COMUNICADO

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

COMUNICADO SOBRE TERMO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECLAMAÇÕES DE CRÉDITOS

O Banco Espírito Santo, S.A. – Em Liquidação (“BES”) vem por esta via prestar a todos
os interessados a seguinte informação:
(i)

O termo do prazo para apresentação das reclamações de créditos dos credores do
BES depende do momento em que são citados;

(ii)

A lei prevê formas diversas de citação, designadamente por edital para a generalidade
dos credores e por carta para credores conhecidos com domicílio, residência habitual
ou sede social noutros Estados membros da União Europeia;

(iii)

Uma vez que ainda se encontram em curso as diligências de citação dos credores
conhecidos com residência na União Europeia, não terminou ainda o prazo para estes
poderem vir a apresentar a sua reclamação de créditos;

(iv)

Colocava-se a dúvida de saber se os demais credores se poderiam aproveitar deste
prazo, i.e. se a reclamação de créditos podia ser apresentada por qualquer credor até
ao termo do prazo que começou a correr em último lugar, pelo que a Comissão
Liquidatária apresentou um requerimento ao Tribunal para que esclarecesse esta
questão;

(v)

O Tribunal pronunciou-se, esclarecendo que «o entendimento do tribunal é no sentido
da aplicação subsidiária do disposto no art.º 569º nº 2 do Cód. de Proc. Civil, não
existindo qualquer obstáculo a essa aplicação, nomeadamente a urgência dos autos
e previsão noutro sentido ou contrariada por disposições do C.I.R.E. (Cfr. art.º 17.º do
C.I.R.E., aplicável por via do artº 9º nº 3 do Decreto-Lei 199/2006 de 25/10)».

Assim, a Comissão Liquidatária informa que as reclamações de créditos entradas até ao
termo do último prazo para apresentação das reclamações de créditos serão recebidas
como tal. A Comissão Liquidatária do BES mais informa que, assim que estiver
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determinado o termo do último prazo para apresentação de reclamação de créditos, essa
informação será disponibilizada também no site do BES (www.bes.pt).
Informação de contactos do BES
Morada:
Rua Barata Salgueiro, n.º 28 – 6º, 1250-044 Lisboa
Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM:
Francisco Boavida Salavessa

Lisboa, 16 de setembro de 2016
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