
eu não assaltei o bpi – ensaio sobre a iniquidade

Nota do autor

“eu não assaltei o bpi – ensaio sobre a iniquidade” é uma curta narrativa realista baseada em factos que 
ocorreram no percurso de um processo executivo, relativo a um contrato hipotecário de crédito habitação, que se 
iniciou em 2006, teve o seu climax em Dezembro de 2013 e foi dado como encerrado no final de 2017.

Aborda a relação do cidadão comum com a impunidade e os interesses financeiros dos bancos, accionistas e 
investidores que dominam o mercado imobiliário. Denúncia o conluio e a passividade do Estado:  — Submetido 
à visão economicista e misantrópica do banco, privilegia claramente os seus propósitos, em detrimento da 
cidadania e da vida privada do cidadão comum, numa nítida e continuada violação de valores éticos, morais e 
socias, claramente  protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem.

É também uma pequena, mas bem ilustrativa, incursão no mundo das negociatas inerentes à execução de 
penhoras, que se tornou um nicho de mercado para investidores oportunistas, comerciantes sem escrúpulos e 
agentes de execução, cujo número cresceu exponencialmente desde 2006, bem como para os encarregados de 
venda de processos executivos... “um mega-negócio, à custa da desgraça alheia”. 

Acompanha em simultâneo o processo de degradação da Função Pública, o seu “congelamento” e o modo como 
foram tratados os quadros técnicos superiores a quem coube por “opção” a designada mobilidade especial, que 
encapotou a inoperância do Estado e a incompetência crescente da administração pública que se instalou a partir 
de 2005, culminando com a abstrusa quebra unilateral de contratos de trabalho em Janeiro de 2013.

O que esteve na origem do processo executivo em causa, foi o incumprimento pontual que o executado não 
resolveu em “tempo útil”, devido a quebra abrupta de rendimentos por razões adversas, sobre as quais não 
teve responsabilidade directa. Confrontado com o facto, o executado decidiu no final de 2006 recorrer ao seu 
património imobiliário para resolver a sua situação financeira e acertar o contrato com o banco, pondo à venda 
o apartamento que adquirira em 1999: — um duplex T5, de 250 m2, em Vila Nova da Caparica, à data avaliado 
em 250.000.00€ no mercado imobiliário.

O património imobiliário do executado fora devidamente valorizado pelo banco BPI quando foi acordado o 
contrato de crédito habitação realizado em 2001. Sobre o mesmo património, devidamente valorizado e avaliado 
pelo Estado, o executado pagou o IMI, sendo um bem imobiliário com um valor específico. Sobre essa questão o 
executado não tinha dúvidas. Tal como o Banco e o Estado, não pareciam ter dúvidas.

Mas não era bem assim. 

O banco BPI, como todos os outros bancos, em actuação conjunta, deixara degradar o valor imobiliário, 
património do executado. Como todos hoje sabemos, o fenómeno crise já se instalava à data, importada dos 
EUA : — a famigerada crise imobiliária, a bolha.

As tentativas de renegociação da dívida por parte do executado foram infrutíferas frente à exigência incontornável 
do banco BPI. Como os outros bancos, estaria provavelmente já afectado pela crise dos mercados financeiros 
internacionais, com a necessidade de realizar liquidez, dadas as crescentes dificuldades na obtenção de recursos 
que afectou a quase generalidade das instituições financeiras a partir de 2006.

Perante a provável execução da penhora, a venda do imóvel tornou-se praticamente impossível sem uma perda 
significativa. Dadas as suas características particulares (não se tratava de um T3 na Baixa da Banheira) era uma 
presa fácil para os oportunistas e os comerciantes sem escrúpulos que já se instalavam comodamente para o 
banquete da queda do mercado. 
Apesar de o executado ter consultado, com o suporte de um advogado experiente na área financeira, a maioria  
das instituições bancárias com expressão no mercado do crédito habitação à época, no sentido de reformular o 
empréstimo, o acesso fora bloqueado.  



Com a dívida por incumprimento sinalizada, nenhum banco concederia crédito. Muito menos estando a 
caminho de uma crise que acabaria por instalar-se de forma agressiva e arrastar quase todos os bancos consigo. 
O executado estava cercado. Fora apanhado numa ratoeira. Ele e milhares de outros portugueses.  
E muitos outros na UE e nos EUA, bem como por todo o mundo. Vítimas silenciosas da bolha.

O processo viria a arrastar-se por quase oito anos, devido em parte à morosidade do sistema judicial, e sobretudo 
devido à burocracia que envolvente. Na fase final, em Dezembro de 2013, o banco BPI “comprou” o duplex 
por cerca de metade do seu valor de mercado através de uma “negociação particular”, em que o executado não 
participou.

O resultado prático do processo executivo foi que o executado ficou sem a sua casa avaliada em 250.000.00€. 
Ficou sem o dinheiro que investiu na entrada quando o comprou e nas obras que então fez, bem como a 
posterior despesa de condomínio com as obras de manutenção geral do prédio. Ficou sem o valor das prestações 
que pagou entre 1999 e 2005, e ainda tem que pagar mais 158.468.19€ ao exequente. Significará um prejuízo 
eventual superior a 400.000.00€, mais juros sobre a quantia exequenda até integral pagamento. Abatendo apenas 
o valor pago pelo banco na sombria compra e o eventual valor que poderá ter o facto de ser o seu proprietário até 
Dezembro de 2013.

A sua perda será total: —  A casa e o seu investimento desapareceram como que por milagre, mas a sua dívida 
persiste. Enquanto isso, o BPI será ressarcido do seu investimento e ainda obterá lucro.

Na mesma situação encontram-se certamente muitos outros cidadãos, que simplesmente perderam os seus bens, 
em prol da estabilidade financeira dos bancos. Os mesmos que causaram as bolhas. 

Ao cidadão comum resta a resignação com a sua perda. Além disso o Estado garante que todos os seus bens 
podem ser usados, penhorados e saqueados, a sua vida privada pode ser gratuitamente devassada, para pagar a 
sua dívida intemporal. Não havendo bens paga com o seu trabalho, nem que seja para o resto da vida.

Eis, então, a Iniquidade:

• O Banco gerou a crise, mas tem o direito de ser ressarcido.

• O executado, que não conseguiu vender o imóvel por causa da crise gerada pelo banco, perde tudo e 
paga a dívida o resto da sua vida.

— Haverá aqui alguma coisa que está mal?  
O banco BPI diz que não, que é tudo normal, legal e transparente.

Mas o executado diz que sim:  
— Algo aqui está mal. Eu não assaltei o BPI !

 
É isso o que o autor pretende demonstrar e denunciar com a publicação da narrativa. Conforme explica na 
Introdução, “não quer ficar a dever nada a ninguém”. 
Em simultâneo irá também esclarecer em local público que não agiu de má-fé ou com dolo.

Faro, 25 de Abril de 2018 
Álvaro de Mendonça


