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Edital 

CR-2019-006383 

NO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA («THE HIGH COURT OF JUSTICE») 

TRIBUNAIS DO COMÉRCIO E IMOBILIÁRIO DA INGLATERRA E DO PAÍS DE GALES 

(«BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES») 

TRIBUNAL DO COMÉRCIO («COMPANIES COURT») (Divisão do Supremo Tribunal de Justiça) 

(«Chancery Division») 

 

 

 

NO PROCESSO DE STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

 

- e - 

 

NO PROCESSO DE STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

 

- e - 

 

NO PROCESSO DE 

PARTE VII DA LEI RELATIVA AOS SERVIÇOS E MERCADOS FINANCEIROS DE 2000 («PART 

VII OF FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000») 

 

 

Informa-se pelo presente que, em 27 de julho de 2020, deu entrada um Requerimento, ao abrigo da 

secção 107 da Lei relativa aos serviços e mercados financeiros de 2000 (a Lei) no Tribunal Superior 

de Justiça, nos Tribunais do Comércio e Imobiliário da Inglaterra e do País de Gales e no Tribunal do 

Comércio (Divisão do Supremo Tribunal de Justiça), em Londres pela Starr International (Europe) 

Limited (o Cedente) e a Starr Europe Insurance Limited (o Cessionário), pelos despachos:  

 

(1) ao abrigo da secção 111 da Lei que sanciona um regime (o Regime) que prevê a cessão para 

o Cessionário de toda a sua atividade de seguros geral relativa (total ou parcialmente) a um risco 

ou riscos, situada no Espaço Económico Europeu (EEE) e a toda a sua atividade de resseguros 

geral relativa a um risco ou riscos situada na Alemanha; e 

 

(2) que prevê disposições acessórias no que se refere ao Regime nos termos das secções 112 e 

112A da Lei. 

 

Poderão ser obtidos gratuitamente uma cópia do relatório nos termos do Regime, elaborado de acordo 

com a secção 109 da Lei por um Perito Independente (o Relatório do Regime), uma declaração que 

estabelece os termos do Regime e um resumo do Relatório do Regime, bem como o documento do 

Regime, contactando o Cedente e o Cessionário através do número de telefone ou dos endereços 

indicados infra. Estes documentos e outros documentos conexos, incluindo cópias de exemplares das 

comunicações aos tomadores do seguro, também estão disponíveis em 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Este sítio Web será atualizado de acordo com 

quaisquer alterações essenciais efetuadas à proposta da cessão.   

 

Quaisquer questões ou dúvidas relativas à proposta do Regime devem ser encaminhadas para o 

Cedente e o Cessionário por correio eletrónico para apoioaocliente@squaretrade.pt, por telefone para 

(+351) 308801295, ou por escrito para a Part VII Enquiries, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 

Fenchurch Avenue, London (Londres) EC3M 5AD, Reino Unido.  
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Se tiver contratada uma apólice com o Cedente e/ou o Cessionário, indique o seu número de apólice 

em qualquer correspondência. Este pode ser encontrado na documentação da apólice ou 

correspondência conexa. 

 

O teor do Requerimento deverá ser ouvido no Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e do País 

de Gales, sito em 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London (Londres), EC4A 1NL, Reino Unido, em 

12 de novembro de 2020. Qualquer pessoa que considere que pode ser afetada negativamente pela 

realização do Regime, ou que apresenta qualquer objeção ao Regime, poderá comparecer à audiência 

e expressar os seus pontos de vista, presencialmente ou por representante. Solicita-se que qualquer 

pessoa, que o pretenda fazer, que informe o Cedente e o Cessionário (utilizando os dados de contacto 

indicados supra) logo que possível e, de preferência, antes de 5 de novembro de 2020 para indicar a 

natureza da sua objeção. Isto permitirá ao Cedente e ao Cessionário comunicar quaisquer alterações 

na audiência e, sempre que possível, abordar quaisquer dúvidas manifestadas antes da audiência.   

 

À luz das orientações atuais do Governo em relação à Covid-19, convém observar que é possível que 

a audiência possa ocorrer remotamente através de um serviço de teleconferência. Solicita-se, caso 

pretenda comparecer à audiência (quer presencialmente, quer pelo seu representante), que informe o 

Cedente e o Cessionário (utilizando os dados de contacto indicados supra) logo que possível e, de 

preferência, antes de 5 de novembro de 2020. Isto permitirá ao Cedente e ao Cessionário fornecer 

todos os dados necessários para comparecer à audiência, se esta for realizada remotamente. 

 

Qualquer pessoa que apresenta qualquer objeção ao Regime, ou considere que possa ser afetada 

negativamente pelo mesmo, mas que não pretenda comparecer à audiência, pode prestar declarações 

sobre o Regime, avisando por escrito o Cedente e o Cessionário para a morada indicada supra, ou 

contactando através dos números de telefone indicados supra, seja qual for o caso, logo que possível 

e, de preferência, antes de 5 de novembro de 2020. Todas as declarações serão fornecidas ao 

Tribunal Superior na audiência.   

 

O Cedente e o Cessionário informarão a Autoridade de Conduta Financeira e a Autoridade de 

Regulamentação Prudencial do Reino Unido («UK’s Financial Conduct Authority and Prudential 

Regulation Authority») de qualquer objeção manifestada antes da audiência, independentemente de a 

pessoa que apresente tal objeção pretender comparecer à audiência.  
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Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London (Londres), SE1 2AQ, Reino Unido 

Advogados que representam a Starr International (Europe) Limited e a Starr Europe Insurance 

Limited  

Referência: DJXW/1001086004 

                                                           
1 Esta data será inserida quando o edital for enviado para publicação. 


