttiva MIFID come introdotto dalla Direttiva 2007/44/CE – della cui diretta applicabilità si è già trattato – il quale, 
nello stabilire il dovere per le autorità competenti di valutare la qualità del candidato acquirente al fine di garantire la gestione sana e 
prudente dell’impresa, indica, tra i criteri di valutazione, ‘la reputazione del candidato acquirente’, stabilendo altresì la Direttiva 
2007/44/CE, all’ottavo considerando, che nell’ambito della valutazione prudenziale, il criterio della reputazione “presuppone la verifica 
dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza”. / La 
disciplina comunitaria, analogamente all’art. 15 del T.U.F., rimanda quindi, ai fini della valutazione prudenziale del profilo soggettivo del 
candidato acquirente, a criteri di giudizio indeterminati, così riconoscendo in capo alle autorità competenti un potere discrezionale non 
ancorato, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, a rigidi e predeterminati criteri parametrati unicamente sui requisiti di 
onorabilità normativamente indicati.»  
VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in 
Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 52, também defende que não há taxatividade. Também CATARINO, Luís Guilherme, 
«O Controlo Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto 
dos Valores Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) afirma que são meramente exemplificativas. O Handbook da Financial 
Conduct Authority (Handbook FCA) e Rulebook da Prudential Regulation Authority (Rulebook PRA) – capítulos “FIT The Fit and Proper 
test for Approved Persons” –, nas suas secções 1.3., em especial no ponto 1.3.3., contêm uma afirmação clara da natureza exemplificativa 
do catálogo, com a constatação da impossibilidade de elaboração de uma lista definitiva de circunstâncias relevantes. 
 

71- O Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione Terza), 22 
aprile 2015 já determinou que as restrições à detenção de participações qualificadas não geram por si mesmas violação da proporcionalida-
de. 
 

72- No mesmo sentido VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionis-
tas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 106. 
 

73- Por isso, não se pode aceitar com a sua generalidade a tese defendida pelo Acórdão do STA, de 3 de Maio de 2005, CA, 2ª Subsecção, 
processo n.º 01009/04 «O conceito de idoneidade para o exercício do cargo acima referido é um conceito indeterminado que deve ser pre-
enchido através de uma valoração objectiva, atendendo aos factos indiciadores exemplificativamente (“entre outros”) enumeradas na lei 
(art. 30º, n.º 3) ou a situações análogas, sendo livremente apreciado pelo Tribunal». A apreciação pelo tribunal não é livre. Tem de ter em 
conta a enunciação do conceito de acordo com os princípios do artigo 7.º do CPA. Livre é apenas a apreciação da prova quanto à verifica-
ção dos factos dados como provados.  
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Em quarto lugar, estas concretizações legislati-
vas podem ter vários estatutos: 
 

a) Podem gerar, em geral, aparentes inver-
sões de ónus de prova – fazer presumir 
que existe falta de idoneidade. A inver-
são de ónus de prova é apenas aparente 
na maioria dos casos, dado que nos actos 
positivos (de autorização, registo), sendo 
estes da iniciativa dos particulares, o 
ónus de prova de que têm idoneidade 
recairia de qualquer maneira sobre si 
(artigo 116.º do CPA)74. A inversão ape-
nas ocorreria nos casos em que a iniciati-
va seja da supervisão, nomeadamente nos 
actos secundários negativos (revogação 
de autorização e registo) e em medidas 
da sua iniciativa75.   

b) Podem gerar indiciação, não no sentido 
em que invertem ónus de prova, ou dis-
pensam a formação de prova, mas em 
que reforçam a prova num sentido desfa-
vorável. Não nos podemos esquecer nun-
ca que, sendo a força probatória um fenó-
meno gradativo, os regimes de prova não 
se reduzem a distinções binárias, entre 
haver prova e não a haver. É o regime 
que consta actualmente do artigo 4.º, n.º 
3 da LPAI. 

c) Podem impor a consideração, nos termos 
antes referidos. Ou seja, não indicam por 
si mesmas o sentido da decisão, mas 
elencam factos que devem ser tidos em 

consideração na decisão (dever de pon-
deração especial). É a solução dos actu-
ais artigos 30.º-D do RGICSF e 68.º do 
RJASR. 

 

As normas centrais nesta matéria são as cons-
tantes do artigo 30.º-D do RGICSF76, do artigo 
68.º do RJSAR77 que a segue de perto, e, em 
termos bem mais abreviados, a norma constan-
te dos artigos 4.º da LPAI e 13.º do RJMS. A 
lógica da lei é a de concretizar parcialmente o 
conceito, para depois enunciar circunstâncias 
atendíveis. Temos de encontrar um fio condu-
tor nas várias circunstâncias enunciadas na lei, 
por forma a que não se trate de um mero rol, de 
uma mera descrição exegética. E, se bem vir-
mos, esse fio condutor encontra-se quando ve-
rificamos que existem dois tipos de elementos 
que são tidos em conta pelo legislador: o conte-
údo dos deveres e as fontes atendíveis. 
Na concretização primária da idoneidade 
(artigos 30.º-D, n.º 1 do RGICSF, 68.º, n.º 2 do 
RJASR e 4.º, n.º 1 da LPAI) encontramos al-
guns elementos expectáveis: 
 

a) A adequação (às funções) («para as fun-
ções em causa»); 

b) A proporcionalidade na perspectiva da 
ponderação de bens («comportamentos 
compatíveis com a preservação da confi-
ança do mercado »); 

c) O elemento axiológico da idoneidade («a 
sua tendência para cumprir pontualmen-
te as suas obrigações»)78. 

74- VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in 
Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 47, refere o ónus da prova caber ao interessado, mas por força do artigo 103.º do 
RGICSF, esquecendo-se da dimensão de procedimento administrativo, e consequentemente do facto que haver aqui uma regra geral: é o 
interessado que tem de provar os factos quando é ele a tomar a iniciativa do procedimento. 
 

75- Em alguns sistemas em boa verdade esta presunção é inelidível no caso de condenações penais. Foi o que aconteceu em Itália no caso 
Berlusconi, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione 
Terza), 22 aprile 2015: «Tale regolamento è stato adottato con il DM. n. 144 del 1998 il quale all’art. 1 enumera la situazioni che lasciano 
presumere, in termini assoluti, la perdita del requisiti di onorabilità (situazioni legate in genere all’aver subito condanne penali per speci-
fiche categorie di delitti)». 
 

76- Aplicável nos termos do artigo 51.º do RGOIC, e em interpretação actualística nos termos do artigo 16.º da LEG. Mas igualmente 
aplicável à designação de administradores provisórios nos termos do artigo 145.º-A do RGICSF. 
 

77- Aplicável aos administradores provisórios nos termos do artigo 311.º do RJSAR. 
 

78- Ligando a diminuição da reputação e a violação da lei em sede de transportes o Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) 
Neutral Citation Number: [2012] UKUT 400 (AAC), Appeal No. T/2012/35, IN THE UPPER TRIBUNAL, ADMINISTRATIVE AP-
PEALS CHAMBER, TRAFFIC COMMISSIONER APPEALS, ON APPEAL from the DECISION of Miles Dorrington Deputy Traffic 
Commissioner for the Eastern Traffic Area, Dated 29 May 2012. 
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Os restantes elementos desta concretização pri-
mária são enunciações do percurso lógico, do 
«iter» demonstrativo do acto administrativo: 
 

a) «O modo como a pessoa gere habitual-
mente os negócios, profissionais ou pes-
soais, ou exerce a profissão»79; 

b) «Nos aspetos que revelem a sua capaci-
dade para decidir de forma ponderada e 
criteriosa»; 

c) «Tomando em consideração todas as cir-
cunstâncias»80. 

 

Se bem atentarmos, esta concretização primária 
da idoneidade nada traz de novo que já não re-
sulte da teoria geral do acto administrativo e 
das garantias em direito administrativo relativas 
ao uso da discricionaridade técnica. Tem uma 
função útil para o intérprete, mas nada traz de 
novo, senão deixar a nu e fazer emergir, o que 
já resultaria de uma teorização dogmaticamente 
sólida. 
 

Já quanto às enunciações da idoneidade (como 
dissemos) temos de descrever em primeiro lu-
gar os tipos de deveres que são tidos em conta. 
Tem de se considerar os factos relativos ao 
cumprimento de deveres: 
 

a) Em geral (artigos 4.º, n.º 1 da LPAI, 30.º-
D, n.º 1 do RGICSF, 68.º, n.º 2 do 
RJASR); 

b) Perante supervisões (artigos 30.º-D, n.ºs 
3, alínea a) e 5, alínea c) do RGICSF, 
68.º, n.ºs 3, alínea a) e 5.º, alínea c) do 
RJASR, na LPAI apenas as declarações 
sem qualidade para obtenção de idonei-

dade – artigo 4.º, n.º 4 da LPAI, 13.º, n.º 
1, alínea c) do RJMS); 

c) De actividades comerciais, empresariais 
ou profissionais (artigos 30.º-D, n.ºs 3, 
alíneas b), c), d), 5, alíneas c), d) e e) do 
RGICSF, artigos 68.º, n.º 3, alíneas b), 
c), d), 5, alíneas c), d) e e) do RJASR)81; 

d) O cumprimento de obrigações integradas 
em sistema (nomeadamente cheques, 
artigos 30.º-D, n.º 3, alínea e) do RGI-
CSF, 68.º, n.º 3, alínea e) do RJASR); 

e) De boa gestão, sobretudo em empresas 
em crise (artigos 30.º-D, n.ºs 3, alínea f), 
e 5, alíneas a) e f) do RGICSF, 68.º, n.ºs 
3, alínea f) e 5.º, alínea a) e f) do 
RJASR, em termos mais restrictos, os 
artigos 4.º, n.º 3, alínea c) da LPAI e 
13.º, n.º 1, alínea b) do RJMS); 

f) De prudente gestão do próprio patrimó-
nio (artigos 30.º-D, n.ºs 3, alíneas g), h), 
e 5, alíneas a) do RGICSF, 68.º, n.ºs 3, 
alíneas g), h), 5, alínea a) do RJSAR, em 
termos mais restrictos, artigos 4.º, n.º 3, 
alínea b) da LPAI e 13.º, n.º 1, alínea b) 
do RJMS); 

g) De respeito do património alheio, inclu-
indo o público (artigos 30.º-D, n.º 5, alí-
neas b), c), e) e f) do RGICSF, 68.º, n.º 
5, alíneas b), c), e) e f) do RJASR e, em 
termos mais restrictos, artigos 4.º, n.º 3, 
alínea a) da LPAI e 13.º, n,º 1, alínea a) 
do RJMS); 

h) De respeito da realização da justiça ou 
de funções públicas (artigos 30.º-D, n.º 
5, alínea b) do RGICSF, 68.º, n.º 5, alí-
nea b) e c) do RJASR). 

 

79- Incluindo saber se isso gera boa reputação como resulta do Group Lotus Plc & Anor v 1Malaysia Racing Team SDN BHD & Ors 
[2011] EWHC 1366 (Ch) (27 May 2011) ([2011] ETMR 62, [2011] EWHC 1366 (Ch); From England and Wales High Court (Chancery 
Division) Decisions). 
 

80- As circunstâncias não são apenas as do caso, mas as do contexto em que se insere. Sendo sempre actividade social é importante conhe-
cer a cultura em que se integram e a opinião que os seus actos podem gerar na sociedade. É o que afirma o Elliot v Financial Services Au-
thority [2002] UKFSM FSM027 (16 March 2006) ([2002] UKFSM FSM027; From United Kingdom Financial Services and Markets Tri-
bunals Decisions; «The phrase “professional misconduct” had never been defined but was generally regarded as any conduct by a lawyer 
in his or her professional capacity that would reasonable be regarded as disgraceful or dishonourable by fellow lawyers of good repute. » 

 

81- Mrs Janet Lyons (t/a Lyons Haulage) v Department Of Environment Northern Ireland (DOENI) (Transport: Traffic Commissioner 
cases) [2014] UKUT 189 (AAC) (23 April 2014) ([2014] UKUT 189 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): 
«an operator who cannot be trusted to comply with the operator’s licensing regime is unlikely to be fit to hold an operator’s licence». 
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Quanto às fontes, estas são de três naturezas: 
 

a) Indícios ou factos; 
b) Decisões judiciais; 
c) Decisões administrativas, sobretudo de 

supervisões82. 
 

Os factos relativos ao cumprimento dos deveres 
podem eles próprios ser objecto de uma decisão 
de uma autoridade, mas estes e a existência de 
uma decisão não se confundem. A autoridade 
administrativa ou valora os factos ou a existên-
cia de uma decisão. Se valora os factos (mesmo 
que estes tenham sido objecto de uma decisão 
judicial) são elementos intrínsecos à idoneidade 
que são analisados. As autoridades administrati-
vas não podem condenar em crimes, nem da 
mesma forma em contra-ordenações que não 
sejam a sua competência, ou fora do processo 
devido. Não é um juízo infraccional que fa-
zem83. Apenas valoram os factos que são objec-
to dessas decisões84 sob o ponto de vista das 

suas implicações administrativas. Não há aqui 
nenhuma proibição de dupla valoração porque 
esta só tem sentido dentro do direito infraccio-
nal85. 
 

A imputação e punibilidade infraccionais obe-
decem a critérios bem diversos do das decisões 
administrativas. Exige-se tipicamente o dolo, 
os critérios de prova são bem mais exigentes, a 
tipicidade objectiva impõe contornos mais es-
tritos, podem existir amnistias. Um arquiva-
mento infraccional não significa que o agente 
não praticou os factos nem que não violou a 
lei86. Significa apenas que perante as garantias 
infraccionais não é possível dar os factos como 
provados ou imputar os mesmos ou sancionar o 
agente. Em certos casos pode revelar condutas 
bem mais perigosas. Um agente que não seja 
punido por um crime patrimonial por não ter 
sabido distinguir o património próprio do 
alheio, pode ser um agente bem mais perigoso 
para os sectores em que vai actuar que alguém 
que sabe bem distinguir os patrimónios. 

82- O simples facto de ser referido num relatório de inspecção pode pôr em causa a reputação como se queixa um interessado no acórdão 
da Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 92-83.359.  
 

83- Isso bem o diz o acordão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 quando afirma que «et contraire-
ment à ce qui est soutenu, la décision attaquée ne présente pas le caractère d'une sanction » 

 

84- Distingue claramente os factos das decisões o acórdão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 
quando afirma «le collège de l'AMF s'est borné à tirer la conséquence de la perte de la condition d'honorabilité qu'il a constatée consécuti-
vement aux faits commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Euroland Finance et ayant par ailleurs entraî-
né la condamnation pénale définitive prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2009». Da mesma forma o Con-
seil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/07/2011, 337552 : «l'Autorité des marchés financiers a recherché si tout ou partie des 
faits sanctionnés par la décision du 26 février 2009 caractérisaient, par leur nature et leur gravité, le défaut d'honorabilité et d'expérience 
de M. A ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié ces faits». De igual forma o Conseil d'État, Juge des référés, 30/05/2008, 315570 : «la 
décision de retrait d'agrément n'a été prise qu'au regard des faits reprochés à M. A et n'était liée ni à la qualification pénale de ces faits 
par le juge répressif ni à un contexte disciplinaire». 
 

85- O Acórdão TCA Sul, do CA, 2.º Juízo, de 26 de Abril de 2012, processo n.º 03836/08 não pareceu ter em conta esta distinção quando 
estatui que «V – Embora os factos imputados ao recorrente possam consubstanciar infracções às regras legais ou regulamentares que 
regem a actividade das instituições de crédito, ou a prática de crime de administração danosa, não devem elas ser subsumidas nas als. c) 
ou d) do citado artº 30º, nº 3, dado que, antes do acto impugnado, não existia uma condenação por sentença judicial». Da mesma forma 
há recorridos que invocam a violação da presunção de inocência no âmbito do Acórdão do STA de 3 de Maio de 2005, CA, 2ª Subsecção, 
processo n.º 01009/04, de forma completamente despropositada. A presunção da inocência é garantia de processos infraccionais, não de 
procedimentos administrativos. 
No mesmo sentido, as Guidelines quando afirmam a tendencial irrelevância da natureza do facto ou da definitividade ou precariedade do 
facto, factor ou circunstância passível de integrar o núcleo da ponderação, de natureza territorial (factos praticados no estado da avaliação) 
ou extraterritorial (Parágrafo 13.1 das Guidelines EBA e parágrafo 2.1.1 do Handbook FCA.). 
 

86- Nestes termos, e embora os catálogos legais ou dos standards não o refiram expressamente (porque apenas indicam exemplificativa-
mente as condenações ou acusações), a administração pode ter em conta também o recurso às figuras da suspensão provisória do processo 
(artigos 281.º e 282.º do CPP) ou do arquivamento com dispensa de pena (artigo 280.º do CPP), como alternativa à acusação (artigo 283.º 
do CPP). 
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Se é a existência de decisões de autoridades 
públicas enquanto tal que são tidas em conta, 
não é por estas revelarem maior gravidade das 
situações enquanto tal87, dado que a valoração 
tem de ser feita pelo supervisor autonomamente 
por força do princípio da decisão. Se a existên-
cia de decisões públicas pode ser autonoma-
mente valorada88 é apenas numa perspectiva de 
reputação89, elemento fundamental na idoneida-
de, como veremos. Mas nesse caso e mais uma 
vez, esse nexo tem de ser fundamentado de for-
ma expressa, racional e consistente pelo super-
visor. 
 

C.3.1.2. As ocorrências jurisprudenciais  

 

A jurisprudência administrativa portuguesa tem
-se dedicado sobretudo ao estatuto das ocorrên-
cias legislativas, não tendo elencado por sua 
iniciativa outras. Por isso é pobre nesta matéria. 

Temos por isso de recorrer a outros direitos. 
 

De entre os factos que concretizam a idoneida-
de encontramos uma muito maior riqueza na 
jurisprudência de outros países europeus. 
 

Há factos relativos aos clientes ou ao público 
em geral: dar informações inexactas a clien-
tes90; informações ao público sem qualidade, 
parasitando uma imagem de credibilidade, seri-
edade e idoneidade91; prestação de informações 
com o risco de pôr em causa o segredo profis-
sional92; concessão de crédito a uma sociedade 
e facilidades concedidas a uma sociedade de 
que se conhecem as dificuldades financeiras93; 
para um «solicitor» escrever cartas ofensivas 
aos clientes94; não ser «capable of being neutral 
and impartial in administering the estate as 
between the different competing interests»95, 
aceitar mandato de cliente que não está na ple-
nitude das suas capacidades96. 

87- Discorda-se por isso do Acórdão TCA Sul, do CA, 2.º Juízo, de 26 de Abril de 2012, processo n.º 03836/08 quando afirma «exigindo a 
lei, quanto aos referidos factos, que haja uma sentença condenatória, tem de se entender que não revestem gravidade análoga as situações 
em que esses factos não foram objecto de tal sentença, pois a expressa intenção do legislador foi a de só considerar a decisão judicial 
condenatória facto revelador da falta de idoneidade». 
 

88- Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 novembre 1990, 77964. 
 

89- Parágrafo 13.3 das Guidelines EBA e parágrafo 2.1.1 do Handbook FCA (este instrumento é expressamente mais claro e assertivo). 
Com efeito, embora se preveja expressamente a ponderação e valoração das condenações (a relevância jurídica da existência das mesmas) e 
do respectivo efeito na reputação, honestidade e integridade da pessoa, a valoração é necessariamente casuística e autónoma (não automáti-
ca) com a ponderação, entre outras, da infracção, da respectiva gravidade, das circunstâncias, do tempo decorrido desde da condenação e da 
relevância da infracção para a função proposta (parágrafo 2.1.1 do Handbook FCA e Rulebook PRA, com equivalente no parágrafo 13.3 
das Guidelines EBA). 
 

90- Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, 05/25209. 
 

91- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-82.842. 
 

92- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1995, 93-85.412 

 

93- Conseil d'État, Juge des référés, 30/05/2008, 315570. 
 

94- Darby v Law Society [2003] EWHC 2270 (Admin) (13 October 2003), ([2003] EWHC 2270 (Admin); From England and Wales High 
Court (Administrative Court) Decisions. 
 

95- National Westminster Bank Plc v Lucas & Ors [2014] EWHC 653 (Ch) (11 March 2014) ([2014] EWHC 653 (Ch); From England and 
Wales High Court (Chancery Division) Decisions. 
 

96- Sheikh v Law Society of England & Wales [2006] EWCA Civ 1577 (23 November 2006) ([2006] EWCA Civ 1577, [2007] 3 All ER 
183; From England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions. 
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Outros são factos relativos à organização: não 
ter garantido, tendo em conta as suas funções, o 
bom funcionamento da instituição97; a capaci-
dade de (controlar) monitorizar os que depen-
dem dele98; a ausência de controlo das suas acti-
vidades99; insuficientes medidas tomadas e a 
tomar para corrigir falhas passadas100; a ausên-
cia de gestor em área central da actividade101; 
falhas de controlo de quilometragem102; não 
manter registos correctos e completos103; mau 
controlo do dinheiro recebido dos clientes mes-
mo que corresponda a uma pequena percenta-
gem da actividade ou não se prove desonestida-
de, nem haja condenação judicial pelo facto104; 
a permissão de passagem de dinheiro pelas suas 
contas sem verificar origem suspeita105. 

Outros em relação às autoridades públicas: ins-
trução de pedido junto da supervisão com for-
tes contradicções106; incumprimento de deveres 
de informação num inquérito público107; in-
cumprimento de obrigações fiscais108; faltar aos 
compromissos com a autoridade pública109; a 
falta de correcção de falhas anteriormente de-
tectadas110; a falta de comparência a diligên-
cias111; não gerar confiança nas autoridades112; 
justificações falaciosas das suas falhas perante 
as autoridades113; não cumprimento de reco-
mendações da autoridade pública114; a falta de 
fornecimento de informações necessárias para 
estabelecer a idoneidade115; ou condenações 
não reveladas116. 

97- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/06/2010, 314841. 
 

98- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

99- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

100- SOUTHWATERSTREET Ltd trading as S W TRANSPORT v THOMAS McKinney [2013] UKUT 590 (AAC) (25 November 2013) 
[2013] UKUT 590 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chambers). 
 

101- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

102- Taz Distribution Ltd & Anor, Re [2013] UKUT 198 (AAC) (29 April 2013) ([2013] UKUT 198 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

103- Tyneside Travel (2007) Ltd, Re [2013] UKUT 115 (AAC) (25 February 2013) (Highlight Search Terms) [8%]  
([2013] UKUT 115 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
 

104- Yerolemou v The Law Society [2008] EWHC 682 (Admin) (11 March 2008) ([2008] EWHC 682 (Admin); From England and Wales 
High Court (Administrative Court) Decisions). 
 

105- Thaker v Solicitors Regulation Authority [2011] EWHC 660 (Admin) (22 March 2011) ([2011] EWHC 660 (Admin); From England 
and Wales High Court (Administrative Court). 
 

106- Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26/01/2015, 368847. 
 

107- Neutral Citation Number: [2010] UKUT 175 (AAC), Appeal No. T/2010/13 IN THE UPPER TRIBUNAL ADMINISTRATIVE 
APPEALS CHAMBER TRAFFIC COMMISSIONER APPEALS ON APPEAL from the DECISION of Beverley Bell TRAFFIC COM-
MISSIONER for the North Western Traffic Area Dated 12 January 2010 
 

108- Neutral Citation Number: [2013] UKUT 424 (AAC) Appeal No: T/2013/32 IN THE UPPER TRIBUNAL ADMINISTRATIVE AP-
PEALS CHAMBER (TRAFFIC COMMISSIONER APPEALS) ON APPEAL FROM THE DECISION OF NICK JONES, TRAFFIC 
COMMISSIONER for the WEST MIDLAND TRAFFIC AREA, DATED 10 APRIL 3013.  
 

109- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

110- Robinson (t/a Robinsons' Removals) (Transport - Traffic Commissioner: Traffic Commissioner cases) [2015] UKUT 156 (AAC) (30 
March 2015) ([2015] UKUT 156 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) «As a result of the deliberate absentee-
ism of Timothy and Stuart Robinson and the unchallenged evidence of VE Cripps which identified significant failings, the commitment, 
suitability and competency of the operator and transport manager were called into question. There was no evidence to show what steps 
they had taken in order to address the failings identified by VE Cripps despite having been given an opportunity to do so. » 
 

111- Robinson (t/a Robinsons' Removals) (Transport - Traffic Commissioner : Traffic Commissioner cases) [2015] UKUT 156 (AAC) (30 
March 2015) ([2015] UKUT 156 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): «It was clear that a decision had been 
made not to attend the public inquiry until such time as it suited the operator’s business commitments. They put their financial concerns 
ahead of the need to attend the hearing and respond to the evidence of VE Cripps. As a result, the DTC was not satisfied that any steps had 
been taken to put matters right or that such steps would be taken in the future (the Priority Freight question). ». 
 

112- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

113- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

114- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

115- Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, (Sezione Seconda) N. 00345/2009 REG.SEN., N. 00222/2009 REG.RIC, 
19/03/2009. 
 

116- CHARLIE ROBERTS Ltd. t/a MAN EURO [2012] UKUT 422 (AAC) (23 November 2012) 2012] UKUT 422 (AAC); From Upper 
Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
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Outros factos ainda praticados na relação com 
os seus pares, que não forçosamente clientes: 
deveres perante os colegas117; transacções com 
uma entidade que realiza transacções ilícitas118. 
 

Outros ainda praticados na sua condução de 
negócios: a possibilidade de acções do cheque 
sem provisão119; a condução de camião sem 
título adequado120; incumprimentos contratuais 
que geraram interdição bancária121; o desrespei-
to de licenças legais122; a realização de activida-
des perigosas ou com pouca qualidade123; a 
contribuição para a crise de uma empresa124. 

Outros ainda factos praticados não pelos inte-
ressados, mas pelas próprias autoridades públi-
cas: a existência de sanção penal, administrati-
va ou disciplinar nos últimos dez anos125; con-
denações126, mesmo que já cumpridas127, e so-
bretudo a existência de segundas condena-
ções128 ou de sanções de autoridades adminis-
trativas do sector financeiro129; os factos cons-
tantes de condenação judicial que não têm a ver 
com a actuação junto da instituição autoriza-
da130; ter sido objecto de cancelamento de auto-
rizações por parte de autoridade pública no pas-
sado131. 

117- Robinson (t/a Robinsons' Removals) (Transport - Traffic Commissioner : Traffic Commissioner cases) [2015] UKUT 156 (AAC) (30 
March 2015) ([2015] UKUT 156 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): «Turning to the issue of good repute, 
the DTC reminded herself that the licensing system was based on trust, not only between the operator and the Traffic Commissioner but 
also between operators. (…) Further, she was not satisfied that the operator and transport manager understood the importance of compli-
ance and she determined that Mr Robinson could not be trusted in the future and that he had lost his good repute. As a result of VE Cripps 
findings and her conclusions, the DTC was satisfied that the revocation of the licence was the balanced and proportionate approach». 
 

118- Romantiek BVBA v Simms & Ors [2008] EWHC 3099 (QB) (16 December 2008) ([2008] EWHC 3099 (QB); From England and 
Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions: «Trading with an organisation which is trading illegally is clearly conduct which is 
capable of affecting the good repute of the holder of the operator's licence». 
 

119- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-12.614. 
 

120- Flowers 2000 Private Co Ltd (t/a Cargo Carriers Transport), Re [2010] UKUT 362 (AAC) (04 October 2010) ([2010] UKUT 362 
(AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
 

121- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-17.860. 
 

122- Perry Mckee Homes Ltd v Department Of The Environment In Northern Ireland [2013] UKUT 618 (AAC) (05 December 2013) 
([2013] UKUT 618 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
 

123- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

124- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza) N. 31825/2010 REG.SEN., N. 01872/2009 REG.RIC. 16 giugno 
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dal TAR, è la lacuna della normativa in materia di situazioni impeditive consistente, per l’appunto, nella mancata previsione di un momen-
to volto all’accertamento, in concreto, dell’effettiva attribuibilità dei fatti alla base delle crisi aziendali a comportamenti censurabili dei 
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interno essi hanno svolto funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo. / Nei commi da 4 a 7dell’articolo citato è disciplinato 
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UKUT 483 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber); «On any view the second conviction makes the breach of the 
law the more serious, since the additional conviction indicates a repetition of wrong-doing which properly affects the issue of general good 
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Noutros casos são directamente qualidades 
(conclusivas) que são apreciadas: capacidade de 
cumprir os seus deveres e de ser de confian-
ça132; a capacidade de assumir encargos e com-
promissos futuros133; e a prudência na actua-
ção134. 
 

Finalmente, é a própria imagem que é tida em 
conta: a imagem de seriedade no sentido de 
quem cumpre os seus deveres135; a imagem de 
crédito no mercado136. 
 

Este percurso permite-nos chegar a algumas 
conclusões. A grande diversidade de factos que 
podem ser ponderados mostra que não há taxa-
tividade dos mesmos. Além disso, nem todos os 
referidos têm o mesmo estatuto lógico. Alguns 
são factos primários, outros são inferências ou 
ilações. O que é essencial para uma decisão 
verdadeiramente concretizadora da idoneidade 
é, por um lado, a sua consideração, e, por outro, 
a sua concatenação e a sua avaliação global. 
 

C.3.1.3. As ocorrências em standards e 

guidelines 

 

As ocorrências em standards e guidelines são 
simultaneamente mais fracas e mais ricas que as 
jurisprudenciais. Mais fracas, por definição, no 
sentido em que as jurisprudenciais beneficiam 
da autoridade de decisões judiciais, mas mais 

ricas na medida em que as orientações que vêm 
de organismos não judiciais tendem a ter a van-
tagem de incorporar não apenas os ensinamen-
tos das decisões judiciais, como da experiência 
administrativa e de mercado, bem como de téc-
nicas de supervisão. No caso das orientações 
internacionais em acréscimo, tendem a mostrar 
uma cultura comum, ou que tende a sê-lo entre 
os países que participam desses organismos 
internacionais. 
 

Na concretização do conceito indeterminado de 
“idoneidade” assumem especial relevo os de-
senvolvimentos enunciativos, por via de Gui-
delines (Orientações), efectuados pelas autori-
dades de supervisão financeiras europeias, co-
mo a EBA, a EIOPA e a ESMA, bem como os 
desenvolvimentos autónomos de instituições de 
supervisão internas dos Estados-membros da 
União137. 
 

Relevam factos em relação às autoridades pú-
blicas: a actuação não transparente, aberta ou 
colaborante nas relações com entidades de re-
gulação ou supervisão138; ter sido “cândido” e 
verdadeiro em todas as relações com qualquer 
entidade reguladora e demonstrar prontidão e 
disponibilidade/vontade de cumprir as regras e 
padrões do sistema de regulação e de outras 
regras e padrões legais, regulatórios ou profis-
sionais139; 

132- Boyes (t/a Boyes Transport), Re [2013] UKUT 285 (AAC) (17 June 2013)([2013] UKUT 285 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
133- Nailrile Ltd v Cadogan & Ors [2008] EWLands LRA_114_2006 (22 December 2008) ([2008] EWLands LRA_114_2006, [2009] 2 
EGLR 151, [2009] RVR 95; From England and Wales Lands Tribunal. 
134- Speight v Gaunt [1883] EWCA Civ 1 (20 January 1883) ((1883) LR 22 Ch D 727, 22 Ch D 727, [1883] EWCA Civ 1; From England 
and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions: «Mr. Cooke at the time was a broker in good repute. He was a person to whom an 
ordinary prudent man desiring to employ a broker in Bradford would have recourse». 
135- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2000, 97-19.372. 
136- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-81.015. 
137- A referência será, em especial, ao Handbook FCA com referências análogas no Rulebook PRA. 
138- Parágrafo 13.6.a. das Guidelines EBA (“Any evidence that the member has not been transparent, open, and cooperative in its dealings 
with supervisory or regulatory authorities.”) 
139- Parágrafo 2.1.3 (13) do Handbook FCA (“Whether, in the past, the person has been candid and truthful in all his dealings with any 
regulatory body and whether the person demonstrates a readiness and willingness to comply with the requirements and standards of the 
regulatory system and with other legal, regulatory and professional requirements and standards.”). 
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Também os praticados na sua condução de ne-
gócios: os fundamentos do despedimento ou da 
exoneração ou destituição de posição de trust, 
ou relação de fidúcia-confiança ou de natureza 
análoga, bem como a solicitação de renúncia140; 
o desempenho financeiro e económico de enti-
dades detidas, geridas ou em que detém ou de-
teve uma participação relevante e a respectiva 
contribuição para o efeito141; a declaração de 
insolvência pessoal142; processos civis, adminis-
trativos ou criminais, grandes investimentos, ou 
exposições ou volume de empréstimos susceptí-
veis de afectar significativamente a respectiva 
solidez financeira143; ter incumprido/
inobservado qualquer requisito ou standard do 
sistema regulatório ou regras e standards equi-
valentes de outros reguladores, câmaras de 

compensação, de gestoras mercados, ordens 
profissionais ou agências públicas144; a partici-
pação ou relação com sociedade, companhia ou 
outra instituição a quem tenha sido recusada 
um registo, autorização ou a qualidade de 
membro para exercício de actividade, negócio 
ou profissão ou a quem tenha sido revogado ou 
cancelado a respectiva autorização ou registo 
ou tenha sido objecto de expulsão145; ter sido 
gestor-administrador, sócio ou relacionado com 
a gestão de empresa que entrou em insolvência, 
liquidação ou administração (judicial) no perío-
do de exercício de funções ou até um ano após 
a cessação da relação146; a exoneração ou des-
pedimento de cargo ou função em instituição 
financeira ou de função de administração ou 
cessação de relação como dirigente ou auditor 
noutra instituição147. 

140- Parágrafo 13.6.c. das Guidelines EBA (“The reasons for any dismissal from employment or any position of trust, fiduciary relation-
ship, or similar situation, or having been asked to resign from employment in such a position.”). 
 

141- Parágrafo 13.7.b. das Guidelines EBA (“Financial and business performance of the entities owned or directed by the member or in 
which the member had or has significant share with special consideration to any rehabilitation, bankruptcy and winding-up proceedings 
and whether and how the member has contributed to the situation that lead to the proceedings.”). As circunstâncias relevantes consistem, 
em especial, na ocorrência de processos de recuperação, de falência ou insolvência ou de liquidação respeitantes a essas entidades. 
 

142- Parágrafo 13.7.c. das Guidelines EBA (“Declaration of personal bankruptcy.”) e pp. 2 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre 
Governo Interno (“Bankruptcies or the equivalent abroad.”). 
 

143- Parágrafo 13.7.d. das Guidelines EBA (“Civil lawsuits, administrative or criminal proceedings, large investments or exposures and 
loans taken out, in so far they can have a significant impact on the financial soundness.”). 
 

144- Parágrafo 2.1.3 (5) do Handbook FCA (“Whether the person has contravened any of the requirements and standards of the regulatory 
system or the equivalent standards or requirements of other regulatory authorities (including a previous regulator), clearing houses and 
exchanges, professional bodies, or government bodies or agencies.”). 
 

145- Parágrafo 2.1.3 (7) do Handbook FCA (“Whether the person has been involved with a company, partnership or other organisation 
that has been refused registration, authorisation, membership or a licence to carry out a trade, business or profession, or has had that 
registration, authorisation, membership or licence revoked, withdrawn or terminated, or has been expelled by a regulatory or government 
body.”). 
 

146- Parágrafo 2.1.3 (9) do Handbook FCA (“Whether the person has been a director, partner, or concerned in the management, of a 
business that has gone into insolvency, liquidation or administration while the person has been connected with that organisation or within 
one year of that connection.”). 
 

147- Página 2 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (“Dismissal from a position in a financial institution, com-
pany or from employment as a senior executive or termination of an engagement as a board member or auditor in another operating un-
dertaking.”). 
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Factos praticados não pelos interessados, mas 
pelas próprias autoridades públicas: as condena-
ções148 ou acusações criminais149 relativas, em 
especial, a crimes previstos no âmbito sector 
financeiro150; crimes de burla ou outros crimes 
financeiros/patrimoniais151, crimes tributá-
rios152, crimes societários, por falência, por in-
solvência ou contra os consumidores153; as in-
vestigações, passadas ou actuais, a sujeição a 
medidas coercivas ou as condenações por in-
fracções respeitantes às regras do sector finan-
ceiro154; as investigações, passadas ou actuais, 
e/ou a sujeição a medidas coercivas ou discipli-
nares por incumprimento de normas da profis-
são ou de regulação155; a recusa de qualquer 
registo, autorização, licença ou de qualidade de 
membro para exercício de actividade, negócio 
ou profissão ou o respectivo cancelamento, re-
vogação ou expulsão156; a interdição ou proibi-

ção de exercício de funções de gestão em em-
presas157; a inclusão na lista de devedores pou-
co fiáveis ou quaisquer registos negativos em 
listas dessa natureza158; ter sido visado em ave-
riguações não abonatórias (desfavoráveis) ou 
em decisões judiciais desfavoráveis ou ter sido 
sujeito em acordos em processos civis respei-
tantes, em especial, a condutas ou práticas de 
natureza financeira, societária, de gestão 
(incluindo más práticas)159; ter sido visado em 
investigação ou procedimento disciplinar, actu-
al ou passado ou a sujeição a interrogatório 
nesse âmbito, por entidades reguladores, câma-
ras de compensação, gestoras de mercados, 
ordens profissionais ou agências públicas160; 
ter sido submetido a procedimento de natureza 
disciplinar ou criminal, ou notificação de qual-
quer potencial procedimento ou de qualquer 
investigação que possa dar origem a              

148- Lato sensu, na formulação do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (pp. 2): “Conviction in a domestic or for-
eign court within the last X years [number of years according to national law] with explanation of circumstances, if applicable.” 

149- A formulação do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (pp. 2) é mais lata (“Pending criminal proceedings.”), 
o que poderá abranger processos criminais em que ainda não tenha sido deduzida acusação. 
150- Parágrafo 13.5.a.i. das Guidelines EBA (“Offences under the laws governing banking, financial, securities, insurance activity, or 
concerning securities markets or securities or payment instruments, including laws on money laundering, market manipulation, or insider 
dealing and usury.”) e o parágrafo 2.1.3 (1) do Handbook FCA (“Whether the person has been convicted of any criminal offence; this must 
include, where provided for by the Rehabilitation Exceptions Orders to the Rehabilitation of Offenders Act 1974 or the Rehabilitation of 
Offenders (Northern Ireland) Order 1978 (as applicable), any spent convictions; particular consideration will be given to offences of dis-
honesty, fraud, financial crime or an offence under legislation relating to companies, building societies, industrial and provident societies, 
credit unions, friendly societies, banking, other financial services, insolvency, consumer credit companies, insurance, consumer protection, 
money laundering, market manipulation and insider dealing, whether or not in the United Kingdom.”). 
151- O catálogo de crimes da versão inglesa (e da respectiva tradução portuguesa) – dishonesty, fraud e financial crime – não têm uma 
correspondência literal com os tipos incriminadores portugueses, pelo que, em consonância, procedeu-se à adaptação da tipologia ao direito 
português (Parágrafo 13.5.a.ii. das Guidelines EBA: “Offences of dishonesty, fraud, or financial crime.”). 
152- Parágrafo 13.5.a.iii. das Guidelines EBA (“Tax offences”). 
153- Parágrafo 13.5.a.iv. das Guidelines EBA (“Other offences under legislation relating to companies, bankruptcy, insolvency, or con-
sumer protection.”). 
154- Parágrafo 13.5.b. das Guidelines EBA (“Relevant current or past investigations and/or enforcement actions relating to the member, 
or the imposition of administrative sanctions for non-compliance with provisions governing banking, financial, securities, or insurance 
activities or those concerning securities markets, securities or payment instruments, or any financial services legislation.”). 
155- Parágrafo 13.5.c. das Guidelines EBA (“Relevant current or past investigations and/or enforcement actions by any other regulatory 
or professional bodies for non-compliance with any relevant provisions.”). 
156- Parágrafo 13.6.b. das Guidelines EBA (“Refusal of any registration, authorisation, membership, or license to carry out a trade, busi-
ness, or profession; or revocation, withdrawal, or termination of such registration, authorisation, membership, or license; or expulsion by 
a regulatory or government body.”) e pp. 2 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (Rejection of an application, 
exclusion or limitation in any other way in terms of the right to conduct operations or a profession which requires authorisation, registra-
tion or such of the competent authority, organisation or equivalent body).  
157- Parágrafo 13.6.d. das Guidelines EBA (“Disqualification by competent authority from acting as a person who directs the business.”). 
158- Parágrafo 13.7.a. das Guidelines EBA (“Inclusion on the list of unreliable debtors or any negative records on this kind of list conduct-
ed by recognised credit bureau if available.”). 
159- Parágrafo 2.1.3 (2) do Handbook FCA (“Whether the person has been the subject of any adverse finding or any settlement in civil 
proceedings, particularly in connection with investment or other financial business, misconduct, fraud or the formation or management of 
a body corporate.”). 
160- Parágrafo 2.1.3 (3) do Handbook FCA (“Whether the person has been the subject of, or interviewed in the course of, any existing or 
previous investigation or disciplinary proceedings, by the appropriate regulator, by other regulatory authorities (including a previous 
regulator), clearing houses and exchanges, professional bodies, or government bodies or agencies.”). 
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procedimentos dessa natureza161; as condena-
ções administrativas de entidades em que tenha 
exercido funções essenciais162; qualquer interdi-
ção ou proibição de exercício de funções de 
administração ou de exercício de funções de 
gestão163; a recusa de registo, licença ou outra 
prerrogativa de exercício de actividade, negócio 
ou profissão, como consequência da revogação 
de licença, registo ou outra prerrogativa164. 
 

De igual modo, factos praticados por entidades 
públicas ou privadas em relação ao interessado: 
ter sido, ou uma empresa com a qual tenha tido 
relação, objeto de investigação, sanção, censu-
ra, suspensão ou crítica por entidade regulado-
ra, ordem profissional ou tribunal, de forma 
pública ou privada165; tiver sido despedido, ou 
ter sido exonerado, destituído ou ter sido inter-
pelado e renunciado a posição de trust, de fidú-
cia-confiança ou de natureza análoga166; a apre-
sentação de qualquer queixa ou reclamação fun-
damentada relativa a actividades reguladas167. 
 

Algumas ausências tornam-se salientes. Não é 
dada ênfase a factos relativos aos clientes ou ao 
público em geral, a factos relativos à organiza-
ção, aos praticados na relação com os seus pa-
res, que não forçosamente clientes. A referência 
em relação a factos que podem ser praticados 

por entidades privadas acresce à tipologia que 
as decisões jurisprudenciais tinham permitido 
estabelecer. Isto permite presumir que os stan-
dards estão ainda numa fase muito incipiente, 
sem se apreciar devidamente os contributos de-
correntes da jurisprudência, mas que acumulam 
experiências de supervisão em que os actos e 
entidades privadas têm igualmente o seu papel. 
 

C.3.2. Redução tipológica 

 

Muitas tipologias já apareceram ao longo do 
presente trabalho. De acordo com cada um dos 
cinco ramos de direito estudados, porque deli-
mitam os bens jurídicos gerais a tutelar, de 
acordo com os destinatários das decisões a to-
mar (supervisões, ou agentes de mercados obri-
gados a controlar a idoneidade dos seus agen-
tes), segundo a natureza do destinatário (pessoa 
colectiva ou singular, supervisionado primário, 
de segundo grau), idoneidade para o exercício 
de funções e actividades ou para a detenção de 
participações qualificadas. As tipologias poder-
se-iam multiplicar, umas mais fecundas outras 
menos, no que respeita aos seus efeitos e rele-
vância.  
 

No entanto, do presente estudo salientam-se 
algumas tipologias de factos relevantes para 
efeitos de idoneidade. 

161- Parágrafo 2.1.3 (4) do Handbook FCA (“Whether the person is or has been the subject of any proceedings of a disciplinary or crimi-
nal nature, or has been notified of any potential proceedings or of any investigation which might lead to those proceedings.”). 
 

162- Página 3 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (“Supervisory sanctions against the person notified or a 
company where the person had a key function.”) – sublinhado nosso. 
 

163- Parágrafo 2.1.3 (12) do Handbook FCA (“Whether the person has ever been disqualified from acting as a director or disqualified 
from acting in any managerial capacity.”). 
 

164- Parágrafo 2.1.3 (8) do Handbook FCA (“Whether, as a result of the removal of the relevant licence, registration or other authority, 
the person has been refused the right to carry on a trade, business or profession requiring a licence, registration or other authority.”). 
 

165- Parágrafo 2.1.3 (10) do Handbook FCA (“Whether the person, or any business with which the person has been involved, has been 
investigated, disciplined, censured or suspended or criticised by a regulatory or professional body, a court or Tribunal, whether publicly 
or privately.”). 
 

166- Parágrafo 2.1.3 (11) do Handbook FCA (“Whether the person has been dismissed, or asked to resign and resigned, from employment 
or from a position of trust, fiduciary appointment or similar.”). Neste exemplo tipológico há uma dissonância na formulação literal da 
circunstância relativamente às Guidelines EBA. 
 

167- Parágrafo 2.1.3 (6) do Handbook FCA (“Whether the person has been the subject of any justified complaint relating to regulated 
activities.”). 
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Em primeiro lugar, factos do próprio e factos 
com impacto no próprio. Numa primeira leitura 
pode parecer excessivo fazer ponderar factos 
que não sejam praticados pelo próprio numa 
ponderação de idoneidade. Mas este tipo de 
perspectiva está inquinado por um enfoque de 
responsabilidade e de responsabilidade pessoal. 
As regras relativas à idoneidade não são regras 
de responsabilidade e muito menos pessoal, 
mas antes regras de protecção dos mercados. 
Na sua maioria trata-se de factos praticados 
pelo próprio. Mas existem factos que, tendo 
impacto no interessado, não foram praticados 
por ele. Os mercados vivem de reputação168. 
Uma pessoa que, mesmo sendo muito honesta, 
não gere confiança nos mercados por ter 
(mesmo que muito injustamente) má reputação, 
pode criar riscos para esse mercado169. A confi-
ança do mercado é referida, e não por acaso, no 
artigo 30.º-D, n.º 1 do RGICSF e no artigo 68.º, 
n.º 2 do RJASR. Não importa fazer moraliza-
ções na matéria. Se alguém tem a reputação de 
ser desonesto, mesmo que injustamente, isso 
pode gerar uma corrida aos depósitos ou uma 
forte perda de clientes numa seguradora. O juí-
zo a fazer não é de culpa, mas em sede de efei-
tos potenciais no mercado e no agente em causa 

(de prognose, portanto). Daqui se pode com-
preender na sua profundidade a relevância de 
decisões judiciais ou administrativas. Estas po-
dem afectar a reputação do interessado. Este, 
aliás, é o reverso da medalha de muitas das ac-
tividades dos supervisionados. Também estes 
avaliam a reputação dos seus clientes. Não fa-
ria sentido não lhes ser exigido o que são eles 
próprios a ter de exigir170. Mesmo que se consi-
dere que tal seja (sentimentalmente) injusto, a 
função das supervisões é a de tutelar a seguran-
ça dos mercados. Isso não significa que as deci-
sões de autoridades públicas terceiras possam 
ter um efeito automático. Não por isso violar 
quaisquer garantias relativas aos efeitos auto-
máticos dos actos, mas por isso violar as regras 
mínimas da fundamentação. 
 

A segunda tipologia divide factos patrimoniais 
de factos que não os sendo podem ter impacto 
patrimonial. Nenhuma das tipologias legais 
refere estes últimos, mas isso não pode impedir 
a sua ponderação. Se, por exemplo, alguém que 
pretende ser administrador de uma instituição 
de crédito pratica assédio sexual ou moral em 
relação a trabalhadores, o facto gera a potencia-
lidade de destruir valor na empresa. Não são 
actos da sua vida privada que estão em causa, 
mas infracções, e infracções públicas171. 

168- O artigo 11.º da Directiva n.º 2006/48/CE, de 14 de Junho de 2006, usa mesmo, como equivalente de idoneidade «good repute». Em 
alemão é usado Zuverlässigkeit traduzível em inglês por reliability, dependability, tenacity, soundness, steadiness, reliableness, credible-
ness, safeness, trustiness, creditableness, trustworthiness. A versão polaca reza «dostatecznie nieposzlakowanej opinii», que se traduz em 
boa reputação bastante. A reputação dos accionistas é expressamente referida no acórdão do Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26/01/2015, 
368847. Também o Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, 
(Sezione Terza), 22 aprile 2015: «Partendo da tali premesse non sembra che, come ritenuto da parte ricorrente, il requisito di onorabilità o, 
meglio, la sua carenza originaria o sopravvenuta possa ricevere un trattamento giuridico differente rispetto a qualsiasi diverso fatto o 
situazione sintomatici di carenza del più esteso requisito reputazionale, costituendo i requisiti di onorabilità desumibili dall’art. 1 D.M. 
144 /1998, una componente ascrivibile al più ampio concetto di reputazione (cfr. art. 19, comma 5, TUB).». 
169- Conseil d'État, Juge des référés, 30/05/2008, 315570 : «l'honorabilité ne saurait se confondre avec l'appréciation de l'innocence ou de 
la culpabilité du dirigeant et s'inscrit dans le cadre d'un examen plus général de son parcours et de ses mérites professionnels». Consiglio 
di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N. 04928/2015 REG.PROV.COLL., N. 01509/2015 REG.RIC. 22 settembre 2015: «la 
reputazione costituisce, insieme all’integrità, il requisito della “onorabilità”». Nas Guidelines EBA, a qualidade global da adequação é 
constituída pelos elementos/critérios/requisitos da reputação (a trilogia de reputação, a regularidade da conduta anterior e a solidez finan-
ceira) e da experiência. Nos Handbook FCA e Rulebook PRA, o elemento/pressuposto da adequação (fit and proper) é constituído pelos 
elementos de 1) honestidade, integridade e reputação; 2) competências e capacidade/conhecimentos/experiência; 3) solidez financeira 
(parágrafo 1.3.1 da secção denominada “FIT The Fit and Proper test for Approved Persons” do Handbook FCA e do Rulebook PRA). 
170- Nas actividades bancárias há mesmo o dever de se inquirir sobre a idoneidade dos clientes e contrapartes (Cour d'appel de Nouméa, 
CT0062, du 16 février 2006, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767 ; Cour de cassation, civile, Chambre 
commerciale, 8 juillet 2008, 07-13.674), também o dever de identificação e de verificação da idoneidade de clientes desconhecidos no 
acórdão da Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1987, 85-16.969 ; cf. igualmente Cour de Cassation, Chambre crimine-
lle, du 23 janvier 1989, 87-81.539, Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 12MA00936. 
171- Contra-Ordenação muito grave no artigo 29.º do Código do Trabalho. Ver igualmente os crimes de coacção sexual (artigo 163.º do 
Código Penal) e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência (artigo 165.º do Código Penal), por exemplo. Num caso contra o Banco 
Central Europeu relaciona-se o «mobbing» com a dignidade no trabalho (12. Maria Concetta Cerafogli, v European Central Bank (ECB) 
[2012] EUECJ F-43/10 (12 December 2012), ([2012] EUECJ F-43/10; From Court of Justice of the European Communities (including 
Court of First Instance Decisions)); Neutral Citation Number: [2006] EWHC 1898 (QB)  Case No: TLQ/05/0753 IN THE HIGH COURT 
OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION, HELEN GREEN vs DB GROUP SERVICES (UK) LIMITED «The significance of his 
behaviour is that his dismissive attitude to her, well illustrated by the incidents described above  (paragraph 117-118 above), is likely to 
have influenced Mr Preston by signalling that such behaviour was acceptable within such an organisation.». 



59 : C!"#$%&' "& M#$*!"& "# V!+&$#' M&-/+/;$/&' 

 

Existe igualmente a idoneidade para o sector e a 
idoneidade para a entidade172. Com efeito, esta 
destrinça resulta do princípio da proporcionali-
dade e do regime legal quando se trata da ido-
neidade como condição de acesso a um merca-
do (como no caso dos auditores, dos consulto-
res para investimento, dos agentes vinculados, 
das sociedades de notação de risco por exem-
plo) o que se aprecia é a idoneidade para inter-
vir num sector. Quando se trata da idoneidade 
(relacional) para assumir certos cargos ou a par-
ticipações qualificadas referimo-nos a uma ido-
neidade para a entidade. Além de se ter de pon-
derar o sector (mobiliário, bancário, segurador) 
tem de se ponderar a idoneidade para a entidade 
concreta em função a sua dimensão, complexi-
dade, complexidade dos negócios e assim por 
diante. 
 

C.3.3. Redução dogmática 

 

A idoneidade é a aptidão para gerar e distribuir 
valor económico de modo valorado positiva-
mente pelo direito. Numa dimensão é conceito 
neutro (valor económico) noutra é axiológico 
(valor jurídico positivo). O modo de gerar o 
valor tem de ser positivamente valorado, o mo-
do de o distribuir igualmente. 
 

Neste sentido é um conceito duplamente remis-
sivo: para a realidade económica e para as valo-
rações jurídicas. Os regimes de organização e 
funcionamento são fundamentais para se atestar 
da valoração positiva da criação, os regimes de 
conflitos de interesses essenciais para se aferir 
da valoração positiva da criação do valor. 
 

O que visa a idoneidade é, em suma, que os 
agentes do mercado criem valor para esse mer-
cado e o distribuam de acordo com as valora-
ções legais. Quando se exige um controlo pré-
vio ou posterior para a idoneidade no fundo o 
que se está a exigir é que seja um membro acti-
vo do mercado e lhe aumente o valor, tanto 
económico como axiológico. Num mercado 
absolutamente aberto, sem restricções de aces-
so, o legislador assume que a destruição de va-
lor faz parte do processo criativo global do 
mercado. A ideia é que a destruição de valor é 
restringida por meros controlos repressivos e 
sobretudo compensada globalmente pela cria-
ção geral de valor. Nos mercados que impõem 
a idoneidade não se visa apenas a criação de 
valor económico (como através dos conceitos 
do campo semântico da competência), ou ape-
nas rectidão de valores (como em conceitos 
como a independência), mas que seja acrescen-
tado valor (neste sentido bifronte) ao mercado. 
A ideia por detrás desta opção legislativa é a de 
que os custos e riscos associados a estes merca-
dos, e o efeito de contágio, não compensam os 
efeitos positivos da destruição criativa. 
 

D. Idoneidade e procedimento adminis-

trativo  
 

Torna-se necessário completar o presente estu-
do reflectindo sobre a relação entre a idoneida-
de e procedimentos administrativos. Todo o 
trabalho presente foi elaborado nessa perspecti-
va, mas na procura dos pressupostos substanti-
vos do acto administrativo que aprecie a ido-
neidade. É tempo agora de inverter a perspecti-
va e tentar verificar o papel que este requisito 
de idoneidade tem no procedimento administra-
tivo. 

172- VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», 
in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, pp. 78, 80, distingue aqui a idoneidade absoluta e a relativa, o que é consistente com o 
facto de estar a estudar apenas um sector, o bancário. Quando se generaliza a análise deixa de haver idoneidades absolutas. Nenhuma auto-
ridade administrativa atesta da identidade para todos os sectores (embora o regime dos peritos avaliadores de imóveis pela intervenção da 
três autoridades dos sector financeiro, seja uma aproximação dessa realidade). 
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O procedimento que leva à decisão sobre a ido-
neidade segue as regras gerais do procedimento 
administrativo. Quer isto dizer que, nomeada-
mente no que respeita à prova, se seguem as 
regras gerais do CPA, nomeadamente os seus 
artigos 115.º a 120.º do Código. São admitidas 
todas as provas admissíveis em direito, não va-
lendo um princípio de in dubio pro reo, e é con-
sagrado um regime de distribuição do ónus de 
prova temperado por deveres de diligência pro-
batória autónomos por parte das supervisões. 
Isto significa que a maioria dos problemas de 
prova que se podem suscitar não são de valida-
de probatória, mas da sua credibilidade. In-
cumbe às supervisões fazer prova consistente 
dentro dos seus deveres de diligência probató-
ria. 
 

No entanto, em vários casos o legislador impôs 
regras especiais em sede de procedimento. No 
direito bancário existe a obrigação de trocar 
informações com a CMVM e a ASF prévia à 
decisão do Banco de Portugal (artigo 30.º-D, n.º 
7 do RGICSF). Em sede seguradora existe um 
desenvolvido regime especial de prova de regis-
to criminal (artigo 68.º, n.º 8 a 12 do RJSAR). 
No caso dos peritos avaliadores de imóveis, a 
decisão da CMVM é precedida de parecer vin-
culativo do Banco de Portugal e da ASF 
(artigos 4.º, n.º 5 e 6.º da LPAI). Este regime, 
que parece simples, suscita dois problemas:  
 

a) O que sucede quando os pareceres do 
Banco de Portugal e da ASF são contra-
ditórios? Ou seja, quando um considera a 
pessoa idónea e outro não? São ambos 
vinculativos. Na tipologia dos artigos 
91.º e 92.º do CPA, trata-se de pareceres 

obrigatórios e vinculativos. Ambos o 
são. Por isso o CPA não dá solução para 
este caso. A única solução é a de consi-
derar que é necessário que ambos os pa-
receres sejam favoráveis para que seja 
possível haver uma decisão favorável da 
CMVM. Esta solução decorre da finali-
dade do regime legal. Se a lei impõe dois 
pareceres de duas autoridades, pretende 
que nenhum avaliador seja registado sem 
que ambos aceitem a sua idoneidade.  

b) Mas o que se passa quando os dois pare-
ceres são favoráveis? Fica a CMVM 
obrigada a registar o avaliador de imó-
veis? O registo dos peritos avaliadores 
de imóveis incumbe à CMVM que tem 
nessa sede de apreciar a idoneidade dos 
mesmos (artigo 3.º da LPAI). Admitir 
que, havendo dois pareceres favoráveis, 
a CMVM seria obrigada a registar o pe-
rito avaliador de imóveis era esvaziar o 
poder de registar que é concedido à 
CMVM. 

 

Por isso, o sentido do regime legal apenas pode 
ser o seguinte: para que seja registado um peri-
to avaliador de imóveis é necessário que todas 
as autoridades de supervisão tenham uma deci-
são favorável em relação à sua idoneidade. É o 
que é consistente com o seu âmbito de activi-
dade. Com efeito, os peritos avaliadores de 
imóveis podem actuar nos três mercados finan-
ceiros indiscriminadamente (artigo 1.º da 
LPAI). Em suma, os pareceres apenas são vin-
culativos quando são desfavoráveis. 
 

No entanto, as questões mais complexas colo-
cam-se no plano do próprio acto administrativo 
a praticar. 
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Tendo em conta que a idoneidade nunca apare-
ce na lei como único requisito, não existe ne-
nhum acto em que se aprecie autonomamente a 
idoneidade. Esta é sempre e apenas parte de um 
acto administrativo. Com efeito, há que ter em 
conta que não existem actos de declaração de 
idoneidade enquanto tal. É verdade que em cer-
tos casos há informações sobre factos relevan-
tes sobre idoneidade entre supervisões, nomea-
damente, mas em nenhum caso estamos perante 
accertamenti amministrativi de idoneidade. As 
supervisões em nenhuma parte têm competên-
cia para emitir atestado de idoneidade autóno-
mo. Isto até porque os actos que têm a idonei-
dade como fundamento nunca são meramente 
declarações, são actos administrativos em senti-
do próprio. A idoneidade é sempre um instru-
mento para um dispositivo final, seja de autori-
zação, registo, medida ou outro, bem como de 
actos secundários (revogações ou cancelamen-
tos de actos primários). 
 

A idoneidade tem de se verificar para todos os 
interessados a que a lei exija essa qualidade. 
Não é o facto de a maioria deles a terem que 
dispensa os restantes de a possuir173. Da mesma 
forma tem de ser apreciada à data da decisão e 
não pensando em data futura ou passada174, sem 
esquecer que é de tutela de bens futuros que se 
trata. 
 

O acto administrativo, na parte em que funda-
menta a idoneidade, está regido pelos deveres 

de fundamentação que são universais, mas com 
as especialidades que já referimos de, tratando-

se de um conceito de discricionaridade técnica 
e indeterminado, exigir uma fundamentação 
mais aturada, descrevendo claramente os factos 
indiciadores primários (referenciados probato-
riamente); os factos secundários; e os mecanis-
mos de ilação intermediários175, de natureza 
económica, de técnica de supervisão, de experi-
ência comum e especializada, que permitem 
chegar à conclusão da falta de idoneidade. Sen-
do a idoneidade a qualidade subsidiária deve 
ser analisada após as outras qualidades exigi-
das. A fundamentação tem de ser analítica, no 
sentido em que tem de ponderar todas as cir-
cunstâncias relevantes e as conexões entre eles, 
e sintética, no sentido em que as tem de ponde-
rar no seu conjunto176. A primeira especialida-
de da apreciação da idoneidade não decorre de 
um regime especial que em relação a ela tenha 
sido consagrado, mas do seu estatuto de con-
ceito de discricionaridade técnica. 
 

No que respeita ao sentido e alcance da funda-
mentação (o tema é bem mais complexo), efec-
tuar-se-ão apenas duas observações específicas 
sobre os actos positivos e os actos negativos 
(quer primários quer secundários). (i.) Nos ac-
tos de conteúdo negativo, especialmente nos 
actos secundários, estão inequivocamente sujei-
tos ao dever legal de fundamentação, nos ter-
mos das alíneas a), c) e e), do n.º 1, do artigo 
152.º do CPA.  
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173- Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 221811. 
 

174- 168. NCF (LEICESTER) Ltd [2012] UKUT 271 (AAC) (26 July 2012) ([2012] UKUT 271 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber); «the good repute of the operator and the Transport Manager had to be judged as at the date of the 
Public Inquiry». 
 

175- VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», 
in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 51, salienta, e com razão, que algumas destas interconexões são de conexão entre 
conceitos concretizadores e o conceito de base. Neste sentido, alguns deles não estarão incluídos na ilação probatória propriamente dita, 
mas na conexão jurídica entre conceitos intermédios e conceito de base (no caso, a idoneidade). 
 

176- É o que afirma em lugar paralelo Kilpatrick (t/a J Kilpatrick Coach Hire) (Transport - Traffic Commissioner: Traffic Commissioner 
cases) [2015] UKUT 474 (AAC) (18 August 2015) ([2015] UKUT 474 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) 
«The underlining of ‘shall’ and ‘all relevant evidence’ is ours in order to stress two initial points. First, by using the word “shall” Parlia-
ment is making it clear that Traffic Commissioners are required, whenever they have to determine a question of good repute, to take all the 
relevant evidence into account. There is no question of this being optional or discretionary they will, quite simply, be failing in their duty if 
they do not take all the relevant evidence into account. Second, when the terms of this sub-paragraph are considered as a whole it is quite 
clear that the relevant evidence, in relation to good repute, is not confined to relevant convictions but covers a much wider range of con-
duct». 
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No caso específico dos actos secundários, como 
tipicamente a administração intervém sobre 
uma realidade e um estado já objecto de uma 
decisão permissiva originária, com a finalidade 
de lhe pôr termo, por verificação ou descoberta 
de factos supervenientes, a exigência de funda-
mentação é, portanto, reforçada. (ii.) No caso 
dos actos positivos, em especial quando a su-
pervisão – mesmo verificando factos ou cir-
cunstâncias de índices negativos de idoneidade 
– efectue um juízo (autónomo) não negativo, é 
prudente fundamentar o juízo positivo, devido à 
sujeição dos entes públicos a um regime de res-
ponsabilidade civil extracontratual pelo exercí-
cio da função administrativa (aprovado pela Lei 
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro) por exigência 
constitucional (artigo 22.º da CRP). São deci-
sões da administração que potenciam também 
efeitos sistémicos, designadamente, pela admis-
são (ou manutenção) de agentes no mercado e, 
por conseguinte, de fontes de perigo e que, por 
esse facto, podem sujeitá-la a responsabilidade 
civil.  
 

A fundamentação, em qualquer caso, tem de 
assentar nos dois eixos da adequação e da pro-
porcionalidade (artigo 7.º do CPA)177. 

Já quanto aos critérios de decisão, quando exis-
tem anteriores decisões sobre o tema, a idonei-
dade declarada tem efeitos externos em alguns 
casos. É o caso de presunção elidível de idonei-
dade prevista nos artigos 30.º-D, n.º 9 do RGI-
CSF, 68.º, n.º 7 do RJASR, e 13.º do RJMSR. 
Salienta-se que não se trata de verdadeiras pre-
sunções da teoria da prova. O que está aqui em 
causa não é a prova de um facto, mas o estabe-
lecimento de uma valoração. O que a lei estatui 
é que o juízo de idoneidade, a valoração, se 
deve entender favorável salvo juízo contrário 
(este sempre fundamentado) do supervisor178. 
 

Da mesma forma, nos casos em que os actos 
decorrem de iniciativa do particular há que dis-
tinguir duas situações que podem levar ao inde-
ferimento: ou o indeferimento substantivo, por 
não haver idoneidade, ou com fundamentos 
probatórios, por esta não ter sido demonstrada 
pelo particular. Mas nestes casos a fundamenta-
ção não é menos exigente. Torna-se necessário 
demonstrar que nos termos dos artigos 115.º e 
116.º do CPA o ónus da prova estava do lado 
do particular tendo em conta as diligências rea-
lizadas pelo supervisor, e que a prova não é 
bastante para um acto favorável. 

177- Já demonstrámos que a necessidade não é requisito autónomo relativo à idoneidade porque é pressuposto necessário pela lei. 
 

178- Confrontar em sentido paralelo «The licence confirms that the holder of the licence is a person of good repute, financially sound, able 
to maintain his vehicles in a safe and roadworthy manner, professionally  competent; and a person who understands the various legal 
requirements about haulage.» (Neutr al Citation Number: [2010] EWHC 2029 (Ch) Case No: HC09C00297 IN THE HIGH COURT OF 
JUSTICE CHANCERY DIVISION) Abbey Forwarding Limited (In Liquidation) Claimant - and - (1) Richard John Hone et al.). 
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E. Conclusões 

 

Da análise das consequências jurídicas resulta 
que os actos que têm como fundamento a ido-
neidade são sempre de supervisão preventiva179, 
dirigem-se a efeitos futuros e potenciais. O juí-
zo de idoneidade é sempre de perigo abstracto-

concreto e não de perigo concreto ou de danos. 
Não se têm demonstrar danos futuros, nem peri-
gos concretos futuros, mesmo que por excesso 
isto seja legítimo demonstrar. O juízo é sempre 
de aptidão. 
 

Da delimitação conceptual conclui-se que a ido-
neidade tem duas dimensões, uma neutra, a cri-
ação de valor económico, e outra valorativa, o 
de a criação de valor e a sua distribuição serem 
valoradas positivamente pelo direito. 
 

A relação do conceito de identidade com os 
restantes requisitos legais é de subsidiaridade, 
uns concretizando a dimensão neutra 
(competência, habilitações, experiência, forma-

ção, disponibilidade e assim por diante) orien-
tados para a criação de valor económico. Ou-
tros são desenvolvimento da dimensão valorati-
va, como a independência. 
 

Enquanto conceito de discricionaridade técnica 
a idoneidade exige controlo na perspectiva da 
adequação aos fins e da proporcionalidade. 
Esta última é particularmente relevante para 
destrinçar a idoneidade para um sector em ge-
ral, da idoneidade para uma entidade concreta 
desse sector.  
 

As ocorrências periféricas mostram que há dois 
tipos de factores indiciários na matéria: o cum-
primento de deveres e as fontes indiciárias. Os 
deveres em questão constantes das enunciações 
legislativas referem-se sobretudo ao respeito do 
património alheio, à gestão do património 
alheio e próprio e ao respeito de funções públi-
cas ou sistemas de controlo públicos. Os factos, 
quando são decisões de autoridades públicas, 
são relevantes sobretudo para a reputação. 
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179- No acórdão TCA, de 24 de Junho de 2008, CT, 2.º Juízo, no processo n.º 02297/08, afirma-se e com razão que «Saliente-se que na 
sistemática do RGICSF a constituição, a autorização e o registo das instituições bancárias estão excluídos do âmbito da supervisão embora 
traduzam ainda os poderes do supervisor pois é especialmente na fase da autorização que melhor se apura a verificação dos requisitos de 
constituição, de funcionamento, de composição do capital social, de verificação da idoneidade dos accionistas e gestores». Mas isso só 
mostra que o RGICSF não é sistemático e ao contrário dos artigos 358.º e ss. Cód.VM não teorizou genericamente a supervisão. O mesmo 
nos Acórdãos TCA Sul, de 29-01-2008, no processo 02161/07, e de 13-10-2009, no processo n.º 03310/09, da Secção de Contencioso 
Tributário. 
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De entre as tipologias atendíveis para a idonei-
dade destacam-se as que dividem os factos do 
próprio e de terceiros, factos patrimoniais e fac-
tos que, não os sendo, podem ter impacto patri-
monial e a da idoneidade para o sector e para a 
entidade. 
 

Concluímos retornando ao início. Os conceitos 
indeterminados são um presente envenenado 
oferecido às autoridades administrativas. O le-
gislador bem sabe quais são os bens jurídicos a 
tutelar e quem os deve tutelar. Mas tem igual-
mente consciência de que é impossível esgotar 
através de previsões específicas as formas da 
sua lesão, mesmo que potencial. Deixa por isso 
uma grande margem de manobra aos superviso-

res. É inelutável reconhecer isto. Mas esta mar-
gem de manobra não existe para ser livremente 
aplicada pelos supervisores, mas para ser con-
cretizada por eles. O custo é por demais evi-
dente: quanto mais indeterminado o conceito, 
mais exigente o conteúdo da fundamentação, 
mais exigente a sua estruturação, a descrição 
do «iter» demonstrativo. A ligação entre o bem 
jurídico e a supervisão fica a cargo desta últi-
ma, de forma racional, e mostrando que não 
actua de acordo com sensibilidades, mas é 
efectivamente dotada de técnicas de supervi-
são. E sempre tendo em conta acima de tudo, 
dentro das garantias dos particulares, os inte-
resses dos beneficiários dos regimes, não os 
dos regulados180. 

180- A propósito da actividade seguradora o Poole & Ors v Her Majesty's Treasury [2006] EWHC 2731 (Comm) (08 November 2006) 
([2006] 2 CLC 865, [2006] EWHC 2731 (Comm), [2007] 1 All ER (Comm) 255, [2007] Eu LR 305, [2007] Lloyd's Rep IR 114; From 
England and Wales High Court (Commercial Court) Decision «193.It would also, to my mind, be a surprising conclusion that a directive 
granted the same rights to insurers and insureds to have insurers regulated. As the Claimants' submissions were developed they were re-
vealed to be a claim to a right to be regulated or to equality of regulation. The loss claimed arose from losses in the syndicates of which the 
Names were members. In my judgment regulation of others is of no relevance (nor indeed is there any suggestion that some syndicates or 
Names were regulated differently from others) and, as I have already said, the notion of a grant of a right to be regulated is, as Mr Plender 
QC acknowledged, an abuse of language or "nonsensical". The purpose of regulation is not to protect the regulated but those to whom they 
supply their services or products. It is, of course, conceivable that different rights might be granted to insurers (say, to establish) and to 
insureds (say, to compensation for failure of an insurer), but that is of no relevance in this case». Consiglio di Stato, Sezione Consultiva 
per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2011, NUMERO AFFARE 04905/2011, «una prospettiva di tutela rafforzata 
dell’investitore, alla analitica e compiuta disciplina dei requisiti di indipendenza delle società e dei requisiti patrimoniali supportati dalla 
garanzia di polizza assicurativa, nonché dei requisiti di onotrabilità e indipendenza dei soci, cui va aggiunto il requisito della profession-
alità per gli esponenti aziendali e per i soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società». 
 


