
TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

Processo n. O 1557/08.3FLSB.L1 

Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 

Acordam, em conferência, na 5.' Secção do Tribunal da Relaçiío de Lisboa: 

I - Relatório 

1. Por decisão do Conselho Directivo da Comissão de Mercado de Valores 

Mobiliários (doravante CMVM) foi aplicada à arguida Banco Comercial Português, 

S.A. (doravante BCP) a mima única de € 3.000.000,00 (três milhões de euros), 

suspensa na sua execução pelo valor de € 2.500.000,OO (dois milhões e quinhentos mil 

euros), pelo período de dois anos e condicionada à reali7ação sucessiva e cumulativa de 

três condições elou regras de conduta, resultante do cúmulo jurídico das seguintes 

coimas parcelares: 

1. 1 (uma) coima de € 1.000.000 (um milhão de euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de não praticar intermediação fuianceira excessiva, nos termos 

conjugados dos arts. 310.", 397.", n." 2, al. c) e 388.", n." 1, al. a) todos do CdVM 

(Cbdigo dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n." 486/99, de 13 de Novembro, 

com as subsequentes alterações, salvo quando expressamente indicado); 

2.41 (quarenta e uma) coimas no valor de € 60.000 (sessenta mil e m s )  cada, no 

valor total de € 2.460.000 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de evitar conflitos de interesses, nos termos 

conjugados dos arts. 309.", n." 3,397.", n." 2, ai. b) e 388.", n."l, al. a) todos do CdVM; 

3. 57 (cinquenta e sete) coimas no valor de € 35.000 (trinta e cinco mil euros) 

cada, no valor total de € 1.995.000 (um milhão e novecentos e noventa e cinco mil 

euros), pela violação, a título doloso, do dever de conservadoria, nos termos conjugados 

dos arts. 308.", n." 1,397.", n." 4, al. a) e 388.", n." 1, al. b) todos do CdVM; 
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4. 1 (uma) coirna de € 200.000 (duzentos mil euros), pela violaqão, a título 

negligente, do dever de prestar informaqão de qualidade à entidade de supervisiío, nos 

termos conjugados dos arts. 7.0, n." 1, 389.q n." 3, al. b) e 388.0, n." 1, al. b), 402.", n." 1 

todos do CdVM e do art. I 7.0, n.0 4 do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de Outubro. 

Inconfomada, interpôs a arguida impugmqão judicial da decisão administrativa, 

pugnando pela revogação da mesma, irnpugnação que veio a ser julgada procedente, nos 

seguintes termos (transcrição do dispositivo da sentença): 

((DECISAO: 
Pelo exposto, tendo presente as normas legais citadas e as considerações tecidas, julgo 

procedente o recurso interposto pela arguidahecorrente BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, 
S.A., absolvendo-a da pratica de 41 (quarenta e uma), contra-ordenações pela violação, a título 
doloso, do dever de evitar conflitos de interesses, nos termos conjugados dos artigos 309: n." 3, 
397.', n.O 2, alínea b) e 388.", n." 1, alínea a) todos do CdW,  57 (cinquenta e sete) contra- 
ordenações, pela violação, a titulo doloso, do dever de conservadoria, nos termos conjugados 
dos artigos 308.9 n." 1,397.", n." 4, alínea a) e 388.", n." 1, alínea b) todos do CdVM; e 1 (uma) 
contra-ordenaçh, pela violação, a título negligente, do dever de prestar informação de 
qualidade h entidade de supervisão, nos termos conjugados dos artigos 7.0, n.O 1, 389: n." 3, 
alínea b) e 388: n." 1, alínea b), 402: n." 1 todos do CdVM e do artigo 17.", n." 4 do Decreto- 
Lei n." 433182, de 27 de Outubro, revogando, em consequência a decisão proferida pelo 
Conseiho Directivo da Comissgo de Mercado de Valores MobiliBiios.» 

2. Desta decisão recorreram a CMVM e o Ministério Público, nos seguintes 

termos: 

2.1. Recurso interposto pela CMVM (transcrição das conclusões): 

1.' A sentença ora recorrida padece em geral, na apreciação das infracções objecto do 

presente processo de três vícios. 

a) Exige pressupostos típicos que não são consagrados na lei e recorre a argumentos que 

ela não suporta, reduzindo desta forma a esfera de protecção da norma contra lei expressa. 

b) Descura o contexto concreto em que foram praticadas as infracções, tal como a própria 

decisão os descreve, em que os empréstimos foram concedidos pelo BCP por sua iniciativa e 

insistência, para aquisição de acções que ele próprio colocou e emitiu, fazendo prevalecer o seu 

interesse em relação aos dos dentes. 

c) Ignora o contexto nonnativo, constitucional (101" Constituição) e legal (maxime, 29S0, 

359" ss. CdVM e 14" ss. RGICSF) em que se integram as condutas dos intermediários financeiros 

como o arguido, que não são meros particulares, que impõe a sua natureza funcional, de 
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concessionário de interesses públicos, e à luz dos qual devem ser lidos os seus deveres, também eles 

de natureza funcional. 

2.' O arguido cobrou por 41 vezes juros em excesso aos seus dentes, em resultado de 

créditos por si incitados para aquisição de acções do próprio BCP, fazendo assim prevalecer os seus 

interesses sobre os dos seus clientes, em violação do artigo 30g0/3 CdVM e em especial: 

a) O tribunal a qno fez uma interpretação mntm l e p  do 309."/3 Cd.VM porque exigiu 

pressupostos que não constam da lei, como o da fidúcia e a licitude dos interesses em 

b) O fundamento do regime da intermediação financeita não é a fidúcia, mas o 

desequiiíírio típico de poderes entre o inteanediátío hnanceito e os clientes, desequiiíírio esse que 

se mantém em toda a vida contratuai, incluindo na cobrança de juros, integrado num contexto de 

protecção do sistema financeiro. 

c) Para que haja conflito de interesses relevante para efeitos do 309."/3 Cd.VM não é 

necessário que os interesses do intermediário financeiro sejam lícitos, até porque isso se traduz: (1) 

num duplo erro de direito, por consagrar um pressuposto que a lei não consagra e por exigit como 

pressuposto de um iucito o que apenas faz sentido para a sua justiúcação; (2) num duplo prémio 

pelo ilícito, na medida em que, quanto mais ilícitos fossem os seus interesses, mais poderia 

prejudicar os dentes. 

d) As relações entre intermediários hnanceiros e dentes são sempre privatísticas, mas 

nunca exclusivamente privatísticas, sendo tuteladas igualmente pelo regime público, e 

nomeadamente contra-ordenaaonai, do CdVM. 

e) A tuteia dos conflitos de interesses abrange todos os interesses dos clientes enquanto 

clientes do intermediário financeiro, e portanto abrange, não apenas a celebração contratuai, mas 

Igualmente toda a vida Çunaonal do contrato, incluindo a cobrança de juros, quando esse é o caso. 

A decisão do mbunai a qno toma irrelevante a tutela das attibuições patxitnoniais concretas feitas 

aos clientes, o que é inadmissível nos próprios termos. 

f )  Tendo em conta a natureza repetitiva dos erros e o facto de estes serem sempre 

favoráveis ao BCP, apenas se pode admitir que actuou com dolo, pelo menos eventual. 

3.' O BCP não guardou junto de si, nem sequer em cópia, 57 documentos contratuais 

fundamentais para se saber que relação contratuai tinha em sede de concessão de crédito para a 

aquisição de valores mobiliários, violando assim o 308." Cd.VM, tendo o tribunal a quo feito uma 

aplicação contm kgem deste mesmo artigo porquanto: 

a) O dwer de conservadoria tem de ser lido em função da natureza dos documentos que se 

devem guardar. Visando a tutela da prova de situações jun'dicas o dever de conservadoria nunca 

pode excluir documentos que ainda produzem efeitos jurídicos. 
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b) Os documentos relativos à concessão de crédito para aquisição de valores mobiliátios 

estão abrangidos pelo dever de conservadoria dado que esta é uma actividade de intermediação 

hnanceita e são relativos a operações sobre valores mobiliátios. 

c) O prazo de conservadoria começa a contar-se, não da celebração contratuai, e nem 

sequer da realização das aquisições de valores mobiliátios, mas do Çn da vigência dos contratos, 

pelo que este dever não se encontra prescrito. 

6) Não existe hierarquia entre a concessão de crédito para aquisição de valores mobiliátios 

enquanto serviço auxiliar de intennediação financeira e a aquisição de valores mobiliátios, sendo 

ambos em plano de @dade serviços de intermediação financeira, e sendo contraditório a h a r  o 

serviço dito "principaln como fundamento da conservadoria, mas itrelevante para contagem do 

prazo de conservadoria. 

e) Os documentos guatdados em advogados não se podem considerar guardados em 

intermediários financeiros pata nenhum efeito legal, porquanto não muda apenas a sua localização 

fisica e organização administrativa, mas muda igualmente o regime jurídico a que estão sujeitos. 

f )  A lei, ao impor um dever de conservadoria aos intermediátios financeiros, está a proteger 

bens de terceiros, os clientes e a supfxvisão, pelo que não está na disponibilidade do intermediário 

financeiro decidir manter ou não o resultado exigido na lei, a saber, a conservação em seu controlo 

dos documentos. 

4.' O BCP não disse a vetdade à CMVM quanto à existência de documentos essenciais para 

demonstrar a particular agiessivida.de das campanhas accionistas, violando assim o artigo 7' Cd.VM 

porque esse é o único s@cado que se pode retkat da sua ahmiação, tendo em conta o contexto, 

nomeadamente norrnativo (artigos 6'-A CPA, 25g0, 35g0, 36P e 362' CdVM, 101' Constituição, 

14' ss. RGICSF), em que foi proferida, dado que o BCP não é um particular comum, mas tem 

deveres funcionais, de interesse público, perante a CMVM e porque logicamente responder que não 

se encontra um documento apenas pode significar que ou se está a ocuitar o documento ou a sua 

inexistência, pelo que existe sempre falsidade. 

5.' O BCP não está sujeito à drligência comum, ao critério do bonurpatcrfamh,  mas a 

elevados critérios de ddqghcia, porquanto é um emitente cotado, uma sociedade aberta, uma 

instituição de crédito, um intermediário financeiro e sujeito a supervisão contínua, pelo que actuou 

pelo menos neghgentemente nas inhcções por que foi condenado pela CMVM. 

A decisão ora recorrida é nula na patte em que não fundamenta a inexistência de 

negligência, nos termos dos termos dos artigos 374'/2 e 37g0/1/a CPP. 

Termos em que, e nos demais que V. Excelências doutamente suprirão, deve ser 
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concedido provimento ao presente recurso e, e m  conformidade, revogada a decisão recomda, e 

substituída por deasão que condene o recomdo Banco Comercial Português pela prática de 

a) 41 infracções, nos termos conjugados dos artigos 30g0, n." 3,397O, n." 2, alínea b) e 388O, 

n." 1, alínea a) todos do CdVM; 

b) 57 infracções, pela violação do dwer de conservadoria, nos termos conjugados dos 

artigos 308O, n." 1,397O, n." 4, alínea a) e 3883 n." 1, alínea b) todos do CÇLVM.; 

c) 1 infracção pela violação, do dwer de prestat informação de qualidade à entidade de 

supervisão, nos termos conjugados dos artigos 7O, n." 1,38907 n." 3, aiÍnea b) e 388O, n." 1, alínea b), 

402O, n." 1 todos do CdVM e do artigo 17O, n." 4 do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de Outubro. 

nos tennos do artigo 75."/2/a do RGCORD, 

o que a CMVM vem requerer ao Venerando Tribunal da Relação de Lisboa. 

2.2. Recurso interposto pelo MinistCrio Público (transcrição das conclusões): 

1."A sentença em crise absolve o BCP da infracção relacionada com violação de regas de 

conflitos de interesse - o que o MP sufitagou em sede de julgamento e com o que se confoma. 

2."A sentença em crise absoiveu o BCP das contra-ordenações de violação do dwer de 

conservadoria e de violação do dever de informar o supervisar com qualidade, do que o MF' 

discorda, pedindo-se a V.'s Exas. a reapreciação destas matétias, a rwogação (parcial) da sentença e 

consequente confírmação da decisão da autoridade administrativa. 

3."A sentença absolveu o BCP da violação do dwer de conservadoria por três razões: 

porque o art 308." n." 1 do CdVM não exigiria a conservação dos documentos relaaonados com a 

concessão de crédito, numa interpretação restritiva do conceito de "operações com valores 

mobiliários"; porque os escritórios de advogados são legítima extensão de dwer de conservadoria a 

cargo dos intermediátios hnanceitos; porque as infracções, "consumadas" em 2000 e 2001 estariam 

prescritas. 

4.OA sentença erra na interpretação restritiva e atomista que faz da expressão "opexações 

com valores mobiliátios", exorbitando o alcance e conteúdo do ar t  291 .O b) CdVM, que considera 

serviços auxiiiares dos serviços de investimento, a concessão de crédito. A lei não oferece expn~sir 

vc& uma noção do que sejam "operações com valores mobiliários", resultando do conjunto 

legislativo e dos princípios de homogeneidade funcional que regem a actividade dos intermediários 

hanceitos que o dito conceito é amplo e abrange o negóao juádico no seu todo - assim se 

violando o íut. 308." n." 1 CdVM, que devetia ter sido interpretado de forma a que a expressão 

"operações com dores  mobiiiário" abranja a concessão de crédito relacionada com a aquisição de 

valores mobiliátios. 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

5."A sentença erra ao admitir que o dever de conservadoria é respeitado se os documentos 

em causa estiverem depositados em esuitórios de advogados, porque o regime de acesso da 

CMVM a esses documentos pressupões prerrogativas e facilidades de acesso imediato, 

incompatíveis com o regime resultante dos art. 70." e 96." do estatuto da Ordem dos Advogados e 

dos artgs 177." n." 5 e 180." C.P.P. Na verdade, a extensão das regras de conservadoria a cargo de 

intermediários financeiros a escritórios de advogados representa grave iirnitação das competências 

de supexvisão da CMVM, além de que o argumento litetal piuece e x i  guarda e conservação em 

esfera próxima dos supervisionados - assim se violando o art  308." n." 1 CdVM, que deveria ter 

sido interpretado de forma a exduir os escritórios de advogados do perímetro de lícita e regular 

guarda de documentos próprios dos intermediários financeiros. 

6."As infracções praticadas pelo BCP não estão prescritas, porque o prazo de cinco anos 

para o dever de conservar só pode iniciar-se com o termo dos contratos subjacentes, sob pena de se 

descartat esse dever - com irremediáveis danos para a supervisão - sempre que o negócio jddico 

subjacente se prolongue para lá de cinco anos. Esta interpretação (a que fez vencimento na 

sentença em crise) acarreta graves danos para a supervisão, desprotege os investidores e 

desresponsabiliza os intermediários financeiros - assim se violando o art  308." n." 1 CdVM, que 

deveria ter sido interpretado no sentido de que o dever de conservadoria se estende por cinco anos, 

contados do termo dos negócios subjacentes. 

7."0 conjunto de factos provados e não provados, no que conceme ao problema do dever 

de conservadoria, enferma do vício previsto no art, 410." n." 2, b), C.P.P., uma vez que tanto se dá 

como provado que o BCP quis abrir mão dos documentos, entregando-os a escíitórios de 

advogados, como se dá como não provado que o BCP agiu v o l u n t .  e livremente ao não 

conservat os documentos na sua esfera. 

8.OA sentença erra ao absolver o BCP da violação do dever de informar com verdade o 

supervisor, ao admitir que o BCP não enviou todos os documentos pedido pela CMVM, emitidos 

no âmbito da sua esfera específica de tráfico jurídico e ao aceitar a sua resposta de que não 

"encontrou ou identificou" os ditos documentos, sendo evidente que eles existiam e que portanto o 

BCP foi negligente na sua busca - assim se violando o art 7." CdVM, que deveria ter sido 

interpretado no sentido de que foi incompleta, não clara, não objectiva e portanto não verdadeira a 

informação prestada pelo BCP. 

9." A sentença deve ser parcialmente revogada, conhnnando-se a decisão da entidade 

administrativa no que concerne à violação das regras de conservadoria (e contra-ordenações 

conexas) e no que conceme à violação do dever de infonnat o supervisor com qualidade. 
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3. Respondeu a arguida aos recursos nos seguintes termos: 

3.1. Ao recurso interposto pela CMVM (transcri@b das conclusões): 

- QUANTO AO CONFLITO DE INTERESSES: 

A) A aplicação do artigo 309.", n." 3, do CdVM pressupõe que o intermediátio financeiro 

assuma perante o cliente uma posição fiduciátia @e., uma posição de confiança). 

B) Tal posição de confiança só existe quando o internediário financeiro seja responsável 

pela prossecução e gestão dos interesses dos seus clientes. 

C) É no contexto da prossecução de actividades de intermediação financeira, e nesse 

contexto apenas, que o intemiediátio hnanceim prossegue e gere os interesses dos seus clientes. 

D) A cobrança de juros no âmbito de relações contratuais de mútuo, ainda que 

originatiamente constituídas para efeitos de aquisição de acções, não é, nos temios dos artigos 289." 

a 291." do CdVM, uma actividade de intemiediação financeira. 

E) O comportamento do BCP relativamente à alegada cobrança excessiva de juros não se 

enquadra, por conseguinte, no âmbito de aplicação m a t d  do artigo 309.", n." 3, do CdVM. 

I?) O artigo 309.*, n." 3, do CdVM exige que os interesses em presença estejam num plano 

de absoluta paridade, porquanto, a haver ilegitimidade ou ilicitude de um deles, a ordem jurídica já 

os teria graduado de acordo com critérios nomiativos autónomos e, nessa medida, já não haveria 

um conflito de interesses verdadeiro e próprio que despoletasse a aplicação deste preceito. 

G) Podem existir, entre o intermediátio financeiro e o cliente, relações de nanireza 

exclusivamente contratuaí e "privatística", para tanto bastando que tais relações não sejam 

estabelecidas no quadto da prossecução, pelo intemiediátio, de actividades de intermediação 

hnancella. 

H) A introdução incorrecta de dados no sistema infomiático de gestão dos créditos do 

BCP de que resultou a alegada cobrança excessiva de juros teve por causa a ocorrência de mero 

lapso involuntário, ficando excluída, por conseguinte, a imputação dolosa desta inhcção ao BCP. 

- QUANTO AO DEVER DE CONSERVADORIA: 

I) A concessão de crédito, quando qualificada como actividade de intermediação financeira, 

não é, ela própria, uma operação sobre valores mobiliários, mas um mero serviço ad ia r ,  o que 

decorre do artigo 291.q alhea b), do CdVM, que qualifica a concessão de crédito destinada à 

realização de operações sobre valores mobiliários como serviço auxiliar. 

J) Da distinção entre concessão de crédito e operações de valores mobiliários resulta que, 

reportando-se o amgo 308.", n." 1, do CdVM exclusivamente a operações de valores mobiliários, o 

mesmo não abrange, no seu círculo de relevância típica, a concessão de crédito. 
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Q O comportamento do BCP relativamente à alegada violação do dever de consemadoria 

no que respeita a contratos de concessão de crédito não se enquadra, por conseguinte, no âmbito 

de aplicação material do artigo 308.", n." 1, do CmTU 

L) O prazo de 5 anos previsto no artigo 308.", n." 1, do CdVM conta-se a partir da 

celebração dos contratos a que respeita, uma vez que a finalidade do dever de consemadoria é 

exclusivamente assegurar a existência de suporte documenta2 durante um período de 5 anos, das 

operações sobre valores mobiiiários realizadas pelo intermediário hnaaceito. 

M) A guarda de documentos em escritórios de advogados não compromete a efectividade 

do dever de consemadoria previsto no artigo 308.: n." 1, do CdVM, pelo que devem considerar-se 

reguiarmente arquivados junto do intermediário financeiro os documentos depositados em 

escritórios de advogados. 

- QUANTO A QUALIDADE DA INFORMAÇAO PRESTADA AO SUPERVISOR: 

N) Não é legítimo, nem semântica nem juridicamente, interpretar-se uma deciaração onde 

se diz que "certifica-se que, para além da já remetida à CMVM e da que agora se remete não foi 

encontrada ou identificada qualquer outra documentação" no sentido de se ter dito que não havia 

documentação. 

O) De acordo com urna interpretação literal e objectiva da declaração do BCP, não existe 

qualquer discrepância entre aquilo que disse (conteúdo da declaração) e aquele que era o seu 

conhecimento real (objecto da declaração). 

P) O comportamento do BCP relativamente à alegada violação do dever de prestar 

informação de qualidade ao supervisar previsto no artigo 7.", n." 1, do CdVM é, por conseguinte, 

objectivamente atípico. 

Q) Ainda assim, se uma declaração for susceptível de ter vátios sentidos e se, dentro desses 

sentidos, um dos sentidos, objectivo ou literai, de uma declaração não determinar a sua falsidade, tal 

deciaração não pode ser considerada falsa, porquanto a dúvida interpretativa que aí se estabelece 

tem - por exigência do princípio in dubio pm reo, constitucionalmente consagrado no artigo 32.q 

n." 2, da CRP - que ser resolvida a favor do arguido, pelo que, no caso de se entender - o que se 

admite por mera hipótese, sem conceder - que a declaração do BCP é susceptível de ter vátios 

significados, basta que um deles não determine a sua falsidade para que se deva decidir pela não 

imputação ao BCP da contra-ordenação por violação do artigo 7.", n." 1, do CdVM. 

- QUANTO A IMPUTAÇÃO ( s U B S I D ~ ~ A )  SUBJECTIVA A TÍTUL0 

NEGLIGENTE: 
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R) Não resulta indiciada de qualquer facto dado como provado na sentença recorrida a 

existência de um comportamento negligente do BCP relativamente aos dweres objectivos de 

cuidado associados relativos a qualquer uma das contra-ordenações em presença. 

S) A sentença recorda não é nula por falta de fundamentação, nos termos dos artigos 

374.q a" 2 e 379." do CPP, uma vez que, à uma, não se tratando sequer de questão controvertida, 

por nunca anteriormente ter sido suscitada nos autos, a inesisténcia de negigéncia nem sequer teria 

de ser objecto de fundamentação individuaiizada pelo Tribunal a qno e, à outra, porque a verdade é 

que a fundamentação do Tribunal a quo relativamente à impossibilidade de efectivar contra o BCP 

qualquer juízo de imputação subjectiva (em geral) vale igualmente para fundamentar a inexistência 

de neghgíincia, pelo que não houve sequer, em sentido verdadeito e próprio, falta de 

fundamentação a sentença recorrida. 

Termos em que deve o recurso da CMVM ser julgado totalmente improcedente, 

confkmando-se, na íntegra, a sentença proferida pelo Tribunal o qno, por assim ser de JUSTIÇAI 

3.2. Ao recurso interposto pelo Ministério Público (transcrição das conclusões): 

- QUANTO AO DEVER DE CONSERVADORIA: 

A) A concessão de crédito, quando qualificada como actividade de intermediação 

financeira, não é, ela própria, uma operação sobre valores mobiliários, mas um mero serviço 

auxiliar, o que decorre do artigo Bl.", alínea b), do CdVM, que qualifica a concessão de crédito 

destinada à reaiização de operações sobre valores mobiliários como serviço auxiliar. 

B) Da distinção entre concessão de crédito e operações de valores mobiliários resulta que, 

reportando-se o artigo 308.", n." 1, do CdVM exclusivamente a operações de valores mobiliários, o 

mesmo não abrange, no seu árculo de relevância típica, a concessão de crédito. 

C) O comportamento do BCP relativamente à alegada violação do dever de conservadoria 

no que respeita a contratos de concessão de crédito não se enquadra, por conseguinte, no âmbito 

de aplicação materiai do artigo 308.", n." 1, do CdVM. 

D) A guarda de documentos em escritórios de advogados não compromete a efectividade 

do dwer de conservadoria previsto no artigo 308.", n." 1, do CdVM, pelo que devem considerar-se 

regularmente arquivados junto do intermediário linanceim os documentos depositados em 

escritórios de advogados. 

E) O prazo de 5 anos previsto no atago 308.", n." 1, do CdVM conta-se a partit da 

celebração dos contratos a que respeita, uma vez que a hnalidade do dwer de conservadoria é 

exclusivamente assegurar a existência de suporte documentai, durante um período de 5 anos, das 

operações sobre valores mobiliários realizadas pelo intermediário financeiro. 
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F) Não há contradição insaaável da fundamentação da sentença recomda, nos termos do 

artigo 410.", n." 2, alínea b), do CPP, porque o facto de se ter provado que (i) não foi localizada 

uma série de documentos pelo BCP à data da acção de supemisão da CMVM e (iii à data da acção 

de supervisão da CMVM, encontravam-se depositados documentos em escritórios de advogados, 

não conflitua com o facto de não se ter provado que (iii o BCP tenha agido consciente e 

voluntariamente na prática dos factos relativos ao cumprimento do dever de conservadoria, não 

querendo guardar e manter em arquivo a documentação relativa a cada uma das linhas de crédito 

indicadas no Quadro IV da decisão h a l  condenatória da CMVh4, uma vez que os factos provados 

e o facto não provado relevam em pianos distintos - os primeiros no plano objectivo e exterior, o 

segundo no piano da atitude interna do agente -, autónomos e independentes entre si. 

- QUANTO A QUALIDADE DA I N F O R M A ~ O  PRESTADA AO SUPERVISOR: 

G) É inadmissivel, pata efeitos do disposto no artigo 7.", n." 1, do CdVM, inferir do 

pretenso desrespeito pelos paâmeaos da completude, da clareza e da objectividade a falsidade de 

uma declaração prestada ao supervisor, uma vez que se trata de parâmetros de qualidade de 

informação prestada ao supemisor com âmhitos de relevância autónomos e independentes entre s i  

H) De acordo com uma interpretação literai e objectiva da declaração do BCP, não existe 

qualquer discrepância entre aquilo que disse (conteúdo da declaração) e aquele que em o seu 

conhecimento real (objecto da deciaração). 

I) O comportamento do BCP relativamente à alegada violação do dever de prestar 

infomação de qualidade ao supervisor previsto no amgo 7.", n." 1, do CdVM é, por conseguinte, 

objectivamente atipico. 

J) Ainda assim, se uma declaração for susceptível de ter vátios sentidos e se, dentro desses 

sentidos, um dos sentidos, objectivo ou literai, de uma deciaração não detemninar a sua falsidade, tal 

dedaração não pode ser considerada falsa, porquanto a dúvida inteqmtativa que aí se estabelece 

tem - por exigência do princípio in dubio pro reo, constitucionalmente consagrado no artigo 32.q 

n." 2, da CRP - que ser resolvida a favor do arguido, pelo que, no caso de se entender - o que se 

admite por mera hipótese, sem conceder - que a dedaração do BCP é susceptível de ter vários 

significados, basta que um deles não determine a sua faisidade para que se deva decidi- pela não 

imputação ao BCP da contra-ordenação por violação do artigo 7.", n." 1, do CdVhí. 

Termos em que deve o recurso do MP ser julgado totalmente improcedente, conhrmando- 

se, na íntegra, a sentença proferida pelo Tribunal a q ~ o ,  por assim ser de JUSTIÇAI 

4. Admitidos os recursos (cfi. despacho de fls. 892) e subidos os autos a este 

Tribunal da Relação, o Ex.mo Procurador-Geral Adjuntao, na intervenção a que alude o 
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artigo 416.0 do Código de Processo Penal (diploma que passaremos a designar de C.P.P.), 

apôs o seu visto. 

6. Foram colhidos os vistos, após o que o processo foi A conferência, cumprindo 

apreciar e decidir. 

I1 - FundamentaçHo 

1. Decorre do preceituado nos artigos 66.0 e 75.", n."l, do Regime Geral das 

Contra-Ordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n." 433182, de 27 de Outubro (que 

passaremos a designar de R.G.C.O., com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n." 

356189, de 17 de Outubro, pelo Decreto-Lei n." 244195, de 14 de Setembro, pelo 

Decreto-Lei n." 32312001, de 17 de Dezembro e pela Lei n." 10912001, de 24 de 

Dezembro), que em materia de recurso de decisões relativas a processos por contra- 

ordenaçdes, a 2." instância funciona como tribunal de revista e como última instância. 

Com efeito, o n." 1 do mencionado artigo 75." estabelece que "se o contrário não 

resultar deste diploma, a 2." instância apenas conhecerá de materia de direito, não 

cabendo recurso das suas decisões". 

Assim, está efectivamente limitado o poder de cognição deste tribunal à matéria 

de direito, funcionando o Tribunal da Relação como Tribunal de revista ampliada, ou 

seja, sem prejuízo do conhecimento oficioso de qualquer dos vícios referidos no artigo 

410." do C.P.P., por força do disposto nos artigos 41 .", n.Ol e 74.", n.O4, do R.G.C.O., jh 

que os preceitos reguladores do processo criminal constituem direito subsidiário do 

processo contra-ordenacional. 

Atentas as conclusões apresentadas, que traduzem de forma condensada as 

razões de divergência dos recorrentes com a decisão impugnada e que delimitam o 

âmbito dos recursos, as questões que importa apreciar e decidir são, em essência: 

Recurso interposto pela CMVM: 

- A "errada" aplicação do direito por exigência de pressupostos tipicos não 

consagrados na lei e interpretação contra legem do artigo 309.", n."3, do Cd.VM 

(infracções relacionadas com a violação de regas de conflitos de interesse); 
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- A alegada interpretação contra legem do artigo 308." do Cd.VM e das 

imputadas violações do dever de conservadoria; 

- A nulidade da sentença por falta de fundamentação da inexistência de 

negligência, nos termos dos artigos 374.", n.9 e 379.", n."l, do C.P.P., aldm do erro 

notório quanto h in.fkacção ao dever de informação com qualidade ao supervisor. 

Recurso interposto pelo Ministdrio Público: 

- A errada interpretação da lei adoptada na sentença recorrida quanto as 

imputadas violações do dever de conservadoria; 

- A não prescrição de tais inEracções; 

- O vício decisório previsto no artigo 410.", n.9, alínea b), do C.P.P.; 

- O alegado erro da sentença recorrida na parte em que absolveu o BCP da 

imputada violação do dever de informar o supervisor com qualidade. 

2. A sentença recorrida 

2.1. Foram dados como provados os seguintes factos: 

Da decisão administrativa 

1. Em 19 de Julho de 1999 foi publicado, no Boletim de Cotações Oficiais da Bolsa 
de Valores de Lisboa, o anúncio preliminar de oferta pública de aquisição de 
acções do Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM), lançada pelo arguido, cuja 
contrapartida consistia na entrega de acções emitidas pelo arguido em troca de 
acções da sociedade visada ou, em alternativa, na entrega de contrapartida 
financeira (fls. 7799 e 8425~). 

2. Em 31 de Março de 2000, o BCP, atravds de aditamento, modificou o referido 
anúncio preliminar, consequência da renominalização do capital de €5 para €1 de 
valor nominal por acção, pelo que a contrapartida a receber pelos destinatários 
passou a (fl. 7799 e 8425~). 

a) Entrega de 125 acções da oferente por cada 27 acções a adquirir da sociedade 
visada; ou em alternativa, 

b) A contrapartida financeira de 423,156 por acção. 

3. O lançamento da oferta pública estava condicionada à aprovação pelos accionistas, 
em sede de assembleia-geral do arguido, de aumento de capital social do arguido 
necessário para emitir as acções a entregar como contrapartida da aquisição das 
acções objecto da oferta (fls. 7799). 

4. Em 15 de Março de 2000, os accionistas do arguido aprovaram em assembleia- 
geral, a realização do aumento de capital social necessário para emitir as acções a 



entregar como contrapartida da aquisição das acções objecto da oferta pública de 
aquisição do BPSM (fls. 7804 verso e 8426). 

5. Consequentemente, o capital social do arguido seria aumentado deIat6 
€880.724.099, mediante emissão deIat6 880.724.099 acções ordinárias norninativas 
de valor nominal de 1 euro cada, dependendo dos resultados das várias ofertas 
públicas de aquisição, na modalidade de troca de acções, que o arguido visava 
lançar (fls. 7804 verso) 

6. As várias parcelas do montante de aumento de capital destinavam-se a integrar a 
contrapartida pela troca de acções das seguintes sociedades visadas por ofertas 
públicas lançadas pelo arguido, nas seguintes proporções: 

a) €34.1 11.350 destinavam-se a aquisição de acções da Companhia de Seguros 
Império, S.A., (fls. 7801); 

b) €80.357.064 destinavam-se à aquisição de acções do Banco Mello, S.A. (fls. 
7803); e 

c) €766.255.685 euros destinavam-se a aquisição de acções do BPSM (fls.7804 
verso). 

7. Os supra referidos valores estavam condicionados ao sucesso da troca de acções, 
sendo admissivel em todos os casos a verificação de subscrição incompleta de 
e e s  (fls. 7803,7804 e 7805). 

8. Em 11 de Maio de 2000, foi publicado o anúncio de lançamento de oferta pública 
de aquisição pelo arguido das acções da Companhia de Seguros Império, S.A. (fls. 
7800 a 7801 e 8430). 

9. A contrapartida pela aquisição destas acções seria a seguinte (fls. 7800 a 7801): 

a) 1,53 acções do arguido por cada acção da sociedade visada; ou em alternativa 

b) A contrapartida em dinheiro de €8,25 por acção. 

10. Nessa mesma data foi também publicado o anúncio de lançamento de oferta 
pública de aquisição pelo arguido das acções do Banco Mello, S.A. (fls. 7802 a 
7803 e 8430). 

1 1. A conirapartida pela aquisição destas acções seria a seguinte (fls. 7802 a 7803): 

a) 2,13 acções do arguido por cada acção da sociedade visada, ou em altemativa 

b) A contrapartida em dinheiro de €1 1,5 euros por acção. 

12. Em 12 de Maio de 2000, e tendo em conta que a condição de aprovação pelos 
accionistas do aumento de capital social do arguido tinha-se verificado em 15 de 
Março de 2000, o arguido publicou o anúncio de lançamento da oferta pública de 
aquisição das acções do BPSM, com as contrapartidas aos accionistas a serem 
fixadas nos termos do ponto a) supra (fls. 7804 a 7805 e 8430). 

13. A contrapartida oferecida aos accionistas não sofreu qualquer modificação face ao 
que havia sido divulgado em 3 1 de Março de 2000, ou seja (fls. 7804 a 7805): 



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

a) Entrega de 125 acções da oferente por cada 27 acções a adquirir da sociedade 
visada; ou em alternativa, 

b) A contrapartida financeira de 23,156 euros por wb. 
14. Em 19 de Junho de 2000, foram divulgados os resultados das sessões especiais de 

bolsa, com vista h subscrição das acções emitidas no âmbito do aumento de capital 
deliberado em 13 de Março de 2000, com o objectivo de emitir as acções 
necessárias para a troca com acções das sociedades visadas (fls. 7806 e 8425~). 

15. De acordo com os referidos resultados, foram emitidas (fls. 7806): 

a) 12.542.478 acções mediante entradas em espCcie de acções ordinárias da 
Companhia de Seguros Império, S.A.; 

b) 51.920.717 acções, mediante entradas em espécie de acções ordinárias do 
Banco Mello, S.A.; 

c) 743.575.676 acções mediante entradas em espécie de acções ordinárias do 
BPSM. 

16. Foi também realizada a liquidação em numerário do valor global de 6252.71 0.176, 
como contrapartida das acções das sociedades visadas e das acções das hcções 
apuradas segundo os termos das ofertas (fls. 7806). 

17. Nessa mesma data foi outorgada a escritura pública de aumento de capital, 
passando o capital do arguido de €1.000.000.000 para €1.808.038.87 1, mediante a 
emissão de 808.038.871 novas acções, com o valor nominal de 1 euros, realizado 
com as entradas em espécie das acç6es entregues por contrapartida das ofertas 
públicas de aquisigo do BPSM, do Banco Mello, S.A. e da Companhia de Seguros 
Império, S.A. (fls. 7806 e 7808). 

18. Em 19 de Junho de 2000, reuniu o Conselho de Administraçb do arguido, no qual 
foi aprovada a proposta de lançamento de urna campanha de captação de novos 
accionistas e dos pressupostos que deverão nortear a actuação das redes e 
instituições do Grupo, tendo como objectivo duplicar a actual base de accionistas e 
aumentar o capital colocado nos accionistas de retalho em cerca de 120 milhões de 
acções (fls. 7787). 

19. Estavam presentes na referida reunib, os seguintes membros do Conselho de 
Administraçb (fls. 7787): 

a) Jorge Manuel Jardim Gonçalves (na qualidade de Presidente); 

b) Filipe de Jesus Pinhal (na qualidade de Vice-presidente); 

c) Cristopher de Beck (na qualidade de Vice-presidente); 

d) João Luís Ramalho de Carvalho Talone; 

e) Pedro Manuel Rocha Líbano Monteiro; 

f )  Alexandre Augusto Morais Guedes de Magalliães; 

g) António Manuel de Seabra e Me10 Rodrigues; 
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h) Ant6nio Manuel de Pereira Caldas de Castro Henriques; 

i) Alipio Barrosa Pereira Dias; 

j) Alexandre Alberto Bastos Gomes; 

k) Miguel José Ribeiro Cadilhe; 

1) Rui Fernando Cunha do Amara1 Barata; 

m) Francisco José Queiroz de Barros Lacerda, e 

n) Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (na qualidade de Secretsuio 
da Sociedade). 

20. Nessa mesma data o arguido comunicou ao mercado que era sua intenção, bem 
como do Conselho de Administração do BPSM, propor aos respectivos accionistas, 
a realização de uma fusão por incorporação do BPSM, no arguido, em 
conformidade com os termos da oferta pública de aquisição supra descrita (fls. 
7806 e 8425~). 

21. Em 23 de Junho de 2000 foi outorgada a escritura pública de fusão por 
incorporação das seguintes sociedades no arguido (fls. 7807 e 8425): 

a) Banco Mello, S.A.; e 

b) Banco Português Atlântico. 

22. Comequentemente, o capital social do arguido aumentou de €1.808.038.871 para 
€2.042.971.990, tendo sido emitidas 234.933.1 19 novas acções, com o valor 
nominal de €1 cada, nos seguintes termos (fls. 7807): 

a) 7.1 10.270 acções, tendo em conta a incorporação do Banco Mello; e 

b) 227.822.849 acções, tendo em conta a incorporação do Banco Português 
Atlântico. 

23. Em 27 de Junho de 2000, o arguido divulgou um comunicado, no qual eram 
indicadas as conclusões sobre as supra referidas operações, sendo incluídas no 
referido comunicado as seguintes declarações do Presidente do Conselho de 
Administração do arguido, Senhor Engenheiro Jardim Gonçalves (fls. 7808 e 
8425): 

"Com a conclusdo das aquisições inerentes CZF iniciativas de consolidação do sector financeiro que 
o BCP promoveu, alcancómos um obiectivo estratégico - aumentar significativamente a 
ca~italização bolsista da instituição em condições que nos permitem manifestar um grande 
o~timismo em relacão ao crescimento do G w o  BCP e reiterar as expectativas anunciadas em 
termos de criação de valor". 

24. Mais afirmava o presidente do Conselho de Administração que: 

"Sabendo que contávamos com o respaldo dos Senhores Accionistas do BCP, qraz-nos verificar 
que merecemos a confiança dos accionistas das sociedades visadas, expressos nas suas opções de 
troca pelo título BCP, pelo que não foi necessário proceder a um aumento de capital dirigido aos 
Accionistas do BCP. Com uma situação -financeira reforcada, em que o seu rrlcio & fundos 
prd~rios de base e o rácio total deverão atingir os 8% e 9%. res~ectivamente. o BCP estó confiante 
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no desenvolvimento s e w o ,  com rigor, dos seus roiectos de expansdo quer no plano nacional quer 
no esirangeiro". 

Em 5 de Setembro de 2000 o arguido divulgou um comunicado dando 
conhecimento ao mercado que o respectivo conselho de administração, bem como 
as administrações do BCP IF, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda., do BPSM, do 
Banco de Investimento Imobiliário, S.A., do Banco Mello Imobiliário, S.A. e BMI 
- Sociedade Gestora de Participações Sociais, Unipessoal, Lda. tinham aprovado , 
dois projectos de fusão e cisão e fusão a serem submetidos à aprovação das 
respectivas assembleias-gerais (fls. 781 1 e 8425). 

26. As referidas operações seriam realizadas nos seguintes termos (fls. 781 1): 

a) Fusão mediante transferência global do patrim6nio das sociedades BPSM para 
a BCP IF, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. e desta para o BCP, com 
consequente extinção das sociedades incorporadas e aumento de capital social 
do arguido, em montante a determinar em função das acções do BPSM que não 
detidas pelo próprio BCP, e na proposta de compra por este dos Títulos de 
Participação emitidos pelo BPSM; 

b) Fusão por incorporação mediante transferência global do patrim6nio das 
sociedades Banco Mello Imobiliário, S.A. e BMI - Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, Unipessoal, Lda. para o BCP, com consequente extinção 
das sociedades incorporadas e não envolvendo qualquer aumento de capital do 
BCP; 

c) Cisão fusão da sociedade Banco de Investimento Imobiliário, S.A., por 
destaque de parte do seu patrim6ni0, envolvendo quer a redução e imediato 
aumento do capital social do Banco de Investimento Imobiliário, para 
94.500.000 de euros - sem que contudo houvesse alteração da respectiva 
estrutura accionista - quer o aumento de capital social do BCP em €33.702.432. 

27. Em 16 de Outubro de 2000, os referidos projectos de fusão foram aprovados pela 
Assembleia Geral do arguido, pelo que o BPSM, o Banco de Investimento 
Imobiliário, S.A., e BMI - Sociedade Gestora de Participações Sociais seriam 
incorporadas no arguido (fls. 78 12 e 8425). 

28. Tendo em conta a referida deliberação, os accionistas do BPSM receberiam 4,6296 
acções do arguido, por cada acçiío do BPSM detida (fls. 7812). 

29. No comunicado relativo aos novos projectos de fusão, que recorde-se, foi 
divulgado em 16 de Outubro de 2000, era também dado conhecimento que se tinha 
registado um alargamento "(. . .) muito significativo (. . .)" da base de accionistas do 
BCP, que teria atingido na referida data o número de 258.340 (fls.7812 e 8425). 

30. Em 5 de Dezembro de 2000, o arguido divulgou um comunicado, no qual constava 
que em 22 de Dezembro de 2000, seria realizada a troca das acções representativas 
do capital social do BPSM por acções representativas do capital social do arguido e 
à emissão de 8.303.353 novas acções representativas do capital social do arguido, a 
emitir mediante subscrição particular, em conformidade com (fls. 78 13 e 8426): 
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a) O projecto de fusão por incorporação do BPSM na BCP - IF, SGPS, Sociedade 
Unipessoal, Lda e desta no arguido tinha sido aprovado pelas respectivas 
assembleias-gerais; 

b) Pedido de conversão da totalidade do remanescente das obrigações 
convertíveis, emitidas em 1996, pelo BCP Sucursal Financeira Exterior, jh 
efectuado pelos respectivos titulares. 

3 1. Mais se comunicava que as escrituras públicas para os referidos efeitos estavam jh 
agendadas para o dia 15 de Dezembro de 2000 (8s. 781 3). 

32. Em 15 de Dezembro de 2000 foram outorgadas escrituras públicas que visaram os 
seguintes efeitos (8s. 78 14 e 8425): 

a) Fusão por incorporação do BPSM na BCP - LF, SGPS, Sociedade Unipessoal, 
Lda. e fusão por incorporação desta última no arguido, com a consequente 
extinção das duas primeiras sociedades e aumento de capital do arguido em 
€16.579.774, por emissão de igual número de acções, com o valor nominal de 
€1 (fls. 781 3) a entregar aos accionistas do extinto BPSM; 

b) Aumento de capital do arguido em €8.308.353, por emissão de igual número de 
@es, subscritas pelos detentores da totalidade do remanescente de obrigações 
convertíveis que tinham sido emitidas pelo BCP (SFE) em 1996; 

c) Cisão e fusão, compreendendo a cisão-fusão do Banco de Investimento 
Imobiliário, S.A. ("BII") e a fusão por incorporação do Banco Mel10 
Imobiliário, S.A., e BMI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 
Unipessoal, Lda no arguido, com extinção da segunda e terceira sociedades e 
consequente aumento de capital do arguido em €33.702.432, por emissão de 
igual número de acções, a entregar ao único accionista do BII. 

33. Consequentemente, o capital social do arguido s o h u  um aumento de 
€2.10 1 S62.549, representado por 2.101 -562.549 aqões com o valor nominal de €1 
(fls. 7814). 

34. Em 23 de Janeiro de 2001, o arguido divulgou um comunicado dando 
conhecimento de que iria proceder à reali7ação de um aumento de capital, por 
exercicio de direito de preferência, a concluir at6 ao final do primeiro trimestre de 
2001, dando lugar B emissão de 168.125.003 novas acções, com o valor nominal de 
€1, ao preço de subscrição de 4,25 euros por ac@o (8s. 781 6v e 8427). 

35. No referido comunicado era tamb6m dado conhecimento que o Conselho de 
Administração do arguido iria propor B assernbleia-geral que fosse realizado em 
Março de 2001 um aumento de capital por incorporação de reservas, do qual 
resultaria a emissão de 57.027.325 q õ e s  (8s. 7816). 

36. Em 21 de Março de 2001, o arguido divulgou um comunicado no qual constava 
que o aumento de capital por exercício de direito de preferência, e que de acordo 
com o projecto, daria lugar à emissão de 168.125.003 novas, com o valor nominal 
de €1, havia sido totalmente subscrito (fls. 7822 e 8428~). 
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37. Das 168.125.003 novas acções, 164.685.690 acções tinham sido objecto de 
exercicio dos direitos de subscrição dos accionistas, sendo que as restantes 
1.395.209.347 acções tinham sido objecto de rateio por entre os accionistas que 
tinham manifestado a intenção de receber acções para além das que Ihes cabiam em 
exercicio de direitos de subscrição (fls. 7822). 

38. Consequentemente, o capital social do arguido passaria de €2.101.532.549 para 
€2.269.687.552 (fls. 7822). 

39. Em 27 de Março de 2001, o arguido divulgou um comunicado no qual constava 
que a assembleia-geral tinha aprovado o aumento de capital por incorporação de 
reservas, o que implicaria a emissão de 57.027.325 acções, com o valor nominal de 
€1 (fls. 7823 e 8428). 

40. Neste sentido, cada um dos accionistas teria direito a receber gratuitamente, das 
57.027.325 acções, um número de acções determinado pela aplicação do factor 
0,0271356782 ao número de direitos de incorporação inerentes às acções por si já 
detidas (fls. 7823). 

41. Para os efeitos de cômputo dos direitos de cada um dos accionistas, não contariam 
os direitos de subscrição exercidos ao abrigo do aumento de capital por exercicio 
de direitos de preferência (fls. 7822 e 7823). 

42. Isto implicaria que, na prhtica, seriam atribuídas a cada accionista 
aproximadamente 27 acções por cada 1000 que detivessem (fls. 7926). 

43. Consequentemente, o capital social do arguido passaria de €2.269.687.552 para 
€2.326.714.877 (fls. 7823 e 7825). 

44. Em 28 de Março de 2001 foi outorgada a escritura pública de aumento de capital 
social, decorrente do exercício de direitos de preferência dos accionistas, pelo que o 
capital social do arguido passou de €2.101.532.549 para 42.269.687.552 (fls. 7822 
e 7824). 

45. Em 3 de Abril de 2001 foi outorgada escritura pública de aumento de capital social, 
decorrente da incorporação de reservas do arguido, pelo que o capital social do 
arguido passou de €2.269.687.552 para €2.326.714.877 (fls. 7823 e 7825). 

46. Em 19 de Junho de 2000, o Conselho de Administração do arguido aprovou a 
proposta de lançamento de uma campanha de captação de novos accionistas, tendo 
como objectivo duplicar a actual base de accionistas e aumentar o capital colocado 
nos accionistas de retalho em cerca de 120 milhões de acções (fls. 7787). 

47. Por incumbência do Conselho de Administração, foi comunicado aos funcionários 
das diversas entidades do grupo, atrav6s de comunicaç6es internas, que seria 
lançada uma campanha de captação accionista -"Campanha 2000" (fls. 7904,7906, 
791 1,7913,7917,7920). 

48. De acordo com as indicações dadas aos respectivos funcionários, a Campanha 
2000, era classificada como de "muito importante para o (. . .) Grupo" (fls. 7896). 



' 
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

49. Com efeito, para alargar a base accionista, o Conselho de Administração havia 
decidido lançar uma campanha que visava essencialmente (fls. 7898): 

a) O incremento da base accionista com um significativo aumento de accionistas, 
procurando duplicar o número de accionistas (fls. 7898, 7902, 7903, 7904, 
7906); 

b) Aumento de capital colocado junto do público (medido em termos de acções 
colocadas), nomeadamente através do alargamento da base accionista de retalho 
(fls. 7898,7903); 

c) Estimular o cross-selling de produtos e serviços complementares (fls. 7898). 

50. Com efeito, segundo o arguido, as instituições financeiras internacionais de grande 
dinamismo procuravam alargar a sua base de investidores junto do retalho, 
assumindo a Campanha 2000 uma clara importância estratégica neste quadro 
extremamente competitivo, visto que os seus clientes poderiam "ser aliciados pelo 
investimento em acções da banca de outras instituições" (fls. 7903). 

5 1. Foram fixados dois objectivos considerados essenciais na Campanha 2000: 

a) Colocação de 110.145.000 acções (fls. 7904, 7906, 7908, 791 1, 7913, 791 7 e 
7920); 

b) Angariação de 128.040 novos accionistas (fls. 7905, 7907, 7909, 7911, 7912, 
7913,7914,7918 e 7920); 

52. Tendo em conta o objectivo global de colocação de 110.145.000 acções, foram 
adjudicados objectivos específicos para cada entidadelsector que integrava o Grupo 
do arguido, a saber (fls. 7899,7904,7906,7908,791 1,7913 e 7917): 

a) BPSM - 15.000.000 acções; 

b) Sector Corporate e Sector Empresas - um total de 12.000.000 acções, devendo 
cada um destes sectores atingir uma parcela de colocação de 6.000.000 acções; 

c) Sector Private - 15.395.000 acções; 

d) Sector P & N - 16.500.000 acções; 

e) Nova Rede - 22.750.000 acções; 

f) Banco 7 - 3.000.000 acções; 

g) Expresso Atlântico - 500.000 acções; e 

h) Banco Português Atlântico - 25.000.000 acções. 

53. Tendo em conta o objectivo global de angariação de 128.040 novos accionistas, 
foram adjudicados objectivos específicos para cada entidadelsector que integrava o 
Grupo do arguido, a saber (fls. 7899,7905,7907,7909,791 1,7912,7913,7914 e 
79 18): 

a) BPSM - 20.000 novos accionistas; 

b) Sector Private - 1.540 novos accionistas; 



c) Sector P k N - 15.000 novos accionistas; 

d )  Nova Rede - 45.500 novos accionistas; 

e) Banco 7 - 4.000 novos accionistas; 

f )  Expresso Atlâr~tico - 2.000 novos accionistas; e 

g )  Banco Português Atlântico - 40.000 novos accionistas. 

54. Não foram atribuídos objectivos específicos de angariação de novos clientes ao 
sector Corporate e sector Empresas, ficando os objectivos destes sectores limitados 
aos de colocaçiio de acções junto de clientes que fossem jB accionistas (fls. 7905, 
7907,7909,7912,7914 e 7918). 

55. Por incumbência do Conselho de Administração, foi comunicado aos funcionários 
das diversas entidades do grupo através de comunicações internas, qual seria o 
argumentário a utilizar para atingir os objectivos da Campanha 2000 (fls. 7904, 
7906,791 1,79 13,791 7,7920), a saber: 

a) "Realçar e demonstrar aos accionistas do BPSM as vantagens da Troca das 
acções BPSMpor acções BCP." (fls. 7896); 

b) "Não é aconselhhel a venda de acções BPSM nesta altura" (fls. 7896); 

c) "Queremos proporcionar aos nossos clientes accionistas a criação de valor" 
(fls. 7901) 

d )  "Vamos fomentar a Troca por acções BCP." (fls. 7896); 

e) "Grupo BCP é o principal grupo financeiro privado português" (fls. 7896, 
7901); 

f )  ''i lider do mercado no negócio segurador e na gestão de activos financeiros e 
tem presença significativa no crédito hipotectfrio, na banca de investimento, na 
locação financeira e factoring e nos cartões de crédito. Para além disto elegeu 
como objectivo estratégico a consolidação da sua posição de liderança no 
mercado doméstico" (fls. 7901); 

g )  "A acção do BCP é um titulo de grande liquidez, cotado nas principais praças 
financeiras" (fls. 7896,7900); 

h) "A compra de acções BCP é recomendada por especialistas financeiros 
internacionais" (fls. 7896), nomeadamente pelos "(. . .) bancos Soloman Smith 
Barney, ABN Amro e Deutsche Bank (. . .)" que "(. . .) recomendam a compra de 
títulos BCP, juntando-se a outros especialistas como a Merryl Linch, 
JP.Morgan e Lehman Brothers. O "target price " destes especialistas é de 
€6,59 (variação entre €5,7 e é7,5)" (fls. 7900 a 7901,791 5); 

i) cbPerspectiva-se a capitalização bolsista da ordem de 10 mil milhões de euros - 
tornando-se assim o único banco privado português entre os 25 maiores da 
Europa" (fls. 7896); 
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j) "O título BCP t! a partir de 7/7/00 um título de referência nu Bolsa de Valores 
de Lisboa, o seu peso no índice BVL atinge actualmente 18,2%" (fls. 7900); 

k) "O titulo BCP é um título de referência do sector financeiro devido à evolução 
das cotações e ao potencial de valorização devido à evolução das cotações e 
ao potencial de valorização, sendo recomendado por vários especialistas 
financeiros" (fls. 7900 e 79 15); 

1) "O BCP t! o Único Banco português entre os 30 maiores Bancos Europeus" (fls. 
790 1); 

m) "O investimento em banca proporciona-se atractivo nas instituições de 
sucesso, com estratégias claras de crescimento, como é o caso do BCP" (fls. 
7903) e "(. . .) caracteriza-se por uma menor volatilidade do que o investimento 
em outros titulos, sendo recomendado para investidores de baixo risco"(fls. 
7901); e 

n) "O título BCP proporciona um bom dividendo (Dividend Yield entre 2% e 
3%) " (fls. 790 1). 

56. Em acréscimo, foi preparado um mailing a enviar aos accionistas do BPSM, 
informando-os da OPA em curso sobre a totalidade do capital do BPSM, o qual 
tinha em vista o objectivo de demonstrar aos accionistas BPSM as vantagens da 
Troca das acções BPSM por acções BCP" (fls. 7897). 

57. Para além do argurnentário a utilizar pelos füncionários, seriam concedidas outras 
"vantagens" aos clientes, de modo a atingir os fins visados pela Campanha 2000, 
descritas infia. 

58. Desde logo, era atribuída aos clientes do BPSM uma isençib ou redução de 
Comissões, nos seguintes termos (fls. 7897,7900): 

a) A subscrição de acções do BCP resultantes da troca com acções BPSM ficaria 
isenta da comissão bancária usualmente aplicada em operações de Bolsa; e 

b) Todas as operações de bolsa com títulos do Grupo BCP passam a beneficiar da 
redução de 50% relativamente à comissão banchria em vigor. 

59. Por outro lado, seria facultado aos clientes BPSM o acesso a um produto 
denominado de Crédito Habitação VANTAGEM ACCIONISTA, em termos 
similares ao que se teria verificado com os accionistas do Banco Mello, S.A. e da 
Companhia de Seguros Império, S.A. (fls. 7897,7900,7901). 

60. A referida VANTAGEM ACCIONISTA, consistia na redução do spread a incidir 
sobre a taxa de juro de referência, o qual seria de 0,8% em vez de 1,2% (fls. 7897). 

61. Por incumbência do Conselho de Administração, foi comunicado aos füncionános 
das diversas entidades do grupo atravCs de comunicações internas (fls. 7904, 7906, 
791 1,7913,7917,7920): 

a) As instruções especificas sobre os clientes que deveriam ser alvo da campanha; 
e 
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b) O sistema de incentivos de funcionários que havia sido instituído, no qual estes 
eram premiados pela colocação de acções e angariação de novos accionistas, no 
âmbito Campanha 2000: 

62. No que se refere As instruções sobre os clientes que deveriam ser alvo, foi dada 
indic* que se encontrava disponível uma aplicaçb, que pretendia ser um 
instrumento de gestão para os vários balcões (fls. 7899). 

63. Assim, cada balcão poderia visualizar os clientes que obedeciam aos seguintes 
critérios, identificando-os como potenciais alvos da Campanha 2000 (fls. 7899 a 
7900) 

a) "Clientes com aplicações em carteiras de títulos ou Fundos de Acções, sem 
acções BCP"; e 

b) "Clientes com Depósitos a Prazo e Fundos (somatório igual ou superior a 
1.500 contos) ou saldo médio anual em (...)" conta de depósito A ordem "(. ..) 
igual ou superior a 300 contos, sem acções BCP em carteira". 

64. A referida aplicação ordenava os clientes por ordem decrescente de interesse, sendo 
indicados primeiros os clientes que obedecessem ao primeiro critério supra e 
depois os clientes que obedeciam ao segundo critério (fls. 7900). 

65. Em acréscimo, a aplicação indicava também por ordem decrescente, os montantes 
aplicados pelos clientes, para cada um dos referidos critérios (fls. 7900). 

66. Deveria ser inserida na aplicação a informação sobre quais os clientes jii 
contactados (fls. 7900). 

67. O primeiro critério utilizado para determinar quais os clientes alvo da Campanha 
2000 se refere exclusivamente à não detenção de acções emitidas pelo arguido por 
clientes que tivessem aplicações em carteiras de titulos ou fundos de aqões. 

68. Os restantes critérios utilizados para determinar quais os clientes alvo da 
Campanha 2000 são de natureza estritamente numérica: 

a) Detenção de depósitos a prazo ou a fundo cujo somatório seja igual ou superior 
a 1.500 contos (€7.482); ou 

b) Saldo médio anual em conta de depósito A ordem superior a 300 contos 
(€1.497). 

69. Não é feita outra diferenciação quanto aos critérios a utilizar para determinar a 
adequaçb do investimento face ao perfil dos clientes alvo da Campanha 2000. 

70. Não foram dadas outras instruções aos funcionários quanto a necessidade de 
informar os seus clientes dos riscos associados ao valor de uma acção ou ao 
investimento em bolsa (fls. 7544 a 7560,7896 a 7938). 

71. O recorrente disse aos clientes que este era um investimento de baixo risco (fls. 
7548). 

72. No que se refere ao sistema de incentivos de funcionários, ficou estabelecido que, 
dada a "importância estratégica desta campanha" seriam atribuídos prémios a cada 



um dos funcionários pelos resultados atingidos no âmbito da campanha (fls. 7546, 
7556 e 7899). 

73. O referido prCmio seria calculado com base no valor global de colocação de acções 
e de angariação de novos accionistas (fls. 7546,7556 e 7899). 

74. Para efeitos de cálculo do prémio, seriam utilizados os seguintes valores como 
referência (fls. 7546,7556 e 7899): 

a) ê25 por cada novo accionista; e 

b) €0, 1 O por cada acção colocada; 

em função da variação do número de accionistas e das acções do arguido em 
depósito entre 10 de Julho e 30 de Setembro de 2000 (fls. 7546,7556 e 7899). 

75. Tendo em conta os referidos valores e a título de exemplo, resulta que os seguintes 
montantes seriam incorporados para efeitos de cálculo do prdmio da colocação dos 
seguintes números de acções (fls. 7546,7556 e 7899): 

a) 100aqões=€l0; 

b) 500 acções = €50; 

c) 1 .O00 acções = € 100; 

d) 5.000 acções = €500; e 

e) 10.000acções=€1.000. 

76. Aos referidos valores deveria ser adicionado o valor de €25, no caso do adquirente 
não ser já accionista do arguido (fls. 7546,7556 e 7899), perfazendo o total de: 

a) 100 aqões = €35; 

b) 500 acções = €75; 

c) 1 ..O00 acções = € 125; 

d) 5.000 acções = €525; e 

e) 10.000 acções = €1.025. 

77. Para efeitos dos incentivos a atribuir aos funcionários nos termos da Campanha 
2000, era atribuída maior importância à angariação de novos accionistas (fls. 7546, 
7556 e 7899). 

78. Com efeito, tomando por referência o período entre 10 de Julho e 30 de Setembro 
de 2000, e uma mCdia de colocação mensal junto de 10 clientes, seriam 
incorporados para efeitos de cálculo do prCmio dos funcionários, os seguintes 
montantes, consoante o seguinte número de acções (fls. 7546,7556 e 7899): 

a) 10 clientes * 100 acções a cada = €100; 

b) 10 clientes * 500 acções a cada = €500; 

c) 10 clientes * 1 .O00 acções a cada = €1.000; 
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d) 10 clientes * 5.000 acções a cada = €5.000; e 

e) 10 clientes * 10.000 acções a cada = €10.000. 

79. Se a referida média de colocação mensal, resultasse da angariação de 10 novos 
accionistas, seriam incorporados para efeitos de cálculo do prémio dos funcionários 
OS seguintes montantes, consoante o seguinte número de acções (fls. 7546, 7556 e 
7899): 

a) 10 accionistas novos * 100 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €350; 

b) 10 accionistas novos * 500 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €750; 

c) 10 accionistas novos * 1 .O00 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €1.250; 

d) 10 accionistas novos * 5.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €5.250; e 

e) 10 accionistas novos * 10.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €10.250. 

80. Caso a média de colocação mensal fosse mautida pelo período de 
aproximadamente três meses compreendido entre 10 de Julho e 30 de Setembro de 
2000, seriam incorporados para efeitos de cálculo do prémio dos funcionários no 
fjnal da campanha os seguintes montantes, consoante o seguinte número de acções: 

a) 10 clientes * 100 acções a cada * 3 meses = €300; 

b) 10 clientes "00 acções a cada * 3 meses = €1 SOO; 

c) 10 clientes * 1 .O00 acções a cada * 3 meses = €3.000; 

d) 10 clientes * 5.000 acções a cada * 3 meses = €1 5.000; e 

e) 10 clientes * 10.000 acções a cada * 3 meses = €30.000. 

81. Caso a média de colocação mensal e de angariação de 10 novos accionistas fosse 
mantida pelo período de aproximadamente três meses compreendido entre 10 de 
Julho e 30 de Setembro de 2000, seriam incorporados para efeitos de cálculo do 
prémio dos funcionários, os seguintes montantes, consoante o seguinte número de 
aqões: 

a) 10 accionistas novos * 100 aqões a cada + €750 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 3 meses = € 1.050; 

b) 10 accionistas novos * 500 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 3 meses = €2.250; 

c) 10 accionistas novos * 1 .O00 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 3 meses = €3.750; 
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d) 10 accionistas novos * 5.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 3 meses = € 15.750; e 

e) 10 accionistas novos * 10.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 3 meses = €30.750. 

82. Os supra referidos valores não incluem: 

a) A remuneração mensal auferida por cada um dos funcionários; 

b) As comissões/prémios eventualmente auferidos por concessão de crédito, nos 
casos em que os clientes (actuais ou novos accionistas) recorressem a crédito 
concedido pelo arguido, para efeitos de aquisição de acções por este emitidas; e 

c) As comissõedprémios recebidos pela colocação de outros produtos. 

83. Em acréscimo, eram fixados objectivos a atingir, nas duas vertentes (colocação de 
acçõedangariação de novos accionistas) para cada um dos balcões (fls. 7899), o 
que indicia que para além das comunicações internas (fls. 7896 a 7897) exortando 
os funcionários a atingir os objectivos visados pelo conselho de administração do 
arguido, caberia também aos gerentes de balcão exortar os respectivos funcionários 
a prosseguir esses objectivos. 

84. Acresce que os objectivos fixados para cada um dos balcões apenas se 
consideravam atingidos, no caso de no final da campanha, terem cumprido tanto os 
objectivos estabelecidos para a colocação de acções, como para a captação de 
novos accionistas (fls. 7899). 

85. O arguido elaborou um documento sobre a Campanha 2000 intitulado "Vamos 
Duplicar a Base Accionista do BCP" ("Documento") (fls. 7550 a 7560), no qual se 
encontra a referência a local e data "Tagus Park, 6 de Julho de 2000" (fls. 7551 a 
7560). 

86. De acordo com o Documento, a campanha tinha uma grande importância 
estratégica para o grupo, sendo que os objectivos a atingir pela mesma consistiam: 

a) Contribuir para o alargamento da base accionista de retalho do BCP; 

b) Aproveitar conjuntura atractiva para o investimento em acções de instituições 
financeiras e beneficiar do potencial de valorização do título BCP; e 

c) Estimular o "cross-selling" de produtos e serviços complementares. 

d) "Objectivo Global: Duplicação da Base Accionista do BCP com colocação de 
cerca de 6% do seu capital" (fls.7555). 

87. Foram instituídos em especial, objectivos a atingir por cada uma das redes do 
Grupo BCP, saber (fls. 7555): 

a) Número de Acções: 

- Redes BPC (excl. Emp.) - 52.800.000; 

- Redes Atlântico (exc. Emp./GE) - 3 1.500.000; e 
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- Rede BPSM - 15.000.000; 

- Empresas e Grandes Empresas - 12.700.000 

b) Novos accionistas: 

- Redes BPC (excl. Emp.) - 66.000; 

- Redes Atlântico (exc. Emp./GE) - 42.000; e 

- Rede BPSM - 20.000; 

88. De acordo com o Documento os colaboradores das vsrias entidades deveriam 
utilizar um argumentário especifico para convencer os clientes, nomeadamente que 
(fls. 7551 a 7554): 

a) O investimento em Banca se caracterizava "por uma menor volatilidade das 
acções" (fls. 755 1); 

b) O BCP era "um título de Referência da Bolsa de Lisboa representando cerca de 
1/5 da sua capitalização" (fls. 7552). 

c) O BCP era "o Título de Referência do Sector Financeiro pela Evolução das 
Cotações" (fls. 7552). 

d) O título BCP era um bbTítulo de Referência do Sector Financeiro pela elevada 
liquidezy ' (fls. 7553); 

e) O titulo BCP proporcionava "um bom dividendo", sendo dada a indicação dos 
dividendos distribuídos entre 1995 e 1999 (fls. 7553). 

f) O título BCP era um "Título de Referência do Sector Financeiro pelo potencial 
de valorização" sendo apresentado um quadro com as recomendações de 
investimento das seguintes entidades: ABN AMRO, JP Morgan, Lehman 
Brothers, Salomon Srnith & Bamey, Merrill Lynch, Deutsche Bank (fls. 7554); 

89. De acordo com o Documento, deveriam ser apresentadas as seguintes justificações 
para participar na Campanha 2000 (fls. 7557): 

a) "Prezamos a sua relação como Cliente e..."; 

b) 'c  .. Queremos partilhar consigo, como accionista, a criação de valor"; 

c) "E um titulo de grande liquidez e projecção no mercado de capitais"; 

d) "Está cotado nas principais praças$nanceiras internacionais"; e 

e) "E objecto de recomendação de Compra de especialistas financeiros". 

90. Eram também indicadas as seguintes justificações para participar na campanha (fls. 
7558 a 7559): 

a) "Signzjicativo Aumento de Dimensão no Mercado Doméstico" do arguido, 
decorrentes do facto de, no sector de depósitos, o arguido deter uma posição 
correspondente 23% da quota de mercado, e no sector de crédito, o arguido 
deter uma posição correspondente a 29% da quota de mercado" (fls. 7558); 
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b) ccReforço da posição competitiva" do arguido "no Mercado Europeu", 
decorrente da soma dos valores (expressos em milhões de contos, excluindo 
sucursais) de cada uma das componentes do Grupo do arguido (fls. 7558); 

c) O facto do arguido estar a emergir "como uma referência dos Mercados de 
Capitais Ibéricos" dada a sua c a p i m  bolsista (fls. 7559). 

d) O facto do Activo total do arguido ter subido 18% e a respectiva capitalização 
bolsista ter subido 101%, com a inclusão das novas entidades no grupo (fls. 
7559); 

e) A "Síntese das Estimativas das Sinergias das Transacções (. . .)", entenda-se a 
inclusão de várias entidades no Grupo BCP (Banco Mello, Companhia de 
Seguros Império, Atlântico, BPSM) "(...) Anunciadas Recentemente", cuja 
realização se estimava, respectivamente, em 22% para o ano de 2000,64% para 
o ano de 2001 e 100% para o ano de 2002 (fls. 7560). 

91. Para além do argumentário, eram atribuídas também as seguintes vantagens aos 
clientes: 

a) Isenção de comissão de custódia; 

b) Isençâio de comissão bancária na compra das acçaes; 

c) Disponibilização de linha de crédito para financiamento da aquisição de acções 
do BCP. 

92. Seria também criada uma linha de financiamento para a compra de acções do BCP, 
nas seguintes condições (fls. 7555): 

a) Montante de crédito concedido até 1 00%; 

b) O spread do empréstimo seria de 1% a incidir sobre a taxa de Euribor a seis 
meses; 

c) O prazo do empréstimo concedido seria de 36 meses; 

d) Prazo de carência de seis meses; 

e) Devendo ser constituído um depósito cativo. 

93. De acordo com o Documento as principais caracterfsticas da campanha eram as 
seguintes (fls. 7555): 

a) Campanha conduzida através de todas as redes do GRUPO BCP com início a 
10 de Julho e termo a 30 de Setembro; 

b) Esforço de venda concentrado na actuação dos GerentesIGestor de Contas e 
equipas comerciais das SucursaisJLojas; 

c) Identificação e abordagem de clientes com perfil ajustado; 

d) Possibilidade de acesso a linhas de financiamento da aquisição de acções em 
condições vantajosas; 

e) Aproveitamento de contactos para acções de venda sistematizada 
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94. Foi comunicado aos funcionários que o primeiro critério utilizado para determinar 
quais os clientes alvo da Campanha 2000 se referia exclusivamente a não detenção 
de aqões emitidas pelo arguido por clientes que tivessem aplicações em carteiras 
de títulos ou fundos de acçiks. 

95. Os restantes critérios utilizados para determinar quais os clientes alvo da 
Campanha 2000 eram de natureza estritamente numérica: 

a) Detenção de depósitos a prazo ou a fundo cujo somatório seja igual ou superior 
a 1.500 contos (€7.482); ou 

b) Saldo médio anual em conta de depósito h ordem superior a 300 contos 
(€1.497). 

96. Não é feita outra diferenciação quanto aos critérios a utilizar para determinar a 
adequação do investimento face ao perfil dos clientes alvo da Campanha 2000. 

97. De acordo com o Documento, seria instituído um sistema de incentivo, para efeitos 
de chiculo de proveito no âmbito do EAS, que se traduziria na incorporação no 
valor global sobre o qual seria calculado o prémio dos funcionários dos seguintes 
montantes por cada um dos seguintes objectivos (fls. 7556): 

a) Por cada novo accionista 25 euros; e 

b) Por cada acção colocada 0,10 euros. 

98. De acordo com informação que foi enviada aos colaboradores do arguido, em 6 de 
Outubro de 2000, os objectivos visados pela Campanha 2000 tinham sido 
praticamente atingidos (fls. 7920); 

99. Com efeito, de acordo com os resultados que foram comunicados em 6 de Outubro 
de 2000, as proporções atingidas por cada um dos objectivos tinham sido as 
seguintes (fls. 7920): 

a) Objectivo de Colocação de Acções - 107.197.973 das 1 10.145.000 acções 
pretendidas, ou seja, 97,3%; 

b) Objectivo de Conquista de Novos Accionistas - 77.986 dos 128.040 novos 
accionistas pretendidos, ou seja, 60,9%. 

100. Em todo o caso, em informação veiculada em 20 de Setembro de 2000, tinha sido 
jB dada a indicação de que os 'tfactores de natureza estratégica que presidiram ao 
lançamento da "Campanha Accionista BPSM mantém-se válidos, mesmo para 
além do final do período da acção em curso (30 de Setembro)" (fls. 79 1 5). 

101. Mais foi afirmado que "Todos os Balcões, no âmbito da sua actuação comercial, 
deverão ter presente que constituem objectivos estratégicos permanentes para 
Rede Sotto Mqor o aumento da base de Clientes accionistas do BCP e a 
colocação do maior número possível de acções BCP junto dos nossos Clientes" 
(fls. 79 1 5). 



102. Consequentemente, mesmo após o termo da Campanha 2000 (30 de Setembro de 
2000), os funcionários do Grupo do arguido deveriam continuar a envidar esforços 
no sentido de colocar mais acções e angariar novos accionistas. 

103. Em 19 de Janeiro de 2001 reuniu-se o Conselho de Administração do arguido, 
tendo sido aprovada pelo mesmo a proposta de realização de aumento de capital 
por incorporação de reservas que viria a ser concluída em 3 de Abril de 2001 (fl. 
7794 a 7795). 

104.De acordo com a acta n." 372 do Conselho de Administração, lavrada nessa 
reunião, foi aprovada pelo Conselho de Administração do BCP, a proposta de 
"aumento do capital social (...) por incorporação de reservas, mediante a emissão 
de 57.027.325 novas acções no valor nominal de 1 euro cada, a atribuir aos 
accionistas (...)" (fls. 7794 e 7795). 

105. A proposta foi aprovada, tendo em consideração que (fls. 7794 e 7795): 

a) "(. ..) ponderados os resultados líquidos apurados no exercício, os interesses 
da sociedade e dos accionistas e o momento de consideráveis necessidades de 
capitais próprios da sociedade, esta assembleia deliberou, em matéria de 
aplicação dos resultados do exercício, a sua afectação exclusiva a reservas, 
sem distribuição de dividendos, com ressalva da distribuição de acções 
próprias por empregados (.. .). "; 

b) Existiam "( ...) reservas livres no balanço aprovado por esta assembleia 
relativo a 31 de Dezembro de 2000, incluindo uma reserva livre especial no 
montante de €63.198.81 9.442$00". 

c) "(. . .) a atribuição gratuita de novas acções por incorporação de reservas, não 
constituindo embora distribuição de dividendos, se aproxima em alguns 
aspectos centrais da figura dos scrip dividend (na modalidade de bonus shares) 
e apresenta vantagens para os accionistas do mesmo passo que salvaguarda os 
interesses da sociedade, não afectando a orientação aprovada de conservação 
de recursos financeiros e reforço de capitais próprios". 

106.Estavam presentes na referida reunião, os seguintes membros do Conselho de 
Administração (fls. 7794 e 7795): 

a) Jorge Manuel Jardim Gonçalves (na qualidade de Presidente); 

b) Filipe de Jesus Pinhal (na qualidade de Vice-presidente); 

c) Cristopher de Beck (na qualidade de Vice-presidente); 

d) João Luís Ramalho de Carvalho Talone; 

e) Pedro Manuel Rocha Lbano Monteiro; 

f) Alexandre Augusto Morais Guedes de Magalhães; 

g) António Manuel de Seabra e Me10 Rodrigues; 

h) António Manuel de Pereira Caldas de Castro Henriques; 
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i) Alipio Barrosa Pereira Dias; 

j) Alexandre Alberto Bastos Gomes; 

k) Miguel José Ribeiro Cadilhe; 

1) Rui Fernando Cunha do Amara1 Barata; 

m) Francisco José Queiroz de Barros Lacerda; e 

n) Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (na qualidade de Secretário 
da Sociedade). 

107. Em 8 de Fevereiro de 2001 reuniu-se o Conselho de Administração do arguido, 
tendo sido aprovada pelo mesmo a proposta de realisração de aumento de capital 
por exercício de direitos de preferência, que viria a ser concluída em 28 de Março 
de 2001 (fl. 7796 a 7797). 

108. De acordo com a acta n." 373, lavrada nessa data, seriam emitidas 168.125.003 
novas acções, com o valor nominal de €1, pelo que o capital social da sociedade 
passaria de €2.101.532.549 para €2.269.687.552 (fls. 7796 a 7797). 

109. Estavam presentes na referida reunião, os seguintes membros do Conselho de 
Administração (fls. 7796 a 7797): 

a) Jorge Manuel Jardim Gonçalves (na qualidade de Presidente); 

b) Filipe de Jesus Pinhal (na qualidade de Vice-presidente); 

c) Cristopher de Beck (na qualidade de Vice-presidente); 

d) Pedro Manuel Rocha Líbano Monteiro; 

e) Alexandre Augusto Morais Guedes de Magalhães; 

f) António Manuel de Seabra e Me10 Rodrigues; 

g) António Manuel de Pereira Caldas de Castro Henriques; 

h) Alipio Barrosa Pereira Dias; 

i) Alexandre Alberto Bastos Gomes; 

j) Miguel José Ribeiro Cadilhe; 

k) Rui Fernando Cunha do Amara1 Barata; 

1) Francisco José Queiroz de Barros Lacerda; e 

m) Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto (na qualidade de Secretário 
da Sociedade). 

1 10. Tendo em conta as duas deliberações do Conselho de Administração, relativas ao 
aumento de capital a realizar em 2001 - o arguido promoveu a realização de nova 
campanha de colocação de acçaes e angariação de novos accionistas ("Campanha 
2001"). 
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1 1 1.0s factos relativos a essa campanha ocorreram no período de tempo compreendido 
entre 3 1 de Dezembro de 2000 e 3 1 de Dezembro de 2001; 

112. Foram enviadas aos funcionsuios do arguido, pelo menos, duas comunicaç6es, no 
período compreendido entre 18 de Janeiro de 2001 e 3 1 de Janeiro de 2001, ou 
seja, a primeira enviada um dia antes da deliberação referida no ponto 103 supra 
(1 9 de Janeiro de 2001) e a segunda após esta, mas antes da deliberação referida no 
ponto 107 supra. 

1 13. De acordo com as referidas comunicações, a Campanha 200 1, consistia numa 
"acção continuada durante todo o ano e que visava essencialmente" (fls. 7922): 

a) "O incremento da base accionista com um signifcativo aumento do número de 
accionistas" (fls. 7922); 

b) "O aumento de capital colocado junto do público (medido em termos de acções 
colocadas) " (fls. 7922). 

1 14. No caso especifico do BPSM, a campanha tinha como objectivo final (fls. 7922): 

a) A colocação de 6.000.000 acções; e 

b) A angariação de 8.000 novos accionistas. 

115.A campanha teria duas fases, sendo que a primeira decorreria no período 
compreendido entre 24 de Janeiro e 17 de Março, sendo que os objectivos 
específicos desta fase correspondiam a 213 do objectivo, que seria anual (fls. 7922). 

116. Consequentemente, o objectivo especifico da primeira fase da Campanha 2001, era 
(fls. 7925): 

a) A colocação de 4.000.000 acções; e 

b) A angariação de 5.33 3 novos accionistas. 

1 17. Para efeitos de determinar o ponto de partida, face aos objectivos, de cada uma das 
agências, seria utilizado como data de referência o dia 5 de Janeiro de 2001, tanto 

efeitos de colocação de acções, como de angariação de novos accionistas (fls. 
7922). 

118.Uma vez mais era assinalada aos funcionários a importância estratégica da 
Campanha 2001, para o arguido, na medida em que (fls. 7923): 

a) Contribuía para o alargamento da base accionista de retalho do BCP; 

b) Fidelizava clientes; 

c) Estimulava o cross-selling de produtos e serviços complementares dos quais 
seriam de destacar o Crédito Pessoal e o Crédito à Habitação, que continuam a 
beneficiar da "Vantagem Accionista". 

119.Foi também dada indicação que os objectivos da Campanha 2001 deveriam ser 
contextualizados com os aumentos de capital a realizar em 200 1 (fls. 7925). 
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120. Consequentemente, no âmbito do aumento de capital realizado por exercício de 
direitos de preferência, um accionista poderia subscrever 10 novas acções por cada 
125 detidas, ao preço de €4,25, pelo que um detentor de 1.000 aqões poderia 
subscrever um total de 80 novas acções investindo apenas €340 (fls. 7925). 

121. Jh no âmbito do aumento de capital por incorporação de reservas um accionista que 
detivesse 1 .O00 acções receberia 27 novas acções gratuitamente (fls. 7926). 

122. Era também sublinhado que as acções atribuídas no âmbito do aumento de capital 
por exercício dos direitos de preferência não conferiam o direito de atribuiçh de 
acções por incorporação de reservas, contando apenas para esses efeitos as acções 
já detidas e as adquiridas até 23 de Fevereiro de 200 1 (fls. 7926). 

123. Pelo que as aquisições efectuadas nos períodos (fls. 7926) conferiam os seguintes 
direitos: 

a) Entre 23 de Fevereiro e 2 de Março (data prevista para o início do período de 
negociação por incorporação de reserva) o cliente poderia adquirir acções só 
com direito a obter acções por incorporação de reservas. (fls. 7926) 

b) Entre 2 e 12 de Março (periodo previsto) o cliente, ao comprar direitos de 
reserva de preferência em Bolsa, poderia participar no aumento de capital, por 
exercicio de direitos de preferência, mas não teria direito a receber acções por 
incorporação de reservas. (fls. 7926) 

124. Resulta que, apesar das particularidades relacionadas com as duas modalidades 
escolhidas para realizar os aumentos de capital, os objectivos visados com a 
Campanha 200 1 eram muito similares aos visados pela Campanha 2000. 

125.0 argumentário da Campanha 2001 era também muito similar ao argumentário 
utilizado para a Campanha 2000. 

126. Com efeito, foi dada indicação de os seguintes argumentos deveriam ser utilizados 
junto dos clientes (fls. 7926): 

a) "Como accionista partilhamos consigo a Criação de valor"; 

b) "O Título BCP apresenta um historial de sucesso e de valorização superior, no 
longo prazo, ao do próprio mercado"; 

c) "A sua base accionista institucional e de retalho contribui para a uma grande 
liquidez e projecção nos mercados_financeiros"; 

d) "Reputados especialistas recomendam o investimento pelo seu potencial de 
valorização"; e 

e) "Somos um grupo que segue uma estratégia de expansão internacional e de 
consolidação de liderança no mercado nacional". 

127. Tendo em conta agora as particularidades da Campanha 2001 e os aumentos de 
capital a realizar, havia novos argumentos para convencer os clientes a adquirir o 
produto nomeadamente que (fls. 7925): 



a) No âmbito do aumento de capital realizado por exercício de direitos de 
preferência, um accionista poderia subscrever 10 novas acções por cada 125 
detidas, ao preço de €4,25, pelo que um detentor de 1.000 acções poderia 
subscrever um total de 80 novas acções investindo apenas €340 (fls. 7925). 

b) Já no âmbito do aumento de capital por incorporação de reservas um accionista 
que detivesse 1 .O00 acções receberia 27 novas q õ e s  gratuitamente (8s. 7926). 

128. Assim este produto seria um produto com o seguinte impacto no pequeno 
investidor (fls. 7926 verso), que detivesse 1 .O00 acções do arguido: 

a) 80 novas acções com investimento de 68 contos (€340); 

b) 27 novas acções atribuídas gratuitamente; e 

pelo que passaria a deter um novo total de 1.107 acções. 

129. Consequentemente, se o accionista tivesse comprado acções a 5,80 euros, o custo 
médio para o pequeno investidor teria sido de 5,55 euros (8s. 7926 verso). 

130. Para além dos referidos argumentos, as vantagens atribuídas na Campanha 2000 
aos accionistas mantinham-se na Campanha 2001, nomeadamente (fls. 7923, 
7926): 

a) Crédito 21 Habitação Vantagem Accionista: Taxa nominal standard para o 
primeiro trimestre e Euribor acrescida de 5% na taxa base do crédito Pessoal 
(13,5%), com penhor das Acções, para Clientes detentores de um mínimo de 
1.500 acções; 

b) Crédito Pessoal: - Bonificação de 5% na taxa base do crédito Pessoal (13,5%), 
com penhor das Acções, para Clientes detentores de um mínimo de 500 
Acções; e 

c) Bonificação de 3% na taxa base do crédito Pessoal (13,5%), sem penhor das 
acções, para Clientes detentores de um mínimo de 500 acções. 

13 1. Para além das facilidades de crédito, eram atribuídas as seguintes "vantagens" aos 
clientes (fls. 7923 e 7924): 

a) Isenção total da comissão de Guarda de Títulos sobre todos os títulos em 
carteira, desde que o cliente detivesse um mínimo de 1.0000 Acções, cessando 
este beneficio no final do 2" trimestre de 2001, inclusive. 

b) Isenção total do pagamento de comissões bancárias sobre as transacções em 
Bolsa do Título BCP, durante a 1" fase da Campanha (24 de Janeiro a 17 de 
Março) (fls. 7924). 

132.Tal como na Campanha 2000, foram também dadas instruções especificas e foi 
também instituído um sistema de incentivos aos funcionários. 

133. Assim, de acordo com as instruções, e tal como na Campanha 2000, na Campanha 
2001 também estaria disponível uma aplicação que permitisse identificar os 
clientes que cumprissem os seguintes requisitos de potenciais aderentes (fls. 7923): 
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a) Contas de Depósito a Ordem com aplicações em carteira de títulos ou Fundos 
de Acções, sem acções BCP; e 

b) Contas de Depósito h Ordem com Depósitos a Prazo e Fundos (somatório igual 
ou superior a 1.500 contos) ou saldo médio anual igual ou superior a 300 
contos, sem acções BCP. 

134. Tal como na Campanha 2000 - - também foi comunicado aos funcionários que na 
Campanha 2001 o primeiro critério utilizado para determinar quais os clientes alvo 
se referia exclusivamente à não detenção de acções emitidas pelo arguido por 
clientes que tivessem aplicações em carteiras de títulos ou fundos de acções (fls. 
7923). 

135. Tal como na Campanha 2000 - também foi comunicado aos funcionários que na 
Campanha 2001 os restantes critérios utilizados para determinar quais os clientes 
alvo da Campanha 2000 eram de natureza estritamente numérica (fls. 7923): 

a) Detenção de depósitos a prazo ou a fundo cujo somatório seja igual ou superior 
a 1.500 contos (€7.482); ou 

b) Saldo médio anual em conta de depósito à ordem superior a 300 contos 
(€1.497). 

136.Não é feita qualquer outra diferenciação quanto aos critérios a utilizar para 
determinar a adequação do investimento face ao perfil dos clientes alvo da 
Campanha 200 1. 

137.Não foram dadas outras instruções aos funcionários quanto a necessidade de 
informar os seus clientes dos riscos associados ao valor de uma acção ou ao 
investimento em bolsa (fls. 7544 a 7560,7896 a 7938). 

138. Tal como na Campanha 2000, cada Agência só teria cumprido com os objectivos 
da 1" Fase da Campanha 2001 se, no final desta, tivesse cumprido integralmente os 
objectivos estabelecidos para a "Captação de novos Accionistas" e os objectivos 
estabelecidos para a "Aquisição das Acções" (fls. 7923). 

139. Uma vez que para o efeito de determinar o ponto de partida, face aos objectivos, de 
cada urna das agências, seria utilizado como data de referência o dia 5 de Janeiro de 
2001, apenas seria considerado accionista o cliente que, sem acções BCP em 
carteira a 6 de Janeiro de 2001, adquirisse, pelo menos 100 acções (fls. 7923). 

140. Tendo em conta as particularidades dos aumentos de capital que se aproximavam, 
foram dadas as seguintes instruções especificas, sendo que, relativamente a 
accionistas (fls. 7925 verso): 

a) Que pretendessem exercer direitos de preferência, deveria ser dada a indicação 
para acertar o número de acções por si detidas, de modo a perfazer as 125 
q õ e s  que conferiam o direito de subscrever 10 novas acções; 

b) Quanto aos que pretendessem alienar os seus direitos, no período compreendido 
entre 2 e 12 de Março de 2001, perdendo os direitos a atribuir no aumento de 
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capital, deveriam ser persuadidos de vender, de modo a que não perdessem o 
beneficio de atribuição de acções. 

141. Quantos aos clientes do Grupo que não fossem accionistas, deveria ser realizado 
um esforço de persuasão, no sentido de que estes adquirissem acções até 23 de 
Fevereiro de 2001, podendo assim beneficiar do pacote completo, ou seja (fls. 
792511,7926): 

a) Participar no aumento de capital por exercício dos direitos de preferência; e 
(fls. 7926); e 

b) Receber as acções por incorporação de reservas (fls. 7926) 

142.Por último, era feita uma recomendação final, no sentido das redes do grupo 
deverem aproveitar os contactos para acções de venda sistematizada de acções 
BCP, devendo ser estimulado o cross selling, nomeadamente no Crédito a 
Habitação e no Crédito Pessoal (fls. 7926). 

143. Foi também instituído um sistema de incentivos aos funcionários, para efeitos de 
cálculo de proveitos das agências, determinados em função dos resultados atingidos 
no âmbito da campanha (fls. 7925 verso). 

144.0 referido prémio seria calculado com base num valor global de colocação de 
a@es e de angariação de novos accionistas (fls. 7925 verso). 

145. Para efeitos do cômputo do valor global, sobre o qual seria calculado o prémio, 
seriam utilizados os seguintes valores como referência (fls. 7925 verso): 

a) €25 por cada novo accionista; e 

b) €O,lO por cada acção colocada, 

em função do número de accionistas e das acções BCP em depósito entre 3 1 de 
Dezembro de 2000 e 3 1 de Dezembro de 200 1 (fls. 7925 verso). 

146.Em suma, as margens de incentivos obtidas seriam exactamente as mesmas 
relativamente ii Campanha 2000. 

147.Tendo em conta os referidos valores e a título de exemplo, resulta que seriam 
incorporados para efeitos de cálculo do prémio dos funcionários os seguintes 
montantes, em função da colocação dos seguintes números de acções (fls. 7925 
verso): 

a) 100 acções = €1 0; 

b) 500 acções = €50; 

c) 1 .O00 acções = €1 00; 

d) 5.000 acções = €500; e 

e) 10.000 acções = €1.000. 

148. Aos referidos valores deveria ser adicionado o valor de €25, no caso do adquirente 
não ser já accionista do arguido (fls. 7925 verso), perfazendo o total de: 
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b) 500 acções = €75; 

c) 1 .O00 acções = €1 25; 

d) 5.000 acções = €525; e 

e) 1 0.000 acções = €1 .025. 

149. Sublinhe-se, que para efeitos dos incentivos a atribuir aos funcionários no termos 
da Campanha 2000, era atribuída maior importância à angariação de novos 
accionistas (fls. 7899). 

150. Com efeito, tomando por referência o penodo entre 10 de Julho e 30 de Setembro 
de 2000, e uma média de colocação .mensal junto de 10 clientes, seriam 
incorporados para efeitos de cálculo do prémio dos funcionsuios os seguintes 
montantes, consoante o seguinte número de acções (fls. 7925 verso): 

a) 10 clientes * 100 acções a cada = €1 00; 

b) 10 clientes * 500 acções a cada = €500; 

c) 10 clientes * 1 .O00 acções a cada = €1.000; 

d) 10 clientes * 5.000 acções a cada = €5.000; e 

e) 10 clientes * 1 0.000 acções a cada = € 10.000. 

15 1. Se a referida média de colocação mensal, resultasse da angariação de 10 novos 
accionistas, os funcionários do BPSM, seriam incorporados para efeitos de cálculo 
do prémio dos funcionários os seguintes montantes, consoante o seguinte número 
de acções (fls. 7925 verso): 

a) 10 accionistas novos * 100 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €350; 

b) 10 accionistas novos * 500 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €750; 

c) 10 accionistas novos * 1 .O00 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = € 1.250; 

d) 10 accionistas novos * 5.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €5.250; e 

e) 10 accionistas novos 10.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) = €10.250. 

152. Retomando a média de colocação mensal, junto de 10 clientes por mês, mas agora 
tendo em conta o facto de que a Campanha 2001 decorreria entre 3 1 de Dezembro 
de 2000 e 31 de Dezembro, há que ter em conta agora o penodo de doze meses e 
não o de 3 meses de duração da Campanha 2000 (fls. 7925 verso). 

153.Neste sentido, caso a média de colocação mensal fosse mantida pelo penodo de 
aproximadamente doze meses compreendido entre 3 1 de Dezembro de 2000 e 31 



de Dezembro de 2001, seriam incorporados para efeitos de cálculo do prémio dos 
funcionários os seguintes montantes, consoante o seguinte número de acções: 

a) 10 clientes * 100 acções a cada * 12 meses = € 1.200; 

b) 10 clientes * 500 acções a cada * 12 meses = €6.000; 

c) 10 clientes 1 .O00 acções a cada * 12 meses = €12.000; 

d) 10 clientes 5.000 acções a cada 12 meses = €60.000; e 

e) 10 clientes * 10.000 acções a cada 12 meses = €120.000. 

154. Caso a média de colocação mensal e de angariação de 10 novos accionistas fosse 
mantida pelo período de 12 meses compreendido entre 3 1 de Dezembro de 2000 e 
3 1 de Dezembro de 2001, temos que seriam incorporados para efeitos de cálculo do 
prémio dos funcionários, os seguintes montantes, consoante o seguinte número de 
acções: 

a) 10 accionistas novos * 100 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 12 meses = €4.200; 

b) 10 accionistas novos * 500 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 12 meses = €9.000; 

c) 10 accionistas novos * 1 .O00 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 12 meses = €1 5.000; 

d) 10 accionistas novos * 5.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) * 1 2 meses = €63.000; e 

e) 10 accionistas novos * 10.000 acções a cada + €250 (€25 por cada uma das 10 
angariações) 12 meses = €123.000. 

155. Tal como na Campanha 2000, os supra referidos valores eram contabilizados nos 
resultados dos balcões, o que indicia que, para além das comunicações internas (fls. 
7922 a 7926) exortando os funcionários a atingir os objectivos visados pelo 
conselho de administração do arguido, caberia também aos gerentes de balcão 
exortar os respectivos funcionários a prosseguir esses objectivos. 

156. Também para a Campanha 2001, foram elaborados documentos com informações, 
mais especificamente diapositivos (impressão de apresentação de power point - 
"Diapositivosyy) (fls. 7928 a 7938). 

157. Ora, também neste caso se verifica que h6 grandes semelhanças com a Campanha 
2000. 

158.Com efeito, era dada a indicação nos Diapositivos de promoção da Campanha 
2001, do seguinte argurnentário de venda: 

a) O título BCP tinha apresentado "em 2000 um desempenho claramente superior 
ao do mercado" (fls. 7929); 

b) "A acção BCP confirmou em 2000 um desempenho superior no longo prazo" 
(fls. 793 1); 
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c) "O BCP superou as expectativas dos analistas", sendo dadas as previsões de 
vtirios analistas financeiros quanto aos resultados do arguido relativos ao 
exercicio de 2000 (fls. 7932); 

d) "Os especialistas Jinanceiros confirmam o nosso potencial de valorização", 
sendo dada a indicação de price targets desses analistas financeiros e a média 
desses price targets (fls. 793 3) 

159.Em acréscimo, nos Diapositivos eram apresentadas diversas citações em inglês, 
atribuídas a analistas financeiros (fls. 7934): 

a) "The mouse that roars" JP Morgan; 

b) "Once again management demonstrated an outstanding ability in integrating 
its acquisitiom" Goldman Sachs; 

c) "BCP is an emerging regional force in Europe" Merrill Lynch. 

160. Os Diapositivos enunciavam também que (fls. 7935): 

a) O esforço de venda seria concentrado na actuação dos Gerentes e Gestores de 
Contas e equipas comerciais das Sucursais e Lojas; e que 

b) Deveria ser feito o aproveitamento de contactos para acções de venda 
sistematizada e possibilidade de acesso a financiamento. 

161. Por último, era descrito o sistema de atribuição de acções, segundo o qual: 

a) Um accionista que detivesse 1.000 acções poderia subscrever, ao preço de 
€4,25, um total de 80 novas acções investindo apenas €340 (fls. 7925,793 7); 

b) Jh no âmbito do aumento de capital por incorporação de reservas um accionista 
que detivesse 1.000 acções receberia 27 novas acções gratuitamente (fls. 7926, 
7937). 

pelo que o accionista passaria a deter um novo total de 1.107 acções e se tivesse 
comprado acções a 5,80 euros, o custo médio para o pequeno investidor teria sido 
de 535 euros (fls. 7936). 

162. Desde pelo menos 2000, que o arguido utiliza o EAS (Earning Analysis System), 
que, como o prbprio nome anglo-saxónico indica, é um sistema de análise de 
rendimentos (fls. 8313 a 8314, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 
8346,8351 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 
8388). 

163.Neste sentido, cada sucursal é considerada como um centro de imputação de (fls. 
8313 a 8314,8321 a 8322,8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 8346, 8351 a 8352, 
8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388): 

a) Custos, nomeadamente, estruturais (como o arrendamento do espaço onde o 
balcão se situa, electricidade, água, etc.) e de pessoal (remunerações); e de 
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b) Rendimentos, que resultam da miríade de produtos do arguido que a sucursal 
coloca junto dos clientes (cartão de crédito, depósitos a prazo, serviços 
relacionadas com intermediação financeira, etc.). 

164. Sendo que os custos e rendimentos são imputados na conta de exploração de cada 
sucursal (fls. 8313 a 8314, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 8346, 
835 1 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

165. Para efeitos de apuramento dos rendimentos, cada objectivo relativo a cada produto 
que o arguido coloca junto dos clientes é objecto de uma classificação em termos 
de EAS (fls. 8313 a 8314, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 8346, 
8351 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

166.No caso concreto, o objectivo de angariação de novo accionista tinha uma 
classificação de €25, enquanto a colocação de acções era classificada a razão de 
£O,lO por acção colocada (fls. 7546,7556 e 7899 e 7925 verso). 

167. Ora, os valores dos rendimentos, em termos de EAS, são computados na conta de 
exploração da sucursal (o mesmo se verifica em outros centros de custo, como 
gestores, de conta) (fls. 8313 a 8314,8321 a 8322,8327 a 8328,8337 a 8338,8345 
a 8346,8351 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 
a 8388). 

168. A avaliação da sucursal resulta apenas e somente dos resultados EAS que esta 
obteve (fls. 8313 a 8314, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 8346, 
8351 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

169. A avaliação de cada funcionário (incluindo a do gerente de cada sucursal) é feita 
com base numa componente qualitativa e quantitativa (fls. 83 13 a 83 14, 8321 a 
8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338,8345 a 8346, 8351 a 8352, 8366 a 8367, 8373 a 
8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

170.A avaliação qualitativa de cada funcionário (incluindo a do gerente de balcão) é 
feita pelo respectivo superior hierárquico (fls. 83 13 a 83 14, 8321 a 8322, 8327 a 
8328,8337 a 8338, 8345 a 8346, 8351 a 8352,8366 a 8367, 8373 a 8374, 8378 a 
8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

17 1. A avaliação quantitativa de cada funcionário (incluindo a do gerente de balcão) é 
feita com base nos resultados da conta de exploração da sucursal a qual se encontra 
afecto (fls. 8313 a 8314, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 8346, 
835 1 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

172. Em suma, os resultados da conta de exploração da sucursal (ou centro de custo), 
que são determinados com base nos valores de EAS atribuidos a cada produto que 
o arguido vende, têm impacto na avaliação de todos os funcionários do arguido. 

173. k com base na avaliação individual de cada funcionário, que se determina qual a 
parte que este deverá receber do montante total de prémio que seja deliberado na 
assembleia-geral anual de accionistas distribuir, em sede de aplicação de resultados 
(fls. 8313 a 83 14, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 8346, 8351 a 
8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 
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174. Sendo que a proposta de aplicação de resultados (entre as quais se encontra a fatia 
dos resultados positivos anuais a atribuir aos funcionários), é da autoria do 
conselho de administração do arguido (fls. 83 13 a 83 14,832 1 a 8322,8327 a 8328, 
8337 a 8338,8345 a 8346,8351 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374, 8378 a 8379, 
8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

175.No momento em que ocorre a aprovação de contas, e com base naquilo que é 
proposto pelo conselho de administração do arguido, a assembleia-geral de 
accionistas do arguido delibera qual o montante total de prémios a atribuir aos 
funcionários (fls. 8313 a 8314, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 
8346,8351 a 8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 
8388). 

176. Sendo certo que os valores para efeitos de EAS (€25 por cada accionista novo e 
€O,lO por cada acção colocada) não eram prhmios monetários atribuídos 
directamente aos funcionários, relevam para efeitos da avaliação anual dos 
funcionários e para determinação da parte de prhmio anual a atribuir a cada 
funcionário. 

177.0s montantes de resultados que foram distribuídos pelos funcionários em 
assembleia-geral anual, a título de prémio e com base em proposta do conselho de 
administração, desde 2000, foram os seguintes: 

a) Exercício de 2000 - o total de 4.51 1.740 acções pr6prias do arguido, por entre 
os funcionários; 

b) As contas para o exercício de 2001 foram aprovadas em 26 de Março de 2001, 
pelo que, tendo em conta a cotação do título do arguido nessa data (€5,01), o 
valor total que foi distribuído a título de prémios por entre os funcionários foi 
de €22.603.81 7,40 (4.51 1.740 * €5,01); 

c) Acresce que relativamente ao exercício de 2000 não foram distribuídos 
dividendos pelos accionistas (fls. 8394 verso e 8395); 

d) Exercício de 2001 - o total de €25.830.000 prémios, ano em que foram 
distribuídos €349.007.23 1 ,55 a título de dividendos (fls. 8403 verso); 

e) Exercício de 2002 - o total de € 3.630.000 prémios, ano em que foram 
distribuídos €232.671.487,70 a título de dividendos (fls. 8407); 

f) Exercício de 2003 o total de €15.000.000, prémios ano em que foram 
distribuídos €1 95.444.049,62 a titulo de dividendos (fls. 8409); 

g) Exercício de 2004 - o total de €24.000.000,00 prémios, ano em que foram 
distribuídos €2 1 1.73 1.053,76 a título de dividendos (fls. 84 1 1); 

h) Exercício de 2005 - não foram distribuídos prémios (fls. 841 5); 

i) Exercício de 2006 - não foram distribuídos prémios (fls. 841 8); 

j) Exercício de 2007 - não foram distribuídos prémios (fls. 841 2). 
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178.0s anos em que decorreram as Campanhas 2000 e 2001 correspondem, 
respectivamente terceiro e ao primeiro maiores prémios distribuídos pelo arguido 
entre os seus funcionários donde, os incentivos dados no EAS foram extremamente 
relevantes nos prémios distribuídos aos fiincionários. 

179. Os valores atribuídos, em sede de EAS, contam para efeitos de cálculo de prémio a 
atribuir aos funcionários, em sede de avaliação mual (fls. 8313 a 8314, 8321 a 
8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338, 8345 a 8346, 8351 a 8352, 8366 a 8367, 8373 a 
8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388). 

180. Da anáiise A cotação ajustada de fecho das acções do arguido, verifica-se que esta 
atingiu o auge no período da Campanha 2000, em 15 de Setembro de 2000 (€5, I), e 
manteve-se acima dos €4,4 entre o início da Campanha 2000 (10 de Julho de 2000) 
e o final da Campanha 200 1 (1 7 de Março de 200 1) (fls. 7989 verso). 

181. A forte correlação entre as variações das acções do arguido e do PSI 20 é esbatida 
antes e durante a Campanha de 2000 e durante a Campanha de 2001 (fls. 7989 
verso a 7990): 
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VARlAçdES E CORRELAçdES APüRADAS PELA CMVM 

182.Durante a Campanha de 2000, o título do arguido observou um dinamismo 
anormal: número medi0 diário de negócios, quantidade media diária transaccionada 
e volume medi0 diário negociado muito acima dos valores observados nos anos de 
1998 e 1999 e nos períodos fora da campanha do ano de 2000 (fls. 7990). 

183. Por outro lado, durante a Campanha de 2000, o número de sessões em que o preço 
registou variações positivas foi quase o triplo do número de sessões em que 
ocorreram variações em sentido contrário. Nos restantes períodos, entre 1998 e 
2001, esta proporção não se afasta significativamente de 1 (fls. 7990): 
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184. O elevado volume negociado era aparentemente esperado, pois estavam a decorrer, 
simultaneamente, os processos de integração do BPSM, Banco Mel10 e Companhia 
de Seguros Império e o aumento de capital que duplicou o capital social do arguido 
e alargou, com a troca de acções verificada, a base de accionistas (fls. 7990 verso). 

185. No caso concreto, conjugaram-se uma oferta de títulos muito significativa - devido 
ao aumento de capital - com uma procura potenciada pelo incentivo dado à troca 
das acções das sociedades visadas em detrimento da venda, pelo financiamento do 
arguido e pelos incentivos aos clientes (designadamente a medição do grau de 
cumprimento dos objectivos por saldos) a não venderem as acções do arguido 
durante o período da campanha (fls. 7990 verso). 

186. A partir do primeiro trimestre de 2002 verificou-se uma descida abrupta da cotação 
do titulo do arguido. 

187. A queda abrupta da cotação levou a que, em 22 de Abril de 2003, valesse apenas o 
mínimo de €1,24 por acção (muito longe dos price targets prometidos, que davam 
um valor mínimo de €6) (fls. 7989 verso). 

188.Para além de ter atingido a referida cotação de €1,24, a evolução da cotação do 
título depois de 22 de Abril de 2003, ainda que positiva, foi muito lenta, sendo que, 
no início do segundo trimestre de 2007, o título não tinha sequer atingido as 
cotações que tinha na altura em que decorreram tanto a Campanha 2000, como a 
Campanha 2001 (fls. 7989 verso). 

189.Para além da desvalorização do titulo e do facto dos price targets prometidos 
durante a Campanha 2000 e Campanha 2001 não terem sido atingidos, verificou-se 
que os funcionslrios do arguido, para além de persuadirem os clientes a comprar 
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acções, muitas vezes persuadiram-nos a utilizar um crédito, concedido pelo pr6prio 
arguido, de modo a que os clientes pudessem comprar mais acções. 

190.No entanto, considerando que, logo nos momentos de emissão, o título do arguido 
não atingiu o price target prometido e que, de seguida, se deu a descida abrupta da 
cotação do título do arguido, os' clientes depararam-se com créditos que não tinham 
possibilidade de pagar. 

191. Com efeito, já em 9 de Junho de 2004, foi enviada uma comunicação a 
funcionários do BCP, na qual constava a seguinte informação (fls. 7927): 

"Em Agosto de 2000 teve lugar a campanha "Accionista BCP 2000" com afinalidade de aumentar 
a base accionista do Gncpo. 

Como incentivo a esta acção, foi disponibilizada uma linha de credito para aquisiçh das acções, 
com um prazo global de 48 meses e carência de capital nos primeiros 6 meses. As acções 
adquiridas por esta modalidade ficavam cativas como cauçdo do emprhtimo. 

Como as acções BCP não obtinham a valorizaçdo esperada, o período de carência foi sendo 
sucessivamente prolongado, atingindo nalguns casos 48 meses. 

Anexamos listagem com informaçdo dos Clientes que constituíram empréstimos para compra de 
a c ç h  BCP, tanto no dmbito da campanha como no periodo pós campanha, que dada a 
apraximação final do prazo (Julho, Agosto e Setembro de 2004). devem de acordo com orientações 
superiores observar os seguintes procedimentos: 

1. Identificar quais os emprhtimos concedidos ao abrigo & Campanha Accionista BCP 2000 

2. Contactar cada um dos Clientes com empréstimos em curso a vencerem-se em Agostdetembro 
de 2004 no sentido de os alertar e recordar para a ocorrência do referido vencimento. Esses 
contactos permitirão identificar os casos problemdticos relativamente aos quais haver& que 
actuar. 

3. Nestes casos as Sucursais deverão negociar com os clientes e celebrar a(s) proposta(s) 
adequada(s), assegurandese sempre que o caso e efectivamente tratado como excepcional." 

192.Em 25 de Outubro de 2006, o Conselho Directivo & CMVM, deliberou a 
realização de uma acção de supervisão ao arguido que tinha por objecto a análise 
da actividade de concessão de credito pelo arguido para a aquisição de valores 
mobiliários, por parte de clientes seus que fossem investidores não qualificados 
(fls. 7965). 

193.Em 28 de Novembro de 2006, foi solicitado ao BCP um primeiro conjunto de 
elementos, de entre os quais um registo informático de contratos de concessão de 
crédito para o investimento em valores mobiliários celebrados ou em vigor entre 3 1 
de Dezembro de 2002 e 31 de Outubro de 2006, tendo em vista a seleqão de uma 
amostra para posterior análise (fls. 7965). 

194. A terceira e última versão do registo de contratos foi recebida em 16 de Fevereiro 
de 2007, integrando um total de 91.305 contratos de concessão de crédito que 
foram celebrados para os referidos efeitos (fls. 7965). 

195. Com base no registo de contratos, foi seleccionada uma amostra de 177 contratos 
("Amostra") relativamente aos quais foi solicitado um conjunto de documentos de 
suporte, com o objectivo de avaliar os procedimentos adoptados pelo arguido no 
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exercício da actividade de concessão de crédito e, mais concretamente, na 
comercialização de linhas de crédito destinadas a aquisição de acções próprias ao 
abrigo das campanhas "Vamos duplicar a base accionista do BCP" (fls. 7965). 

196. Os elementos que integraram o processo foram enviados pelo arguido no período 
compreendido entre 28 de Novembro de 2006 e 31 de Maio de 2007 (fls. 7965 
verso). 

197.Do universo inicial de 91.305 contratos, foram retirados do objecto da acção de 
supervisão, 86.926 contratos com base nos seguintes critérios (fls. 7968 verso): 

a) Contas sem acções BCP ou sem valores mobiliários em qualquer das datas - 
76.709 

b) Contratos cuja finalidade não foi a aquisição de acç~es Grupo BCP - 7.581 

c) Contratos Credibolsa em situação normal - 148 

d) Outros contratos em situação tendencialmente normal - 2.485 

e) Contratos novos sem especificidades relevantes - 3 

198. Expurgados os registos que cumpriam as condições de exclusão, obteve-se um 
subconjunto de 4.379 contratos, no qual deverão estar incluídas as situações de 
maior relevância para a referida acção de supervisão (fls. 7968 verso). 

199. De seguida, categorizaram-se os contratos contidos naquele subconjunto de acordo 
com os seguintes 15 critérios (fls. 7968 verso): 

a) AM 1: Valor do crédito concedido igual ou superior a €5.000 nas datas 
relevantes (3 1/1212002,3 111 212003, 3 111 212004,3 1 11212005 e 3 111 012006); 

b) AM 2: Quantidade de acções BCP em carteira igual ou superior a 1.000 nas 
datas relevantes; 

c) AM 3: Contratos Credibolsa; 

d) AM 4: Contratos associados a contas sedeadas em Sucursais Financeiras 
Exteriores; 

e) AM 5: Contratos associados a contas sedeadas em outros Centros de Private 
Banking; 

f )  AM 6: Contratos afectos a contas de Depósito à ordem com mais do que um 
contrato de concessão de crédito associado às mesmas; 

g) AM 7: Contratos afectos a contas em que a quantidade de acções BCP é 
constante nas datas relevantes; 

h) AM 8: Contratos afectos a contas em que o valor do crédito concedido é 
constante nas datas relevantes; 

i) AM 9: Contratos em que o valor do indexante - em regra Euribor - no primeiro 
período de contagem de juros é superior ao máximo da Euribor, 
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independentemente do prazo da mesma, no respectivo ano em pelo menos 1 
P.P; 

j) AM 10: Contratos com prazo superior ao estipulado na ficha de produto (60 
meses); 

k) AM 1 1 : Contratos em situação de incumprimento em todas as datas relevantes; 

1) AM 12: Contratos em situação de incumprimento em todas as datas relevantes 
excepto na úl-, 

m) AM 13: Contratos em situação de incumprimento na última data relevante; 

n) AM 14: Contratos em situação de incumprimento na 1 ." elou 12." data relevante 
e sem informação acerca da situação nas datas relevantes seguintes; 

o) AM 15: Contratos de Curto Prazo cujos titulares não aceitaram a transformação 
dos mesmos em Credibolsa (contratos tipificados como MLP, e com prazos não 
superiores a 1 ano). 

200.Paralelamente, hierarquizaram-se os 761 balcões de domicílio das contas de 
Depósito h Ordem num ranking de acordo com a frequência com que os contratos 
observam os critérios indiciadores de situações potencialmente irregulares 
(critérios AM6 a AM15). O top 20 deste ranking representa cerca de '/r das 
observações (fls. 7969). 

Rank Derlgnaçdo do Cõdlgo üaIc60 de Oullo N.. Ob.. 
1 DO-ARE4 II-RECENSEAMENTO DE CLIENTES 458 
2 ACTIVOBANK7 193 
3 PAIVAS CENTRO COMERCIAL 149 
4 ENTRECAMPOS 79 
4 RIO MAIOR 79 
8 FAFE - FEIRA VELHA 75 
7 LAVRADIO QUIMIPARQUE 87 
8 SANTO TIRSO CIDNAI 83 
9 RUA W OURO IV 81 
10 BOMSUCESSO 53 
11 CCONT -SUCURSAL COLABORADORES 49 
12 COLOMBO ESTADIO 48 
12 PALACIO ATLANTICO II 48 
14 TERREIRO W TRIGO 45 
15 SETUBM 5 OUTUBRO 44 
18 ALGES AV COMBATENTES 43 
18 CALDAS DA RAINHA MERCADO 43 
18 TAWRA 41 
19 AROUCA 39 
19 MARCO DE CANAMSES 39 

Total Top 20 1.710 
Total Geral 7.471 

N.'Obs.=n."&-emquccsoootntos-readrhlcáowrincmio~ 
aitáios i n d i c i i  & sihig(lcs potcacialmenie inegdma. 

20 1. Seleccionaram-se 170 contratos com base nos seguintes critérios: 

a) Contratos que observavam mais critérios - seleccionaram-se todos os contratos 
que observavam mais de 8 critérios (17 contratos) e a maioria dos .que 
observavam 6 ou 7 critérios (80 em 99 contratos) (fls. 7969 verso); 

b) Representatividade de todas as categorias na amostra, quer as identificadoras de 
características dos contratos - AM1 a AM5 - quer as indiciadoras de situações 



potencialmente irregulares - AM6 a AM15 - (seleccionaram-se entre 3,6% e 
100% dos contratos que observam cada critério) (fls. 7969 verso); 

c) Todos os contratos associados a balcões cuja designação inclui a expressão 
"SFE, provável abreviatura de Sucursal Financeira Exterior (5 contratos) (fls. 
7969 verso); 

d) Balanceamento entre valores do crédito concedido inferiores ou superiores a 
€5.000 (38 e 133 contratos respectivamente) e n." de q õ e s  BCP em carteira 
inferiores ou superiores a 1000 (28 e 143 contratos) (fls. 7969 verso); 

e) Diversificação de balcões de domicílio das contas associadas aos contratos, 
com elevado peso dos balcões situados fora dos grandes centros urbanos 
(seleccionaram-se contratos associados a 79 balcões diferentes) (fls. 7969 
verso): 

DIPB - IPB NEW YORK 

ACrmOBANK7 
ALOEÍI AV wMBATEHIE6 
ALOEÍI MMIAO 0015 
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f) Maior peso na amostra dos balcões que se situavam no top 20 do ranking de 
balcões de domiciliação de contas de depósito à ordem. (57 contratos) (fls. 
7969 verso); 

g) Contratos afectos a conta de depósito à ordem, anteriormente seleccionada por 
qualquer um dos referidos critérios (fls. 7969 verso). 

202. Para além da amostra seleccionada com base nos referidos critérios, seleccionararn- 
se ainda 7 contratos relativos a clientes que apresentaram reclamações junto da 
CMVM em relação ao serviço de concessão de crédito para investimento em 
valores mobiliários prestado pelo BCP (fls. 7970). 

203. A tabela abaixo apresenta sucintamente o número de observações em cada critério 
e a quantidade de contratos seleccionados (fls. 7970): 
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AM 1 - Crédito concedido igual ou superior a €5.000 nas datas relevantes 

AM 2 - N.O ecpocs BCP igual ou superior a 1.000 nas datas relevantes 

AM 3 - Coneatos Credibolsa 

Amwtrri conjunto 

AM 4 - Contratos associados a SFE 5 5 100,OOh 

AM 6 - Contratos afectos a contas depósito h ordem com mais que um contrato de CC 

AM 7 - Contas em que a quantidade de 8- BCP nüo variou 

AM 8 - Contratos em que o valor do d i t o  concedido n b  variou 103 74 71,8% 

AM 9 - Contratos com indemte inicial superior ao máximo do ano cm 1 p.p. 872 63 7.2% 

AM 10 - Contratos com ptam superior ao estipulado na ficha de produto (60 meses) 2.945 106 3.6% 

AM 1 1 - Conbatos em incumprimcnto em todas as datas relevantes 112 65 58.00h 

AM 12 - Conbatos em incumprimcnto desde o 1.O ano e normal no Oltimo ano 336 28 83% 

AM 13 - Conlmbs em incumprimcnto no último ano 217 80 36.9% 

A M  14 - Contratos em incwnprimento no 1 ano e sem informação nos anos seguintes 34 1 14 4.1% 

AM 15 - Contratos & C. Prazo cujos tiailares não aceitaram a transformam em Credibolsa 8 4 50,Ph 

Contratos rtlativos a clientes que apresentaram reclamaçües na CMVM 7 

Total de contrritos ~lccelonrdm 177 

204. Conforme resulta do Quadro do Anexo 11, que faz parte integrante do presente acto, 
os CLIENTES (Secção A do Quadro - colunas a e b) ficaram constituídos na 

A maioria dos 4.379 contratos do sub-conjunto e a totalidade dos 170 contratos da amostra observam 
mais do que um dos critérios de selecçfío para integrar a Amostra (fls. 7970). 
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obrigação de pagar juros pelos montantes mutuados para efeitos de aquisição de 
acçBes emitidas pelo arguido. 

205. A taxa de juro - que nestes casos é variável - com base na qual seria determinado o 
montante a pagar pelos CLIENTES, seria estabelecida em cada período de 
referência (trimestre, semestre ou ano) em conformidade com o respectivo 
CONTEÚDO DO CONTRATO (Secção B do Quadro - colunas c, d, e e f ) .  

206. De acordo com o respectivo CONTEÚDO DO CONTRATO (Secç80 B do Quadro) 
a taxa de juro aplicável nos períodos de referência, é estabelecida com base nos 
seguintes factores: 

a) Indexante - Euribor (a 3,6 ou 12 meses) (coluna c); 

b) Vigente em determinada no dia util ou nos dois dias uteis anteriores a data de 
referência (coluna d); 

c) Acrescido do spread (0,5%, 0,875%, 1,00% e 1,25%) (coluna e); 

d) Sendo o resultado final arredondado à fracção (118 - um oitavo) superior 
(coluna f ) ;  

207. Tendo em conta o CONTEÚDO DO CONTRATO (Secção B do Quadro), deveria 
ter sido aplicada, a cada caso concreto, a taxa indicada na secção TAXA A 
COBRAR (Secção C do Quadro - colunas g, h, i, j, 1 e m), que resulta dos 
seguintes factores: 

a) O indexante aplicável (Euribor a 3, 6 e 12 meses) vigente no dia util ou nos 
dois dias úteis anteriores (colunas h e i) a datas de referência utilizada (coluna 
g) (tal como resulta do plano de taxas de juro do BCP); 

b) Acrescido do spread estabelecido no CONTEUDO DO CONTRATO (Secção 
B do Quadro) - consoante o caso 0,5%, 0,875%, 1,00% e 1,25% (coluna e); 

c) Sendo que o total do indexante vigente no dia útil ou nos dois dias uteis 
anteriores, é o indicado na coluna j; 

d) O qual deve arredondado a hcção (118 - um oitavo) superior - conforme 
resulta do CONTEUDO DO CONTRATO (Secção B do Quadro) - 118 superior 
(coluna f ) .  

e) Sendo que: 

a) A taxa aplicável no período de referência, sem imposto selo, é a que consta 
na coluna 1; e 

b) A taxa aplicável no período de referência, com imposto selo, é a que consta 
na coluna m. 

208.No entanto, a TAXA que consta da Secção D do Quadro, nos períodos de 
referência, sem imposto selo (coluna n) e com imposto selo (coluna o), é superior a 
TAXA A COBRAR - tanto sem como com imposto selo (colunas 1 e m). 
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209. Verificando-se um EXCESSO (Secção E do Quadro) na taxa que foi aplicada, que 
resulta da diferença da TAXA que consta da Secção D do Quadro e a TAXA A 
COBRAR (Secção C do Quadro): 

a) Tanto sem imposto selo (coluna p); como 

b) Com imposto selo (coluna q). 

210.Conforme resulta do Quadro do Anexo 111, que faz parte integrante do presente 
acto, os CLIENTES (Secção A do Quadro - colunas a e b) ficaram constituídos na 
obrigação de pagar juros pelos montantes mutuados para efeitos de aquisição de 
acções emitidas pelo arguido. 

21 1.0s Clientes em causa integram todos o mesmo agregado familiar tendo cada um 
celebrado contratos de concessão de crédito para aquisição de acções emitidas pelo 
arguido. 

212. Os contratos em causa, que correspondem As linhas de crédito 26, 30, 39, 40, 41, 
42,43, 171, 172, 173, 174 e 175 da Amostra, foram todos objecto de um contrato 
de consolidação de créditos celebrado em 29 de Janeiro de 2003 (fls. 2945 a 2948). 

213. A taxa devida originalmente para cada um dos contratos objecto do contrato de 
consolidação era varihvel (fls. 2945 a 2948,2959,7415,7438 a 7439,7477 a 7479, 
7483 a 7484,7486 a 7487,7492 a 7493,7657,7766 a 7768,7769 a 7771,7779). 

214.No entanto, tendo em conta o CONTEÚDO DO CONTRATO de consolidaç80 - 
Seqão B do Quadro - Coluna (c), a taxa de juro devida relativamente ao montante 
mutuado passou a ser fixa, aplicando-se no primeiro ano do contrato urna Taxa 
Anual Efectiva, a qual não inclui imposto selo, pelo que seria de 2,7849% - Secção 
B do Quadro - coluna c) (fls. 2947). 

215.Adicionado o imposto selo, temos que a TAXA A COBRAR seria a indicada na 
Seqão C do Quadro - Coluna d). 

2 16. No entanto, a TAXA que consta na Secção D do Quadro pelo arguido, nos períodos 
de referência - coluna (e) - sem imposto selo - coluna (f) - e com imposto selo - 
coluna (g) - é superior h TAXA A COBRAR (Seqão E do Quadro) - tanto sem 
como com imposto selo - colunas (h) e (i). 

217.0s contratos (de aquisição de acções e empréstimos para efeitos de operações de 
aquisição de valores mobiliários) que o arguido celebrou com os CLIENTES - 
SECÇÃO A do ~uadro, colunas a) e b) - ainda estavam vigentes no período 
compreendido entre 8 de Março de 2004 e 13 de Fevereiro de 2007 - Secção B do 
Quadro, coluna c). 

2 18. A data da acção de supervisão realizada pela CMVM h recorrente, a documentação 
relativa aos contratos de empréstimo para efeitos de aquisição de valores 
mobiliários, relativa ii SECÇÃO D do Quadro do anexo IV (coluna d): 

n. n8o foi localizada pela recorrente 
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a) os documentos relativos às denominadas: "infracções 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21,23,24, 25,26, 27,28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 
39,40, 41,42, 43, 44,45,46, 47,48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 
44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,58 (sendo que o documento que se encontrava 
em falta consistia na proposta de concessão de crédito); 

b) e documento relativo à "infracção 32" (encontrava-se em falta o 
documento com as cláusulas contratuais aplicáveis) - Anexo IV, 

b. foram localizados pela recorrente e encontravam-se na posse dos seus 
advogados: 

a) os documentos referentes às "infracções 1,9, 10,22,49, 50" do anexo 
IV (sendo que o documento que se encontrava em falta consistia na proposta de 
concessão de credito); 

b) os documentos referentes às "hfiacções 33 e 36" do anexo IV 
(encontrava-se em falta o contrato e livrança); 

c) os documentos referentes às "infracções 33 e 36" do anexo IV 
(encontrava-se em falta o Acordo de alteração do plano de reembolso). 

Todos os documentos referidos já não se encontravam acessíveis nas datas indicadas na 
coluna f) do referido anexo IV (datas que se reportam a 12.03.2007 a 2.05.2007). 

219. Em 23 de Fevereiro de 2007, a CMVM solicitou ao arguido o envio de cópia de 
comunicações internas de suporte a prospecção dos investidores e de divulgação de 
campanhas de subscrição de acções BCP com indicação de (fls. 185): 

a) Características; 

b) Argumentário comercial; 

c) Incentivos para os colaboradores; e 

d) Actualização dos resultados sobre as mesmas. 

220.Em carta datada de 7 de Março de 2007 (que deu entrada na CMVM no dia 
seguinte), e em referência ao pedido de comunicações internas de suporte, o 
arguido enviou os seguintes documentos (fls. 196 a 228): 

a) Dois impressos de proposta de concessão de empréstimo (fls. 197-1 98); 

b) Cinco documentos de instruções internas sobre operações de aquisição de 
acções BCP (fls. 199-207); 

c) Dois documentos relativos a alteração de planos de reembolso (fls. 208-210); 

d) Um manual operativo relativo ao aumento de capital realizado pelo arguido em 
2003 (fls. 21 1-217); 

e) Nota para divulgação geral relativa ao aumento de capital realizado pelo 
arguido em 2003 (fls. 2 18-2 19); 

f) Um Manual de transmissão e recepção de ordens pelo telefone (fls. 220-225); e 



g) Um documento - com o timbre (Banco de Investimento Grupo BCPAtlântico) 
com as condições da campanha "vantagem accionista BCP" - Campanha 2000 
(fls. 226-228). 

221. Mais afirmava, no referido oficio, que a restante documentação seria remetida com 
a maior brevidade (fls. 196). 

222. Em 30 de Abril de 2007, o arguido enviou uma carta (que deu entrada na CMVM 
em 2 de Maio de 2007), na qual constava que (fls. 741 5 a 7583, em especial 7418 e 
7523 a 7560): 

"[ReJ" ri.] declaração que ateste a inexiktência de outras comunicações intentas de suporte à 
praspecção dos investidores e de divulgação de campanhas de subscrição de acções BCP, com 
indicação das caracteristicas, argumentário comercial, incentivas para os colaboradores e 
actualização dos resultadas sobre as mesmas, para aldm da remetida à CMYM em resposta ao 
solicitado na alínea i) do oficio da CMYM de 23.02.2007. 

Junta-se documentação complementar à documentação já remetida a essa Comissão sobre o 
acompanhamento da evolução das campanhas. Concluídas que foram as diligências promovidas no 
sentido de localizar em arquivo a totalidode das comunicações internas de suporte ò praspecçao 
dos investidores e de divulgaçdo de campanhas de subscriçüo de acções BCP, com a indicação das 
características, argumentário comercial, incentivos para os colaboradores e actualizaçcio de 
resultados sobre as mesmas. a que se refere a solicitaçao da C W M  certifica-se que, para alkm da 
já remetida à CMYM e da que agora se remete, não foi encontrada ou identificado qualquer outra 
documentação. Reitera-se a idomação anteriormente prestada sobre a inexiktência de 
remuneração directa (incentivos) atribuída aos colaboradores." (h. 741 8). 

223.Anexa B referida carta, foi enviada a seguinte documentação conexa com este 
pedido de informaçh (fls. 7523 a 7560): 

a) documento do Banco Comercial Português denominado "Vamos duplicar a 
base accionista do BCP", com a menção Direcção Relações com Investidores 
Julho 2000 Vs. 1 .O1 (fls. 7524 a 7526); 

b) documento com o timbre do BPSM, denominado "Campanha Accionista BCP 
-Análise em relação à quantidade de accionistas", no qual são apresentados os 
resultados da campanha reportados A data de 29 de Setembro de 2000 (fls. 7527 
a 7533); 

c) documento com o timbre do BPSM, denominado Campanha Accionista BCP - 
Análise diária em relação aos objectivos, reportado B data de 28 de Setembro de 
2000 (8s. 7534); 

d) documento denominado "Campanha "Vamos duplicar a base accionista" - 
Rankings", no qual são apresentados os resultados para os objectivos da 
Campanha 2000 (fls. 7535); 

e) a Comunicação interna do BPSM n." 445100, de 11 de Julho de 2000, dirigida a 
todos os balcões da referida instituição, anexa h qual vinha a ficha tkcnica da 
Campanha 2000 (fls. 7536 a 7539); 

f) documento com o timbre do BPSM, denominado "Proposta de Concessão de 
Empréstimo "Crédito Acções BCP" - Particulares (fls. 7540 a 7541); 
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g) documento com o timbre do BPSM, denominado "Proposta de Concessão de 
Empréstimo "Crédito Acções BCP" - Particulares (fls. 7542 7543); 

h) Comunicação Interna BCP n.O 436100, de 7 de Julho de 2000, dirigi& a todos 
os balcões da referida instituição, a qual tinha por objecto a Campanha 2000 
(fls. 7544 a 7549); 

i) o Documento relativo à Campanha 2000 (conforme identificado nos pontos 85 
e ss da matéria apurada (fls. 7550 a 7560); 

224. Todavia, o arguido não apresentou as seguintes comunicações internas relativas à 
Campanha 2000: 

a) Comunicação Intema BPSM, de 10 de Julho de 2000, que remete a 
Comunicação Intema BCP n." 436100, de 7 de Julho, que contém informação 
relativa a características da Campanha 2000, argurnentário comercial a utilizar 
e refere o sistema de incentivos para os colaboradores (fls. 7898 a 7902); 

b) Comunicação Interna BCP n.O SG1171100, de 4 de Agosto de 2000, que contém 
informação relativa à actualização de resultados de colocação de acções e 
angariação de accionistas no âmbito da Campanha 2000 (fls. 7904 a 7905); 

c) Comunicação Interna BCP n.O SG/179/00, de 18 de Agosto de 2000, que 
contém informação relativa à actualização de resultados de colocação de acções 
e angariação de accionistas no âmbito da Campanha 2000 (fls. 7906 a 7907); 

d) Comunicação Interna BCP n.O SG184100, de 30 de Agosto de 2000, que contém 
informaçh relativa A actualização de resultados de colocação de acções e 
angariação de accionistas no âmbito da Campanha 2000 (fls. 7908 a 7909); 

e) Flash Comercial do BCP de 30 de Agosto de 2000, que contém informação 
relativa à actualização de resultados de colocação de acções e angariação de 
accionistas no âmbito da Campanha 2000, sublinhando expressamente que, 
apesar do grau de colocação de acç6es se cifrar nos 69%, o grau de captação de 
novos accionistas apresentava um grau de realização de 33%, o que estava 
muito aquém do objectivo (fls.7910); 

f) Comunicação Interna BCP n.O SG/191100, de 6 de Setembro de 2000, que 
contém informação relativa a actualização de resultados de colocação de acções 
e angariação de accionistas no âmbito da Campanha 2000 (fls. 79 1 1 a 79 12); 

g) Comunicação Interna BCP n." SG/195100, de 14 de Setembro de 2000, que 
contém informação relativa a actualização de resultados de colocação de acções 
e angariação de accionistas no âmbito da Campanha 2000 (fls. 791 3 a 7914); 

h) Comunicação Interna BCP n." 67912000, de 20 de Setembro de 2000, que 
contém informação relativa ao argurnentário comercial, nomeadamente um 
conjunto de price targets relativos ao titulo BCP, apresentados por diversos 
analistas financeiros (fls. 79 1 5 a 79 1 6); 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

i) Comunicação Interna BCP n." SGl201100, de 20 de Setembro de 2000, que 
contém informação relativa h actualização de resultados de colocação de acções 
e angariação de accionistas no âmbito da Campanha 2000 (fls. 79 17 a 79 18); 

j) Flash Comercial do BCP de 28 de Setembro de 2000, que contém informação 
relativa h actualislação de resultados de colocação de acções e angariação de 
accionistas no âmbito da Campanha 2000, sublinhando expressamente que, 
apesar do grau de colocação de acções se cifrar nos 98,6%, o grau de captação 
de novos accionistas apresentava apenas um grau de realização de 56,2%, pelo 
que, para este objectivo, seria necessário um esforço adicional dos 
colaboradores (fls. 79 19); e 

k) Comunicação Interna do BCP n." SGl221100, de 6 de Outubro de 2000, que 
contém informação relativa aos resultados finais da Campanha reportados h 
data de 29 de Setembro de 2000, fazendo menção expressa da classificação das 
prestações das várias entidades que integravam o grupo, segundo diversos 
critérios (TOP 5 - Objectivos Agregados, que englobava a colocação de acções 
e angariação de novos accionistas; TOP 5 - Objectivo de Colocação de Acções, 
fazendo menção dos que haviam superado os objectivos especificos percentuais 
que lhes tinham sido adjudicados; TOP 5 - Objectivo de Conquista de Novos 
Accionistas, fazendo menção dos que haviam superado os objectivos 
especificos percentuais que lhes tinham sido adjudicados; TOP 5 - Colocação 
de Acções, fazendo menção expressa dos que tinham colocado o maior número 
de acções; e TOP 5 Conquista de Novos Accionistas, fazendo menção expressa 
dos que tinham angariado o maior número de novos accionistas (fls. 7920 a 
792 1). 

225.0 arguido também não apresentou as seguintes comunicações internas relativas h 
Campanha 2001 : 

a) Comunicação Interna do BCP n." 69/01, de 18 de Janeiro de 2001, que contém 
informação relativa iis características da Campanha 2001, argumentário 
comercial a utilizar e refere o sistema de incentivos para os colaboradores (fls. 
7922 a 7924); e 

b) Comunicação Interna BCP n." 122101, de 3 1 de Janeiro de 2001, que contém 
informação relativa às características da Campanha 2001, argumentário 
comercial a utilizar e refere o sistema de incentivos para os colaboradores (fls. 
7925 a 7926); 

Do recurso de Impugnação Judicial 

226. A data dos factos em discussão nos autos a recorrente tinha um sistema 
informatizado que procedia à gestão automática das várias linhas de crédito 
concedidas; 
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227. Para que o sistema informatizado procedesse a gestão automática dos créditos, 
alguns dados eram inseridos, nesse mesmo sistema, manualmente, por 
colaboradores do Banco; 

228. Esses dados que eram carregados manualmente tratam-se de dados específicos de 
cada empréstimo, designadamente à duração do contrato, ao tipo de taxa de juro 
(fixa ou variável), à taxa de juro de referência (Euribor a 3 meses, Euribor a 6 
meses, etc.) e ao spread aplicável sobre a taxa de juro de referência; 

229. Uma vez inseridos os elementos necessários (manualmente, por um colaborador 
do BCP), o sistema procede à gestão em piloto automático dos créditos, 
calculando, por exemplo as prestações devidas e despoletando os procedimentos 
para a respectiva cobrança; 

230. Sucedeu em 5 (cinco) casos que, por mero lapso humano, foram inseridos dados 
incorrectos no sistema; 

23 1. Ou seja, no momento em que os dados dos 5 (cinco) contratos de crédito foram 
carregados no sistema, verificou-se um lapso que determinou uma incorrecta 
introdução dos referidos dados; 

232. Tendo em consideração que, após a introdução manual dos dados dos contratos de 
concessão de crédito no sistema, este entra em piloto automático, passando as 
linhas de crédito a ser geridas de forma automática e informatizada, tal erro 
original foi posteriormente replicado, de forma também automática; 

233. Na origem da cobrança excessiva dos juros está o erro inicial, na introdução dos 
dados dos contratos no sistema, uma vez que o sistema assume esse lapso e, a 
partir desse momento, o cálculo das prestações devidas é realizado com base 
nesses dados incorrectamente introduzidos; 

234. Assim, quando se carrega no sistema um spread que, por lapso, não corresponde 
ao acordado, o spread aplicável a tal específico contrato continuará aplicável até 
ser corrigido; 

235. A diferença entre a taxa de juro calculada e a taxa de juro contratada resultou da 
introdução de um spread incorrecto no sistema, o qual foi aplicado à data de 2 de 
Maio de 2006, correspondente a um período de juros, que deveria ser de 0,875% e 
não de 1,5% conforme indicado e processado (linha de crédito 16); 

236. Esta incorrecção, resultante de um lapso na introdução dos termos do contrato no 
sistema, originou um excesso de juros cobrados no montante de 2.395,82 euros 
que, entretanto, após a recorrente tomar consciência do lapso, foram objecto de 
imediata regularização junto do Cliente em 2 de Maio de 2007, data da segunda 
prestação (cfi. consta do Doc., 4 junto com a Defesa do BCP - fls, 8270 a 8274); 

237. No que respeita ao período de juros seguinte (identificado no Anexo LI da Decisão 
como "in&acção n." 29, e apesar de se c o n f i a r  a diferença entre o spread 
indicado e o spread contratado, não se verificou já a cobrança de juros em 
excesso, uma vez que, em face da rectificação da taxa no sistema, e com efeitos à 
data de referência, o spread cobrado ao Cliente foi efectivamente de 0,875%, nos 
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termos do contrato (cfi. resulta do Doc., 4 junto com a Defesa do BCP -'- fls. 8270 
a 8274); 

238. A diferença entre a taxa de juro calculada e a taxa contratada resultou também de 
anomalias na introduçiio no sistema do valor do spread acordado com o Cliente 
(linha de crédito 69); 

239. A linha de crédito em causa entrou em incumprimento em 1 de Junho de 2001, e 
não foram, a partir desta data, cobrados ou calculados mais juros ao Cliente; 

240. Verificou-se ainda uma anomalia na introdução no sistema do valor do spread 
acordado com o Cliente (linha de crédito 1 18); 

241. Porém, a linha de crédito em causa entrou em incumprimento em 15 de Setembro 
de 2001, pelo que não foram, a partir desta data, cobrados mais juros ao Cliente; 

242. Também devido a lapso na introdução no sistema do valor do spread acordado 
com o Cliente - foi atribuído ao Cliente o código de spread de pessoa singular (a 
que correspondia o spread de 1%) em vez do código de spread de pessoa 
colectiva (a que correspondia o spread de 0,5%) - foi calculado, nas prestações 
que se venceram entre Março e Setembro de 2003, um total de 25,29 euros a mais 
face ao contratado com o Cliente (linha de crédito 147); 

243. Quanto As linhas de crédito 26,39,40,41,42,43, 171, 172, 173, 174 e 175, foram 
estas linhas de crédito iniciais objecto de renegociação e consolidação, tendo para 
o efeito sido celebrado um contrato de "Assumpção de Dívida e Renegociação de 
Créditos" com data de 29 de Janeiro de 2003; 

244. As partes acordaram, entre outras coisas, numa nova taxa de juro; 

245. Como resultado desta renegociação, as vánas linhas de crédito foram substituidas 
por uma nova linha de crédito, sendo que, devido a um atraso dos serviços na 
introdução dos dados, a actualização do sistema informático apenas foi efectuada 
em 16 de Abril de 2003, com retroacção a 29 de Janeiro de 2003; 

246. Pelo que, nos períodos referidos no Anexo I11 da Decisão, as taxas indicadas 
como cobradas pelo BCP referem-se As taxas que resultavam dos contratos 
iniciais; 

247. Os juros que foram sendo calculados no período entre Janeiro e Abril, foram 
anulados contabilisticamente com o reprocessamento da operação com efeitos a 
29 de Janeiro de 2003; 

248. Desde o dia 16 de Abril de 2003, e com efeitos a 29 de Janeiro de 2003, data em 
que se procedeu à actualização do sistema, foi aplicada a taxa de juro resultante da 
aplicação da Cláusula 6a desse contrato; 

249. Tendo os diferenciais de taxa de juro entre a data de contrato e a sua actualização 
no sistema informático sido integralmente corrigidos; 
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250. Todos os contratos de concessão de crédito e que se reconduzem aos contratos 
referidos na factualidade apurada em 217. e 218, foram celebrados nos anos de 
2000 e 2001; 

25 1. Os documentos a que refere a factualidade assente em 21 8. que estavam na posse 
de advogados da recorrente e relativos às denominadas "infiacções 1, 9, 10, 22, 
31, 32, 33, 3649 e 50" do anexo TV existiam à data em que foram solicitados pela 
CMVM, e foram remetidos pelo BCP àquela entidade. 

2.2. Foram considerados n8o provados os seguintes factos: 

Com interesse para a decisão da causa, nada mais se provou, designadamente, 
que: 

A) A recorrente tenha agido consciente e voluntariamente na prática dos factos 
apurados em 204. a 216., 230. a 242., 245. a 249. ("cobrança excessiva de juros"), 
designadamente sabendo que estava a cobrar montantes pecuniários indevidos e 
querendo aplicar taxas de juros superiores às que eram devidas; 

B) A recorrente tenha agido consciente e voluntariamente na prática dos factos 
apurados em 2 18. ("Dever de conservadoria"), não querendo guardar e manter em 
arquivo documentação relativa a cada uma das linhas de crédito indicadas no 
Quadro TV da decisão administrativa; 

C) A impugnante na carta remetida em 30 de Abril de 2007 à entidade de supervisão 
a que se refere a factualidade apurada em 222., e na qual consta ((certifica-se que, 
para além da já remetida à CMVM e da que agora se remete, não foi encontrada 
ou identificada qualquer outra documentação)), tenha prestado uma informação 
falsa, agindo de forma negligente sem ter sequer representado a possibilidade do 
facto. 

Mais assinalou a sentença recorrida o seguinte: 

«Não se responde ao demais contido na decisão administrativa e na impugnação 
judicial por se tratar da alegação de factos conclusivos, questões de direito ou 
factos irrelevantes para a decisão.)) 

2.3. O tribunal recorrido fundamentou a decisiío de facto nos seguintes 

termos (transcriç%o): 

O Tribuna alicerçou a sua convicção quanto à matéria de facto provada e não provada, 

pelo princípio da livre apreciação da prova, entendido como o esforço para alcançar a verdade 

materiai, analisando dialecticamente os meios de prova que teve ao seu alcance e procurando 
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harmonizá-los e confrontá-los criticamente, entre si, de acordo com os princípios da experiênaa 

comum, da lógica e razoabilidade. 

Nesse sentido, o Tribunal considerou a prova junta aos autos. 

Desde logo, vaiorou-se a prova documental, designadamente: 

a) o conteúdo de as. 7799 e 8425 v; 7799; 7804 v 8424; 7801,7803; 7804; 7805; 7800 a 

7801 e 8430; 7802; 7806; 7808; 7787; 7807; 8425; 781 1; 7812; 7813; 8426; 7814; 7816 v; 

8427; 7816; 7822; 8428 v; 7823; 8428; 7825; 7926; 7824; 7904,7906,7911,7913,7917, 

7920; 7896 a 7938; 7898; 7902; 7903; 7908; 7913,7917; 7920; 7905; 7907; 7909; 7914; 

7912; 7918; 7920; 7899; 7901; 7900, 7901; 7915; 7897; 7544 a 7560, 7899; 7551 a 7554; 

7794 a 7795; 7796 a 7797; 7922; 7925; 7923; 7926; 7926 v.; 7924; 7925 v; 7899; 7927 a 

7938; 8313 a 8314, 8321 a 8322, 8327 a 8328, 8337 a 8338,8345 a 8346,8351 a 

8352,8366 a 8367,8373 a 8374,8378 a 8379,8382 a 8384 e 8387 a 8388; 8394 v e 8395; 

8403 v; 8407; 8409; 8411; 8415; 8418; 8412; 7989 v a 7990; 7990 v; 7965; 7965 v; 7968 

v; 7969; 7969 v; 7970, essenciais para a resposta do Tribunal à factualidade apurada nos 

pontos 1. a 203., 224. e 225. os quais, aliás, não são especificamente colocados em uise 

pela recorrente; 

b) o conteúdo dos quadros dos anexos I1 e 111 à decisão administrativa junto pela 

entidade de supervisão; o teor dos documentos de fis. 2945 a 2948,2959,7415,7438 a 

7439,7477 a 7479,7483 a 7484,7486 a 7487,7492 a 7493,7657,7766 a 7768,7769 a 

7771,7779, para a resposta em 204. a 216. da matéria apurada; 

c) o teor do quadro do anexo IV à deasão administrativa junto pela entidade de 

supervisão para a resposta à factuaiidade apurada em 217. e 218.; 

d) o conteúdo de fis. 185; 196 a 228; 7415 a 7583 reiativamente aos factos apurados em 

219. a 223.; 

e) o conteúdo de fis. 8270 a 8274 (Doc. 4 junto com a Defesa do BCP) para a resposta à 

matéria provada em 236. e 237. 

A prova documental enunciada foi ainda conjugada, em grande medida, com a prova 

testemunhal produzida em sede de audiência de discussão e julgamento. 

Deste modo, teve-se em consideração o depoimento da testemunha Rui Pedto de 

Assunçiio Justino, huicionário da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no Dcpll~cnto 

de S@enkão de Mmados, Emitentes e Infomação, há cerca de 10 anos. Não obstante, a reiação laboral 

existente com a recorrida depôs de modo isento e circunstanciado. 
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Revelou conhecimento sobre os factos a que depôs adveniente de ter sido o subscritor do 

relatório de supervisão. 

Assim, descreveu de modo contextualizado, objectivo e detalhadamente a acção de 

supervisão levada a cabo junto da recorrente, designadamente os critérios usados na selecção da 

amostxa, por isso foram os seus esdarecbnentos essenciais para a formação da convicção do 

Tribunal em 192. a 203. 

Relativamente à questão da cobrança indevida de juros pelos montantes mutuados para 

efeitos de aquisição de acções emitidas pela recorrente - matéria apurada em 204. a 216. -, explicou 

a testemunha o procedimento por si levado a cabo a 6.m de perceber da ocorrência de cobrança de 

juros indevidos, e nesta parte, foi suficientemente esclarecedora quanto à análise que realizou. Ora, 

explicou que comparou as taxas de juro contratualizadas com as que estavam inseridas no sistema 

informático da recorrente, e ao fazê-lo concluiu que havia discrepâncias, pois existiam taxas de juro 

inseridas no sistema operativo da recorrente superiores às constantes nos respectivos contratos de 

mútuo. 

No entanto, do seu depoimento não se apurou que as referidas taxas de juros indevidas e 

inseridas no sistema informático da impugnante tivessem sido efectivamente as cobradas em 

violação ao estipulado nos contratos. 

Com efeito, segundo o depoimento da testemunha não foi feita uma análise concreta e 

casuística a cada um dos contratos, desconhecendo assim, quantos contratos e/ou que clientes 

houve efectivamente uma cobrança de juros excessiva em face do conttatualmente acordado, bem 

assim, da existência de qualquer regularização e/ou reposição por parte do BCP de quantias 

monetárias por força dessa eventual cobrança indevida. 

Deste modo, apenas com base no quadro do anexo I1 e do depoimento desta testemunha, 

a qual, se sublinhe, com conhecimento ditecto sobre esta matéria, não podemos concluir que 

tivessem ocorrido efectiva(s) cobrança(s) excessiva(s) de quantias monetárias, por aplicação de 

taxa(s) de juro(s) constantes do sistema operativo infomático, superiores às constantes das 

dáusulas contratuais, tal como vem exposto na decisão administrativa. 

Porém, do teor do recurso de impugnação, a recorrente admite que houve efectivamente 

cobrança de juros indevidos, e daí a resposta aíirmativa do Tribunal em 236. a 249., coadjuvada 

com os depoimentos sinceros e aedíveis das testemunhas Manuel Maria Ribeiro e Mário António 

Neves, como i n h  melhor se exporá. 

Quanto à matéria que se prende com a solicitação de documentação relativa a contratos de 

empréstimos para efeitos de aquisição de valores mobiliátios junto da impugnante, esclareceu a 
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testemunha que tal pedido ocorreu em 2007 e que se reportava às Campanhas 2000 e 2001 (factos 

219. a 225.). 

Igualmente de forma data, espontânea e circunstanciada depuseram as testemunhas 

atreladas pela recorrente, pese embora a reiação laboral com esta. 

Assim, Manuel Maria Ribeiro, Bancário há 28 anos, com formação académica em 

Economia e trabahador da recorrente desde 2000, mas antigo funcionário do Banco Pinto & Sotto 

Mayor, e na data dos factos em discussão nos autos a exercer o cargo de Comercial na sucursal sita 

no Matquês de Pombaí, demonstrou conhecimento directo do sistema informático que ao tempo 

da factualidade apurada procedia à gestão das iinhas de crédito, e assim, o seu depoimento foi 

essencial para a percepção do procedimento encetado pelos trabahadores da recorrente aquando da 

celebração de contratos de mútuos e respectivo funcionamento da aplicação infonnática. 

Daí, a convicção formada pelo Tribunal e a resposta à matéria de facto apurada em 226. a 

242. 

MBrio António Neves, Ditector da Ares de Auditoria Financeira do BCP há cerca de 2 

anos, mas com cargos de direcção em áreas de auditoria da recorrente há cerca de 12 anos, depôs 

com profundo conhecimento da matéria em discussão nos autos, adveniente da circunstância de ter 

sido quem coordenou a auditoria interna realizada no BCP no âmbito da supervisão da CMVM. 

Nesse sentido, explicou que passou pelo seu crivo toda a documentação enttegue à 

entidade de supervisão, e especificamente, os contratos de concessão de crédito para aquisição de 

valores/tituios mobiliários no âmbito das Campanhas 2000 e 2001. 

Revelou conhecimento directo dos erros de carregamento de dados no sistema informático, 

tendo o seu depoimento coadjwado na resposta do Tribunal à matéria apurada em 204. a 216., e 

foram essenciais os seus esclarecimentos na convicção formada quanto à factualidade provada em 

226. a 249., mais explicando técnica e cientificamente da impossibilidade de inexistência de erros e 

falhas no sistema, atenta a n a t d  intervenção humana, desde logo, na inserção de dados no sistema 

informático da recorrente, sustentando com segurança argurnentativa que os erros detectados não 

se compaginavam com qualquer situação de fraude, sendo os mesmos compatíveis com situações 

de pura falha humana, o que mereceu credibilidade ao Tribunal. 

Relativamente ao documento a fls. 7415 a 7418 - carta a que se refere a matéria apurada em 

222. -, explicou ter sido um dos seus subscritores reconhecendo a sua assinatura. Neste ponto, 

explicou as dtligências encetadas e os locais onde efectuaram buscas, nomeadamente, nos serviços 

centrais, sucursais e no arquivo central da recorrente, a h de localizarem a documentação 

solicitada pela entidade de supervisão e não detectada pelo BCP. 
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Quanto à resposta negativa do Tribunal em A) resulta de manifesta contradição com a 

matéria provada em 226. a 249., na medida em que, extrai-se desta que os montantes cobrados e os 

não cobrados, mas incorrectamente inseridos no sistema infomático (factos 204. a 216.), 

ocorreram por lapsos humanos de colaboradores da recorrente, e não por que esta tivesse agido de 

modo consciente e intencional querendo cobrar quantias pecuniárias superiores às devidas, em 

função da aplicação voluntária de taxas de juros superiores às acordadas. A convicção formada pelo 

Tribunal e correspondente resposta à factualidade apurada em 226. a 249., bem assim, em 204. a 

216., permite-nos conduit que, a recorrente conhecendo a taxa de juro devida, desconhecia que a 

taxa que aplicou era superior à contratualmente acordada, e consequentemente que esta era superior 

à que devia ter sido aplicada, pelo que, não se apurou que a sua vontade fosse cobrar uma taxa 

superior à devida, no fundo, agir com dolo. 

Inexiste aliás, percorrendo o capítulo da matéria provada na decisão administrativa, 

qualquer facto que nos permita assacar qualquer responsabilidade a título de imputação subjectiva, 

quer na forma dolosa quer mesmo na negligência por banda da impugnante. 

É consabido que a imputação subjectiva do facto ao agente não pode analisar-se numa 

mexa relação psicológica naturaiística, antes tem de se encarar como uma certa posição de agente 

para com o facto, capaz de hgar um ao outro e de pemiitir a censura em que o juizo de culpa se 

traduz. Esta hgação do agente ao facto pode ter lugar por duas formas: dolo ou negiigência. E 

sendo o dolo o conhecimento e a vontade da prática de um facto que preenche um tipo-de-iiícito, a 

entidade supervisara na descrição dos factos provados (as. 85 e ss da decisão administrativa, e nesta 

parte e m  especial h, 135 a 137) omite os elementos essenciais - descritivos e nomativos, 

circunstâncias do facto que preenche a contra-ordenação, e especificamente os elementos 

emocionais ou volitivos, traduzido na especial direcção da vontade do agente de realizar o facto 

representado. 

A restante resposta negativa do Tribunal em B) e C), tiveram por fundamento quer a 

contradição que se verifica entre a matéria apurada em (250. e 251., e 217. e 218. quanto à resposta 

B), nos teunos da fundamentação que antecede, quer pela inexistência de prova dara, segura e 

contundente que permitisse a sua sustentação (resposta e m  C). 

3. Apreciando 

Como já se disse supra, está limitado o poder de cognição deste tribunal à 

matkria de direito, funcionando o Tribunal da Relação como Tribunal de revista 
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ampliada, ou seja, sem prejuízo do conhecimento oficioso de qualquer dos vícios 

referidos no artigo 410." do C.P.P., por força do disposto nos artigos 41.", n."l e 74.", 

n.04, do RG.C.O., porquanto os preceitos reguladores do processo criminal constituem 

direito subsidiário do processo contra-ordenacional. 

No presente processo de impugnação judicial de decisão contra-ordenacional 

discutia-se, inicialmente, a imputação ao BCP de quatros p p o s  de infkcções, a saber: 

intermediação financeira excessiva, violação do dever de evitar conflitos de interesses, 

do dever de conservadoria e do dever de informar com qualidade a entidade de 

supervisão. 

Nesta fase, está em discussão a verificação ou não de infracções contra- 

ordenacionais, pelas quais o BCP foi condenado por decisão do Conselho Directivo da 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, relativas à violação do dever de evitar 

conflitos de interesses, do dever de conservadoria e do dever de informar com qualidade 

a entidade de supervisão. 

Vejamos, pois, cada um dos recursos. 

3.1.Recurso interposto pela CMVM - conflito de interesses 

Como consta do relatório, o BCP foi condenado, por decisão do Conselho 

Directivo da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, na coima única de € 

3.000.000,00 (três milhões de euros), suspensa na sua execução pelo valor de € 

2.500.000,OO (dois milhões e quinhentos mil euros), pelo período de dois anos e 

condicionada à realização sucessiva e cumulativa de três condições elou regras de 

conduta, resultante do cúmulo jurídico das seguintes coimas parcelares: 

1. 1 (uma) coirna de € 1.000.000 (um milhão de euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de não praticar intermediação financeira excessiva, nos termos 

conjugados dos arts. 3 10.", 397.", n." 2, al. c) e 388.", n." 1, al. a) todos do CdVM 

(Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n." 486/99, de 13 de Novembro, 

com as subsequentes alterações, salvo quando expressamente indicado); 

2.41 (quarenta e uma) coimas no valor de € 60.000 (sessenta mil euros) cerla, no 

valor total de € 2.460.000 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil euros), pela 
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violação, a título doloso, do dever de evitar conflitos de interesses, nos termos 

conjugados dos arts. 309.", n." 3,397.", n." 2, al. b) e 388.", n."l, al. a) todos do CdVM; 

3. 57 (cinquenta e sete) coimas no valor de € 35.000 (trinta e cinco mil euros) 

cada, no valor total de € 1.995.000 (um milhão e novecentos e noventa e cinco mil 

euros), pela violação, a título doloso, do dever de conservadoria, nos termos conjugados 

dos arts. 308.", n." 1,397.", n." 4, al. a) e 388.", n/ 1, al. b) todos do CdVM; 

4. 1 (uma) coima de € 200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

negligente, do dever de prestar informação de qualidade à entidade de supervisão, nos 

termos conjugados dos arts. 7.q n." 1,389.0, n." 3, al. b) e 388.", n." 1, al. b), 402.0, n." 1 

todos do CdVM e do art. I 7.", n.O 4 do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de Outubro. 

No âmbito da impugnação judicial da decisão administrativa, o tribunal 

recorrido, em despacho prévio, declarou parcialmente extinto por prescrição o 

procedimento criminal quanto à imputada prática pelo BCP de intermediação financeira 

excessiva, nos termos conjugados dos artigos 310.0, 379.", n.2, alínea c) e 388.0, n."l, 

alínea a), do CdVM. 

Quanto aos restantes ilícitos contra-ordenacionais, o tribunal recorrido, após 

audiência de julgamento, proferiu sentença, recorrendo a CMVM dessa sentença e da 

consequente absolvição do BCP dos três grupos de infracções que estavam em causa, a 

saber: da violação do dever de evitar conflitos de interesses, da violação do dever de 

conservadoria e da violação do dever de qualidade de informação a prestar ao 

3.1 .l. No que conceme ir violação do dever de evitar coditos de interesses, lê- 

se na sentença recorrida: 

((Dispõe o art. 309.", n." 3, do CdVM que "O intermediário financeiro deve dar prevalência 
aos interesses do diente, tanto em relação aos seus próprios interesses ou de sociedades com as 
quais se encontra em relação de domínio ou de grupo, como em relação aos interesses dos titulates 
dos seus órgãos sociais ou dos de agente vinculado e dos colaboradores de ambos. " 

Constitui contra-ordenação muito grave a violação das regras sobre conflitos de interesses 
(cfr. art 397.q n." 2, ai. b) do CdVM), puníveis com coima entre €25.000 a €2.500.000 {cfr. art. 
388.", n." 1, ai. a) do CdVM). 

Em síntese, a noção de conflito de interesses tem origem pela existência de dois {ou mais) 
cursos de acção possíveis que, de fonna mais ou menos intensa, vão em direcções diferentes ou 
opostas. Nesta acepção natutal ou fáctica, há conflito de interesses quando alguém quer uma coisa 
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e, simultaneamente, quer outra (conflito interno), ou quando duas ou mais pessoas em relação, 
querem coisas opostas, incompatíveis e inconciliáveis (conflito externo). 

Sensível à constatação de que os conflitos de interesse são um facto existente e inevitável 
no sector financeiro, o legislador comunitário e nacional procurou estabelecer as regras jurídicas no 
sentido de reputar um dos interesses antagónicos em presença como sendo mais merecedor de 
tutela do que o outro, ditando assim, como desvalioso o abuso perpetrado por alguém que, 
podendo, decide um conflito de interesses fáctico em seu favor, ou de um terceiro e em dettimento 
da pessoa cujo interesse deveria prosseguir. Neste sentido, pode ordenar a um dos sujeitos que 
assuma um determinado compomento ou que se abstenha de uma dada actuação que o direito 
considera censurável. 

Sendo os conflitos inevitáveis, exige-se aos intermediários hanceiros que assegurem a o s  
seus clientes um tratamento transparente e equitativo» (c&. art. 309.", n." 2 do CdVM) e dêem 
prevaiéncia aos interesses dos clientes, em dettimento dos seus próprios interesses. 

No conflito de interesses reprova-se o comportamento desleai, a violação da c o n h ç a  
depositada pela pessoa cujo interesse deveria ter sido prosseguido, que produz um prejuízo ao 
primeiro com vista a obter uma vantagem pessoal. 

As regras jurídicas nestas matérias podem prever um conjunto de comportamentos a £im 
de prevenir, antecipar um eventuai incumprimento do dever ou da sua ocorrência, fazendo recair 
sobre o agente a suspeição de que, podendo escolher, aquele actuará para satisfazer o seu interesse 
em dettimento do interesse de outrem, e então as nomias procuram evitar a própria emergência do 
conflito ou a possibilidade de abuso, pelo que, neste caso, é desnecessário verificar da existência de 
um incumprimento do dever de actuar no interesse de outrem, bastará a constatação de que foi 
violada a norma que, em concreto, proibia a actuação em presença de um conflito de interesses 
(infracções onde é dispensada a observância de qualquer resultado ou dano). 

Diferentemente, quando seja permitido ao agente a gestão do conflito e ele não esteja 
proibido de actuar, desde que não o faça em sentido contrário ao interesse que deveria prosseguir 
ou &, o requisito da verificação de um incumprimento do dever de actuar no interesse de outrem 
voltam a ganhar acuidade e devem verificar-se, para que possa ser afmnada uma actuação em 
conflito de interesses. A releváncia jurídica do conflito de interesses apreende-se, assim, atentando 
em concreto às regras de prevenção e de gestão do conflito, consagradas para cada caso em 
particular. 

Ora, a circunstância de a impugnante no exercício da sua actividade ser um internediário 
financeiro, faz com que, no âmbito das suas funções, prossiga várias actividades potencialmente 
conflituantes, pois gere interesses aiheios, os interesses dos seus clientes, como investidores nos 
mercados de capitais adquirindo e vendendo valores mobiliários, interesses esses por vezes 
contrastantes, outras concorrentes com os seus próprios interesses, a que acresce, no caso snb jndce, 
também o facto de ser emitente de valores mobiliários, assim buscando ela própria financiamento 
nos mercados de capitais. Neste caso, especificamente os intermediátios estarão directamente 
interessados em captar as poupanças dos investidores que serão uálizadas para financiamento 
próprio, pelo que o melhor interesse do cliente pode não ser o deste e antes descurado em prol da 
prossecução directa de uma vantagem própria do intermediário financeiro. Por outro lado, na 
medida em que a impugnante, como intermediária financeira que é, se dedica à prestação de 
serviços de investimento e a d a r e s  e, consequenternente, é remunerada por isso, também nesta 
parte, os intermediários terão interesse em prestar o maior número de serviços possível ao maior 
número de dientes, tendo em vista aumentar as suas fontes de rendimento, sendo que esta actuação 
pode não ser no melhor interesse dos dientes. 

Tecidas estas considerações, debrucemo-nos na matéria apurada, de modo a aquilatar da 
violação da norma prevista no art. 309.", n." 3 do CdVM por parte da recorrente. 

Apurou-se que houve cinco clientes que ficaram constituídos na obrigação de pagar juros 
pelos montantes mutuados para efeitos de aquisição de acções emitidas pela arguida, porém, por 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

que foram incorrectamente carregados pelos colaboradores da impugnante os dados desses 
contratos de concessão de crédito no sistema informático, verificou-se uma cobrança excessiva de 
juros em relação ao que estava contratualmente acordado. 

Mais se apurou que, logo que detectadas tais cobranças e anomalias foram as mesmas 
regularizadas. 

Propugna a recorrente que a cobrança de juros excessivos não integra o tipo contra- 
ordenacional que lhe é imputado. E assim, a regra que obriga em geral um agente económico a dar 
prevaiência ao interesse do diente com sacrificio dos seus próprios interesses intervém apenas na 
medida em que ele se encontra para com o cliente numa posição fiduciária, o que pressupõe que se 
esteja no domínio do auxílio, conselho ou protecção que o &te visa obter desse agente, 
depositando neste, para tal efeito, em boa-fé, a sua confiança, e a relação entre o BCP e os seus 
&entes, a propósito dos juros inerentes aos empréstimos concedidos, não eram de molde a fundar 
qualquer dwer fiduciário: não era ao BCP que competia zelar pelo interesse dos seus clientes «em 
apenas pagarem os juros que, nos termos do contrato, são efectivamente devidos». 

Por seu tutno, a entidade supemisora defende numa visão mais global e ampla do escopo 
da norma do art. 309." n." 3 do CdVM, e no seu entender há conflitos de interesse sempre que se 
verifique LUIU situação em que haja dois interesses distintos: o do &te e o do int&meediário 
financeiro, e que perante a situação de conflitos de interesse o atguido não dê prwalência ao do 
cliente, irrelwando aqui se prossegue (por acção ou omissão) o interesse próprio que tem. 

Ora, a norma do disposto no n." 3, do art. 309." do CdVM integra-se na situação-tipo em 
que existem dois interesses antagónicos, por um lado, o do &te, por outro, o do intermediário 
financeiro, e este resolve-a pela prwaiência do interesse do &ente. 

Quer dizer que prevê a existência de conflitos e estabelece critérios de prwalência, tudo na 
senda do &findável ieq& de funções e actividades a que se dedicam os intermediátios financeitos, o 
que origina que as fontes de conflitos aumentem igualmente em proporção com as competências 
dos intermediátios, daí a necessidade de regulamentação também. O que signiEca, que para o 
sistema é natural, aceitávei, lógico e perfeitamente regular a existência de interesses díspares e o 
consequente conflito intrínseco entte eles, porém, o pressuposto base será sempre que ambos os 
interesses sejam legais e passíveis de tutela do direito, pois nem todos os interesses são 
juridicamente relevantes e nem todos dwem ser protegidos pelo direito, desde logo, os interesses 
em vioiação da lei ou das regras estabelecidas, pois, nestes casos inexiste qualquer conflito de 
interesses, já que um interesse legal e legítimo perante qualquer outro que o não seja nunca poderá 
ser preterido e portanto, nem sequer é próprio f h - s e  em conflito a dirimir, porquanto por 
natureza qualquer interesse ilegai nunca prwalecerá face ao que é legal e legítimo, ficando por isso, 
aquele afastado por natureza 

No caso em apreço, estamos perante operações bancárias, em que um intermediário 
financeiro cobrou em violação ao acordado juros em excesso, e portanto, indevidos. 

Na perspectiva que vimos expendendo essa situação reconduz-se a uma típica situação de 
incurnprimento contratuai à margem do âmbito de protecção do disposto no att. 309.", n." 3 do 
CdVM, uma vez que, inexistindo interesse legítimo da recorrente na sua conduta por alheia à lei e 
ao celebrado contratualmente, o seu comportamento não tem tutela do direito não se colocando em 
rigor sequer a questão de prevalência de interesses, desde logo, por inexistência de um conflito com 
relevância jutídica de interesses opostos, depois por que por natureza prwalecerá sempre um 
interesse que seja legítimo e regular. 

Conclui-se, desta forma, que nenhuma actuação da arguida/recorrente no caso mb judin, é 
passível de integrar o ilícito contra-ordenacional em apreciação, por falta de verificação de 
elementos do tipo, devendo, consequentemente, a mesma ser absolvida da prática das contra- 
ordenações que Ihe foram imputadas a este título. 

Face ao ora decidido, fica prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas no 
recurso de impugnação judicial apresentado pela arguida/recorrente.» 
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A tese da CMVM, no essencial, é a de que o tribunal recorrido, no que toca a 

questão do conflito de interesses, assentou a decisão absolutbria numa interpretação 

contra legem do art. 309.4 n.3, do CdVm, em nome de constnições dogrnhticas 

invocadas pela defesa que não têm qualquer sustento sólido na dogrnática dos valores 

mobiliários, alegadamente sem qualquer assento legal e em violação do princípio da 

tipicidade. Sobre esta matéria, a recorrente analisa diversos argumentos em que a 

sentença recorrida teria estribado a sua decisão, como o argumento da JidUcia, o 

argumento da necessidade da licitude de interesses contrapostos e o argumento da 

nutureza meramente privatística da cobrança de juros, acabando, finalmente, por tecer 

considerações a propbsito do significado último do conflito de interesses e do tipo 

subjectivo, em ordem a sustentar o bem fundado da condenação do BCP em sede 

administrativa 

Conforme jB salientámos anteriormente, os poderes de cognição do Tribunal da 

Relação estão restringidos a matéria de direito. 

Ora, se a sentença recorrido, por um lado, dá como provados os factos objectivos 

que sustentaram a decisão de condenação da CMVM, dá também como provados, por 

outro, os factos alegados pelo BCP no seu recurso de impugnação judicial e que 

basicamente consistem na invocação de um lapso na introdução dos dados dos contratos 

no sistema informhtico. 

Seria esse lapsolanomalia na introdução de dados no sistema que estaria na base 

da cobrança excessiva de juros a alguns clientes do BCP, tendo o tribunal dado como 

não provado que o BCP tenha agido consciente e voluntariamente na prática dos factos 

apurados em 204. a 21 6., 230. a 242., 245. a 249. ("cobrança excessiva de juros"), 

designadamente sabendo que estava a cobrar montantes pecuniários indevidos e 

querendo aplicar taxas de juros superiores às que eram devidas. 

Restringido o poder de cognição deste tribunal A matéria de direito, fica 

ressalvado o conhecimento oficioso de qualquer dos vícios decisórios referidos no 

artigo 410." do C.P.P. (por força do disposto nos artigos 41.", n."l e 74.", n."4, do 

R.G.C.O.). 
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Realmente, estabelece o art. 410.", n.' 2 do C.P.P. que, mesmo nos casos em que 

a lei restringe a cognição do tribunal a matéria de direito, o recurso pode ter como 

fundamentos, desde que o vício resulte do texto da decisão recorrida, por si só ou 

conjugada com as regras da experiência comum: a) A insuficiência para a decisão da 

matéria de facto provada; b) A contradição insanável da fundamentação ou entre a 

fundamentação e a decisão; c) Erro notório na apreciação da prova. 

Trata-se de vícios da decisão sobre a matéria de facto - vícios da decisão e não 

de julgamento, não confundíveis nem com o erro na aplicação do direito aos factos, nem 

com a errada apreciação e valoração das provas ou a insuficiência destas para a decisão 

de facto proferida -, de conhecimento oficioso, que hão-de derivar do texto da decisão 

recorrida por si só considerado ou em conjugação com as regras da experiência comum 

(cfr. Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado, 16. " ed., p. 873; Germano Marques 

da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. IiI, 2' ed., p. 339; Simas Santos e Leal-Henriques, 

Recursos em Processo Penal, 6." ed., 2007, pp. 77 e ss.; Maria João Antunes, RPCC, Janeiro- 

Março de 1994, p. 12 1). 

Explicitando: trata-se de vícios decisórios que têm a ver com a perfeição formal 

da decisão da matéria de facto e cuja verificação há-de necessariamente, como resulta 

claramente do referido preceito, ser evidenciada pelo próprio texto da decisão recorrida, 

por si ou conjugada com as regras da experiência comum, sem possibilidade de apelo a 

outros elementos que lhe sejam estranhos, mesmo que constem do processo, sendo os 

referidos vícios intrínsecos a decisão como peça autónoma 

Verifica-se o vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, 

previsto no artigo 410.O, n." 2, alínea a), quando a matéria de facto provada seja 

insuficiente para fundamentar a decisão de direito e quando o tribunal, podendo fazê-lo, 

não investigou toda a matéria de facto relevante, acarretando a normal consequência de 

uma decisão de direito viciada por falta de suficiente base factual, ou seja, os factos 

dados como provados não permitem, por insuficiência, a aplicação do direito ao caso 

que foi submetido à apreciação do julgador. Dito de outra forma, este vício ocorre 

quando a matéria de facto provada não basta para fundamentar a solução de direito e 

quando não foi investigada toda a matéria de facto contida no objecto do processo e 
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com relevo para a decisiio, cujo apurarnento conduziria à solução legal (cfk Simas Santos 

e Leal-Henriques, Recursos ..., 6.' ed., 2007, p. 69; Acbrdão da Relação de Lisboa, de 

1 1.1 1.2009, processo 346lOS.OECLSB.L 1-3, em http://www.dgsi.pt). 

Como jB se assinalou, não se deve confundir este vício decisório com a erraáa 

subsunção dos factos (devida e totalmente apurados) ao direito, o que consubstancia um 

caso de erro de julgamento, nem o mesmo se reconduz à discordância sobre a 

factualidade que o tribunal, apreciando a prova com base nas "regras da experiência" e a 

sua "livre convicção", nos termos do artigo 127." do C.P.P., entendeu dar como 

provada. 

Quanto à contradição insanável da findamentaçiio ou entre a firndamentação e 

a decisão, vicio previsto no artigo 410: n." 2, alínea b), consiste na incompatibilidade, 

insusceptivel de ser ultrapassada através da própria decisão recorrida, entre os factos 

provados, entre estes e os não provados ou entre a fundamentação e a decisão. Ocorrerá, 

por exemplo, quando um mesmo facto com interesse para a decisão da causa seja 

julgado como provado e não provado, ou quando se considerem como provados factos 

incompativeis entre si, de modo a que apenas um deles pode persistir, ou quando for de 

concluir que a fundamentação da convicção conduz a uma decisão sobre a matéria de 

facto provada e não provada contrária àquela que foi tomada - e assim é porque, como 

já se disse, todos os vícios elencados no artigo 410.", n." 2, do C.P.P., reportam-se a 

decisão de facto e consubstanciam anomalias decisórias, ao nível da elaboração da 

sentença, circunscritas h matéria de facto (cfi. Simas Santos e Leal-Heruiques, ob. cit., pp. 

7 1 a 73). 

Finalmente, o vício do erro notório na apreciação da prova, a que se reporta a 

alínea c) do artigo 410.", verifica-se quando um homem médio, perante o teor da 

decisão recorrida, por si só ou conjugada com o senso comum, facilmente se aperçebe 

de que o tribunal, na análise da prova, violou as regras da experiência ou de que 

efectuou uma apreciaçiio manifestamente incorrecta, desadequada, baseada em juizos 

ilógicos, arbitrários ou mesmo contraditórios, verificando-se, igualmente, este vicio 

quando se violam as regras sobre prova vinculada ou das leges artis. O requisito da 

notoriedade afere-se, como se referiu, pela circunstância de não passar o erro 
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despercebido ao cidadão comum, ao homem médio - ou, talvez melhor dito (se 

partirmos de um critério menos restritivo, na senda do entendimento do Conselheiro 

José de Sousa Brito, na declaração de voto no Acórdão n." 322193, in 

www.tribunalconstitucional.pt, ou do entendimento do Acórdão do S.T.J. de 30 de 

Janeiro de 2002, Proc. n." 3264101 - 3." Secção, sumariado em SASTJ), ao juiz 

"normal", dotado da cultura e experiência que são supostas existir em quem exerce a 

função de julgar, desde que seja segura a verificação da sua existência -, devido à sua 

forma grosseira, ostensiva ou evidente, consistindo, basicamente, em decidir-se contra o 

que se provou ou não provou ou dar-se como provado o que não pode ter acontecido 

(cfr. Simas Santos e Leal-Henriques, ob. cit., p. 74; Acórdão da R. do Porto de 1211 112003, 

Processo 0342994, em http:I/www.dgsi.pt). 

A CMVM não invoca, expressamente, qualquer um destes vícios decisórios, mas 

é evidente que a decisão recorrida, no plano dos factos, só pode ser sindicada à luz dos 

referidos vícios, atentos os limites impostos à cognição deste tribunal, que afasta a 

possibilidade de reapreciação ampla da matéria de facto, designadamente da prova 

pessoal produzida em audiência. 

Pois bem: apesar de o ilícito de mera ordenação social não ter por base a 

formulação de uma censura ético-pessoal, certo é que também no seu âmbito vale o 

princípio da culpabilidade, nos termos do qual toda a sanção contra-ordenacionai tem 

por base uma culpa concreta, sendo necessário que o facto possa ser imputado ao agente 

a titulo de dolo ou de negligência, como claramente resulta do estatuido no artigo 8." do 

R.G.C.O., consistindo o dolo no propósito de praticar o facto descrito na lei contra- 

ordenacionai e a negligência na falta do cuidado devido que tem como consequência a 

realização do facto proibido. 

Está em causa, nos autos, a imputada violação dolosa do dever de evitar 

conflitos de interesses, nos termos conjugados dos artigos 309.", n."3,397.", n.2, al. b) e 

388.", n.'1, al. a), todos do CdVM. 

O tribunal recorrido, vertendo na sua decisão que existiu, efectivamente, no 

plano objectivo, cobrança excessiva de juros a alguns clientes do BCP, deu igualmente 

como demonstrado que tal deveu-se a uma anomalia de introdução de dados dos 
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respectivos contratos no sistema, considerando, por sua vez, não provada a existência de 

consciência e vontade de aplicar taxas de juros superiores às que eram devidas. 

Quer isto dizer que o elenco de factos provados e não provados sempre 

impediria, como bem refere o Ministério Público na sua resposta, a condenação do BCP 

a titulo de dolo, sendo certo que, como já se disse, não foram alegados - nem se 

vislumbram existir, nesta parte - vícios ao abrigo do artigo 410." do C.P.P. 

Não está aqui em causa qualquer violação do princípio da legalidade, traduzido 

numa configuração do ilícito contra-ordenacional em termos divergentes do texto da lei, 

mas antes uma questão que se coloca no domínio dos factos, sendo que a condenação do 

BCP sempre teria de depender da demonstração do título de imputação subjectiva dos 

mesmos. O juizo que o tribunal recorrido formulou, no âmbito da livre apreciação da 

prova, foi no sentido de que não se demonstrou qualquer actuação dolos4 apenas 

poderia ser censurado em sede de recurso se detectássemos, na base desse juízo sobre os 

factos, um dos apontados vícios decisórios, designadamente o do erro notório, na 

acepção jh exposta 

Do texto da sentença recorrida, por si só ou conjugado com os ditames da 

experiência comum - enquanto critérios generalizantes e tipificados, assentes na 

experiência, de inferência factual, simples índices corrigíveis, critérios que definem 

conexões de relevância orientando caminhos de investigação e oferecendo 

probabilidades conclusivas (cfi. Castanheira Neves, Sumários de Processo Penal, 1968, 

Coimbra, p. 45) -, não resulta a verificação, nesta parte, de qualquer dos apontados vícios 

decisórios, designadamente quando a decisão recorrida entendeu não estar demonstrado 

que a arguida tivesse actuado com o propósito de praticar o facto contra-ordenacional 

em causa (nem com qualquer falta censuriivel de cuidado que tenha tido como consequência a 

realizaçh do facto proibido por lei). 

Em todo o caso, sempre se dirá: 

Está em causa a contratação de empréstimos entre o BCP e os seus clientes, a 

determinada taxa de juros, com a posterior cobrança de taxas de juro superiores às que 

haviam sido contratadas, em razão da mencionada anomalia na introdução de dados. 
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Como salienta o Ministério Público na sua resposta, tal comportamento de uma 

instituição bancária, a ter natureza dolosa como é imputado pela CMVM, ((consistiria 

numa gravíssirna e inapelável violação dos seus deveres gerais de boa fé e actuação amiga do diteito 

e da ordem jurídica, a exigk dos supervisares reacções da maior gravidade. Tal comportamento, 

ademais, seria penalmente relevante (burla infomiática) e inexoravelmente fonte de 

responsabilidade civiL» 

Prescreve o artigo 309.", n." 3, do CdVM: 

((0 intermedi&io financeiro deve dar prevalência aos interesses do dente, tanto em relação 

aos seus próprios interesses ou de soaedades com as quais se encontra em relação de domínio ou 

de grupo, como em relação aos interesses dos titulares dos seus órgãos sociais ou dos de agente 

vinculado e dos colaboradores de ambos.)) 

A violação das regras sobre conflitos de interesses constitui contra-ordenação 

muito grave punível com coima entre €25.000 a €2.500.000 [cfi. artigos 397.", n." 2, 

alínea b) e 388.", n." 1, alínea a), do CdVM, este último na redacç%o anterior à introduzida pela 

Lei n.' 2812009, de 18 de Junho]. 

Como se diz na sentença recorrida, os conflitos de interesses são inevitáveis no 

iráfico jurídico e no sector financeiro, razão por que o legislador, comunitário e 

nacional, estabelece regras jurídicas no sentido de considerar um dos interesses 

antagónicos em presença como sendo mais merecedor de tutela do que o outro, ((ditando 

assim, como desvalioso o abuso perpetrado por alguém que, podendo, decide um conflito de 

interesses fáctico em seu favor, ou de um terceiro e em detrimento da pessoa cujo interesse deveria 

prosseguir. Neste sentido, pode ordenar a um dos sujeitos que assuma um determinado 

comportamento ou que se abstenha de uma dada actuação que o diteito considera censurável.)) 

Por isso mesmo, no pressuposto da inevitabilidade de tais conflitos, exige-se aos 

intermediários financeiros que assegurem «aos seus clientes um tratamento transparente 

e equitativo)) (cfi. artigo 309.", n." 2 do CdVM) e dêem prevalência aos interesses dos 

clientes, em detrimento dos seus próprios interesses (cfi. artigo 309.", 11.03). 

São múltiplas as intervenções legislativas sobre conflito de interesses que 

atravessam de forma transversal todo o sistema jurídico, tratando-se de um fenómeno 

que assume diversas dimensões e diferentes naturezas, suscitando, por isso, abordagens 

também diversas. 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

Quer isto dizer que a questão do conflito de interesses não releva, apenas, no 

plano das causas de justificação em direito penal, atravessando todo o direito civil e o 

direito público, embora se reconheça que também nas nomias que disciplinam as causas 

de justificação domina a ideia de proporção e ponderação entre os interesses em 

conflito, com indicação de um interesse como prevalente, cuja tutela se pretende 

salvaguardar. 

É no direito financeiro e societário que a materia do conflito de interesses 

alcança urna maior densificação no regime positivo, assumindo o tema uma particular e 

crescente centralidade a que não serão alheios a influência anglo-saxónica e o esforço 

de harmonização comunitária 

O fenómeno do conflito de interesses na intermediação financeira 6, como se 

disse, normal, sendo numerosas e diversas as causas para este risco elevado de conflito 

de interesses, potenciado pelo carácter polifuncionai que assume o intermediário 

financeiro - podendo alguns dos serviços prestados apresentar um risco mais elevado de 

conflito em relação a outros -, não sendo de esquecer que quanto maior for a assimetria 

informativa entre o cliente e o intermediário fmanceiro e menor o controlo do primeiro 

sobre a actuação do segundo, maior será a possibilidade de haver conflito que degenere 

em abuso (sobre esta matéria compilam-se diversos textos em Conflito de interesses do direito 

societúrio efinanceiro, Alrnedina, 2010, com particular relevo para "O conflito de interesses na 

intermediação financeira", de Sofia Leite Borges, p. 3 15 e sgs.). 

No caso, a circunstância de o BCP ser um intermediário fmce i ro  faz que, no 

âmbito das suas funções, prossiga várias actividades (carácter polifuncional) que são 

potencialmente conflituantes, pois gere interesses alheios, os interesses dos seus 

clientes, como investidores nos mercados de capitais, adquirindo e vendendo valores 

mobiliários, interesses esses por vezes contrastantes, outras concorrentes com os seus 

próprios interesses, a que acresce o facto de ser emitente de valores mobiliários. Como 

se diz na sentença recomda, neste caso, especificamente ((os intermediários estarão 

directamente interessados em captar as poupanças dos investidores que serão utilizadas para 

financiamento próprio, pelo que o melhor interesse do cliente pode não ser o deste e antes 

descurado em prol da prossecução directa de uma vantagem própria do intermediário financeiro. 

Por oufm lado, na medida em que a impugnante, como intermediária financeira que é, se dedica à 
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prestação de serviços de investimento e auxiiiares e, consequentemente, é remunerada por isso, 

também nesta parte, os intermediátios terão interesse em prestar o maior número de serviços 

possível ao maior número de dientes, tendo em vista aumentar as suas fontes de rendimento, sendo 

que esta actuação pode não ser no meihor interesse dos dentes.)) 

Quanto ao conceito de ((conflito de interesses)) subjacente, importa ter em 

atenção a sua delimitação subjectiva (definição do perímetro das pessoas cujos 

interesses relevam para este efeito) e a sua delimitação objectiva. 

No quadro da delimitação subjectiva, encontramos os conflitos entre 

intermediário e cliente e os conflitos entre clientes, sendo que na primeira vertente 

inclui-se o conflito não apenas entre o cliente e a pessoa colectiva prestadora do serviço, 

mas também entre aquele e os dirigentes do intermediário, colaboradores e agentes 

vinculados ou quaisquer pessoas em relação de domínio com o intermediário financeiro. 

Na demarcação objectiva, por seu turno, poder-se-á discutir se as previsões 

normativas exigem uma incompatibilidade de interesses ou se se bastam com a 

concorrência de interesses contrapostos, matéria que não importa, para este efeito, 

desenvolver (cfi. (Conflito de interesses do direito societário e financeiro, "Um retrato 

Anatómico", Paulo Câmara, pp. 24 e 25). 

Sendo os conflitos de interesses inevitáveis e podendo surgir em diversas 

situações, os intermediários financeiros devem adoptar as medidas razoáveis para 

identificar os potenciais conflitos e evitar ou reduzir ao mínimo o risco da sua 

ocorrência, razão por que as instituições que prestam serviços financeiros devem 

adoptar medidas organizacionais e administrativas de controlo para identificação e 

gestão de conflitos de interesses. 

Desde logo, existe um dever de lealdade do intermediário financeiro aos 

interesses legítimos do cliente (cfr. artigo 304.', n.'l, do CdVM), particularmente 

relevante quando se contraponham interesses do intermediário e do cliente, ditando o 

artigo 309.', n.'3, do CdVM, de forma clara, a prevalência deste último. ((Dito de outro 

modo, uma vez que, na prestação de serviços de investimento, o intermediário actua 

(usualmente ao abrigo do mandato) no interesse do cliente, não pode invocar o art. 335.' 

CC para uma cedência recíproca de interesses, se entre si o interesse do cliente e o do 



intermediário se revelarem em colisão» (Confito de interesses do direito societhio e 

financeiro, "Um retrato Anat6mico", Paulo Câmara, p. 23). 

Ora, constitui, a nosso ver, um pressuposto da invocação do regime do conflito 

de interesses, a licitude dos interesses em conflito, pois, relativamente a interesses 

ilegítimos, o direito não oferece tutela, não havendo, por isso, que ordenar quaisquer 

critérios de prevalência quando o confronto se faça entre um interesse licito e um 

interesse ilícito. 

Como se diz na resposta do Ministério Público: ((Para interesses ilegítimos, o direito 

não cuida de dispensat tutela Esses interesses estão banidos da adadela jurídica, ficam à porta, sem 

tutela ou ordenação alguma com os outros, os interesses legítimos, lícitos, conformes à ordem 

jurídica. Ninguém tem de se preocupat em ordenat um interesse lícito e um interesse iligto, 

simplesmente porque este último nunca por nunca pode ter tutela jurídica.)) 

Afigura-se-nos, por conseguinte, que uma típica situação de incumprimento 

contratuai, violadora da regra geral que determina que os contratos devem ser 

pontualmente cumpridos, ou na pior das hipóteses que se poderá configurar, uma 

situação de crime de burla, não integra uma hipótese de conflito de interesses entre o 

cliente e o intermediário financeiro incumpridor, não havendo que fazer apelo, nesse 

quadro, ao principio de que o intermediário financeiro deve dar prevalência aos 

interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses. 

No dizer da sentença recorrida, a situação ((reconduz-se a uma típica situação de 

incumprimento contratuai à margem do âmbito de protecção do disposto no ah 309.O, n." 3 do 

CdVM, uma vez que, inexistindo interesse legítimo da recorrente na sua conduta por alheia à lei e 

ao celebrado contratualmente, o seu comportamento não tem tutela do direito não se colocando em 

rigor sequer a questão de prevalência de interesses, desde logo, por inexistência de um conflito com 

relevância jurídica de interesses opostos, depois por que por natureza prevalecerá sempre um 

interesse que seja legítimo e regular.)) 

Assim, entendemos que a situação em apreço - em que o intermediário 

financeiro cobrou em violação ao acordado juros em excesso, e portanto, indevidos -, 
reparada entretanto pelo BCP, jamais poderia ser tratada como se de conflito de 

interesses se tratasse, a ser resolvida A luz do critério do artigo 309.", n."3, do CdVM. 
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Temos, assim, uma dupla ordem de razões para que o recurso da CMVM deva 

improceder nesta parte: 

1. Tendo em vista os poderes de cognição da Relação, circunscritos ao direito, 

sem que se identifique, nesta parte, qualquer vício decisório previsto no artigo 410.", 

n.9, do C.P.P., o quadro factual constante da decisão recorrida não permite a 

condenação pelas infracções contra-ordenacionais imputadas ao BCP no domínio do 

conflito de interesses; 

2. Independentemente dessa circunstância, os factos imputados nesse domínio 

também não seriam susceptíveis de subsunção ao ilícito contra-ordenacional em 

apreciação, por falta de verificação de elementos do tipo, não se identificando, neste 

entendimento, qualquer interpretação contra legem dos normativos invocados na 

sentença recorrida, designadamente do artigo 309.q n."3, do CdVM. 

3.2.Recursos interpostos pela CMVM e pelo Ministério Público 

3.2.1. Dever de conservadoria 

3.2.1.1. O BCP foi condenado em 57 (cinquenta e sete) coimas parcelares no 

valor de € 35.000 (trinta e cinco mil euros) cada, no valor total de € 1.995.000 (um 

milhão e novecentos e noventa e cinco mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de conservadoria, nos termos conjugados dos arts. 308.", n." 1, 397.", n." 4, al. a) e 

388.q n." 1, al. b) todos do CdVM. 

Contra a decisão absolutória do tribunal recorrido mostram-se inconformados a 

CMVM e o Ministério Público junto da 1 ." instância. 

A fundamentação apresentada na sentença recorrida para sustentar a absolvição 

do BCP apresenta diversas vertentes. 

Por um lado, assenta na atipicidade das condutas em causa por entender que o 

dever de conservadoria em questão não abrange a falta de conservação de 

documentação referente a contratos de concessão de crédito, ainda que para aquisição 

de valores mobiliários. 
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Por outro, argumenta que mesmo a entender-se que o dever de conservadoria 

abrange tal documentação, sempre seria de excluir o preenchimento do tipo contra- 

ordenacional em causa relativamente à documentação que comprovadamente se 

encontrava na posse de advogados, tendo em vista que a estes, pelo respectivo estatuto, 

cabe um especial dever de conservadoria relativamente aos documentos que ihes são 

confiados pelos seus clientes. 

Finalmente, ainda argumenta a sentença recorrida que aquando da notificação da 

arguida da nota de ilicitudelacusação, em 23 de Janeiro de 2008, jh estaria ultrapassado 

o prazo prescricional de cinco anos e, mesmo que assim não fosse, sempre se verificaria 

o prazo máximo de prescrição de oito anos. 

Contrapõe a CMVM que o tribunal recorrido assenta as suas conclusões em 

pressupostos que não se encontram consagrados na lei, esquecendo a estrutura do dever 

de conservadoria, a sua finalidade e a substância dos documentos que estavam em 

causa, contra-argumentando que tratando-se de operações de crédito para a aquisição de 

valores mobiliários (acções), constituem as mesmas operações sobre valores 

mobiliários, abrangidas pelo dever de conservadoria imposto pelo artigo 308." do 

CdVM. O prazo de conservadoria de cinco anos, no entender da CMVM, conta-se desde 

o fim da vigência dos contratos em questão, sendo que a guarda por advogados não 

satisfaz as exigências do dever de conservadoria. 

O Mistério ~úblico, por seu turno, argumenta que a expressão ((operações 

sobre valores mobiliários)) deve ser aferida em relação ao todo negocial que tem na sua 

génese um negbcio sobre valores mobiliários, e que abrange formas, modelos e meios 

de aquisiçgo, pagamento, liquidação, etc.. . . dos valores mobiliários)); sustenta que a 

guarda em escritbrios de advogados não satisfaz o dever de conservadoria em questão; 

defende que o dever de conservação dos documentos por cinco anos se inicia com o 

termo de vigência dos contratos subjacentes; finalmente, sustenta que a sentença 

recorrida, nesta parte, incorreu num vicio decisbrio previsto no artigo '410.", n.9, do 

C.P.P., a saber: o vício de contradição insanhvel da fundamentação ou entre a 

fundamentação e a decisão. 

Vejamos. 



Estabelecia o artigo 308.", n." 1, do CdVM (na redacção anterior a introduzida pelo 

Decreto-Lei n.' 357-Al2007, de 31 de Outubro), com a epígrafe "Conservação de 

documentos", o seguinte: 

((Sem prejuízo de exigências legais ou regulamentares mais rigorosas, os intermediários 

financeiros conservarão em arquivo, pelo prazo mínimo de cinco anos, os documentos e registos 

relativos a operações sobre vaiores mobiliários efectuadas num mercado ou fora de mercado.)) 

Constitui contra-ordenação grave a violação do dever de conservar os 

documentos pelo prazo legalmente exigido [cí?. artigo 397.9 n.' 4, al. a) do CdVM], punível 

com coima entre €12.500 a €1.250.000 [cfi. artigo 388.q n.' 1, al. b) do CdVM, este último na 

redacção anterior ii introduzida pela Lei n." 2812009, de 18 de Junho]. 

Sobre este conjunto de contra-ordenações imputadas ao BCP, a sentença 

recorrida dá como provado: 

Facto 21 7 - "Os contratos (de aquisição de acções e empréstimos para efeitos de 

operaç6es de aquisição de valores mobiliários) que a recorrente celebrou com os 

clientes (...) ainda estavam vigentes no período compreendido entre 8 de Março e 13 de 

Fevereiro de 2007"; 

Facto 2 18 - "À data da acção de supervisão realizada pela CMVM à recorrente, a 

documentação relativa aos contratos de empréstimo para efeitos de aquisição de valores 

mobiliários (...) não foi localizada pela recorrente...", seguindo-se a identificação dos 

documentos em falta, por associação às infracções imputadas ao BCP. 

Mais se dá como provado que "foram localizados pela recorrente e encontravam- 

se na posse dos seus advogados (...)" uma série de documentos identificados por 

associação às infracções imputadas ao BCP. 

Acrescenta-se, ainda, no mesmo ponto de facto 218, estar provado o seguinte: 

"Todos os documentos referidos já não se encontravam acessíveis nas datas indicadas 

na coluna f )  do referido anexo IV (datas que se reportam de 12.03.2007 a 02.05.2007)." 

Relativamente a impugnação judicial da decisão administrativa, a sentença 

recorrida acolheu também como provados factos afirmados pelo BCP, tais como: 



Facto 250 - "Todos os contratos de concessão de credito e que se reconduzem 

aos contratos referidos na factualidade apurada em 217 e 218, foram celebrados nos 

anos de 2000 e 200 1 "; 

Facto 25 1 - "Os documentos a que se refere a factuaiidade assente em 21 8 que 

estavam na posse de advogados da recorrente e relativos As denominadas infracções 1, 

9, 10,22,31,32,33,36,49 e 50 do anexo IV existiam à data em que foram solicitados 

pela CMVM e foram remetidos pelo BCP àquela entidade". 

Finalmente, a sentença recomda deu como não provado no ponto B) dos factos 

considerados não provados que: "A recorrente tenha agido consciente e voluntariamente 

na prática dos factos apurados em 218 ("Dever de conservadoria"), não querendo 

guardar e manter em arquivo documentação relativa a cada uma das linhas de credito 

indicadas no Quadro IV da decisão administrativa". 

Perante este quadro, a sentença recomda sustenta a atipicidade das condutas em 

causa por entender, na base na interpretação que faz do artigo 308." do CdVM (redacção 

vigente A data dos factos), que o dever de conservadoria não abrange a falta de 

conservação de documentação referente a contratos de concessão de credito, ainda que 

para aquisição de valores mobiliários. A partir do seu entendimento do que sejam 

documentos ((relativos a operações sobre valores mobiliários)), conclui o tribunal recomdo 

que a concessão de crédito verificada no caso será mera actividade de intermediação 

financeira, na essência urna relação crediticia ou obrigacional, "cujo fim é independente da 

relação que se estabeleceu entre as mesmas partes contratantes com as operações de aquisições de 

valores mobiliários. A concessão de hnanciamento, no fundo, constituiu um meio para a aquisição 

do fim Úitimo que consiste na aquisição de valores mobiliários. Aliás, um pouco à semelhança do 

que sucede noutro tipo de serviços e actividades a que se dedicam instituições bancárias como a 

recorrente." Neste quadro interpretativo, entendeu-se na sentença recorrida, como já se 

disse, que o dever de conservadoria não abrange a conservação de documentos 

referentes a contratos de concessão de crédito para aquisição de valores mobiliários. 

Discorda-se da interpretação do tribunal a quo do conceito de "documentos e 

registos relativos a operações sobre valores mobiliários", utilizado no artigo 308.", n."l, do 

CdVM. 
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Para sustentar a sua interpretação do conceito de "operações sobre valores 

mobiliários", recorre a sentença recomda ao disposto no artigo 291.0, alínea b), do 

CdVM, que qualifica a concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores 

mobiliários, para a realização de operações sobre valores mobiliários, em que intervém 

a entidade concedente do crédito, como serviço auxiliar dos serviços e actividades de 

investimento, o que pressuporia uma distinção entre concessão de crkdito e oper-es 

sobre valores mobiliários, sendo a primeira auxiliar das segundas. 

Quer isto dizer que a sentença recomda, que a dado passo reconhece 

expressamente que "a ideia do que sejam operações sobre valores mobiliários, remete-nos, desde 

logo, para urna ideia ampla em que muitas realidades podem caber na sua definição", acaba por 

concluir com a interpretação restritissima (na designação que colhemos do recurso 

interposto pelo Ministério Público) de que a concessão de crédito, enquanto auxiliar da 

operação sobre valores mobiliários, estaria fora da previsão do dever de conservadoria 

previsto no citado artigo 308.", n.01, do CdVM. 

Do que se infere que a lógica que preside à sentença recomda é a de que a 

condição de "serviço auxiliar de investimento" exclui a categoria de "operação sobre 

valores mobiliários" - o que for urna coisa, não pode ser 'a outra. 

Porém, ocorre questionar se "o registo e o depósito de valores mobiliários", só 

porque são auxiliares dos serviços e actividades de investimento [artigo 291.", a), 

CdVMJ, não são merecedores da tutela de conservadoria prevista no mencionado artigo 

308." CdVM e se estão fora da previsão desta norma as operações relativas a registo e 

depósito de valores mobiliários, de modo a que nenhum dever de conservadoria deva ser 

assegurado pelo intermediário financeiro. 

O mesmo podemos questionar, afinal, em relação a cada uma das alíneas do 

artigo 291." do CdVM, relativo aos "Serviços a~xiliares'~, em ordem a saber se as 

diversas operações identificadas nessas alíneas, identificadas como "serviços auxiliares 

dos serviços e actividades de investimento", se relacionadas com operações sobre 

valores mobiliários, estão excluídas da referida tutela de conservadoria. 

A resposta, a nosso ver, terá de ser negativa. 
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Como se disse, a sentença recorrida reconhece que muitas realidades cabem na 

defuiição de operações sobre valores mobiliários, que não se resumem, de forma 

singela, As simples operações de compra e venda de valores mobiliários. Encontramos, 

aliás, referências ao conceito de "operações" em diversas disposições do CdVM, quer 

na redacção então vigente, quer na actual, que revelam isso mesmo, como ocorre, por 

exemplo, com os artigos 3.", n.9, alínea a), 16."-A, n."l, 274." e seguintes, 306.", n."l e 

306.4D, n."l, do CdVM, sendo certo que, presentemente, tanto o artigo 312."-F, n."3, 

como o artigo 323."-C, n.9, alínea b), do mesmo diploma, se referem, expressamente, 

às operações de financiamento de instrumentos financeiros. 

Como bem refere o Ministério Público no seu recurso, a expressão operações 

sobre valores mobiliários" remete-nos para um conceito em que cabem as actividades de 

intemediação financeira (artigo 289." CdVM), as operações de serviços de investimento 

em valor mobiliário (artigo 290." CdVM) e as operações de serviços auxiliares dos 

serviços de investimento (artigo 291 .O CdVM), todas relativas a valores mobiliários. 

No caso em apreço, os contratos de concessão de crédito em causa nos autos 

tinham por objecto a concessão de crédito para a aquisição de valores mobiliários, ou 

seja, faziam parte do seu objecto valores mobiliários, não se tratando, por conseguinte, 

de uma mera relação crediticia, a considerar como se não existisse - como existia - um 

verdadeiro e estreito nexo genético com valores mobiliários. 

Não se vislumbra razão para que os documentos relativos à concessão de crédito 

para aquisição de valores mobiliários (acções) - actividade de intermediação financeira 

relativa a operações sobre valores mobiliários - não estejam abrangidos pelo dever de 

conservadoria, tendo em vista a finalidade protectiva do dever de conservadoria, seja 

dos clientes, seja da supe~sâio. Como se diz no recurso do Ministério Público, «(. ..) O 

que está em causa é a extensão e alcance material das faculdades de supervisão da CMVM com esta 

restrição feita na sentença sobre o que sejam "operações sobre valores mobiliários". A supervisão, 

actividade essencialmente preventiva, pressupõe que em qualquer momento a CMVM possa fazer o 

trato sucessivo de um negócio envolvendo valores mobiliários, perscrutando as práticas dos 

intermediários hnanceiros a montante e a jusante do negócio. É aqui que o dever de conservadoria 

ganha o seu papel instrumental e condição sine qnu non de uma supervisão de mérito e de 

substâncial)). 



Em suma: a expressão "operações sobre valores mobiliários" deve ser aferida em 

relação ao todo negocial que tem na sua génese um negócio sobre valores mobiliários, e 

que abrange formas, modelos e meios de aquisição, pagamento, liquidação, etc.. .dos 

valores mobiliários, pelo que, diversamente do que foi entendido pela sentença 

recomda, os documentos em questão, relativos ao clausulado nascido e destinado a gerir 

a aquisição desses valores mobiliários, porque relativos a operações sobre valores 

mobiliários, estavam abrangidos pelo dever de conservadoria. 

Importa questionar, no pressuposto, que assumimos, da existência do referido 

dever, se a guarda de alguns dos documentos por advogados satisfaz as exigências do 

dever de conservadoria, como foi considerado na sentença recorrida. 

Como se viu, o mencionado artigo 308: n."l, impõe que «os intermediários 

hnanceiros consemarão em arquivo (. . .)». 

Diz-se na sentença recorrida, com razão, que pretende-se com esta imposição 

legal ((que os documentos se encontrem em local que permita o seu acesso quando solicitados para 

efeitos de acção de supervisão ou pelos clientes a quem os mesmos digam respeito, no fundo, tenta 

evitar-se entraves à sua consulta e disponibilidade relativamente a todos aqueles que demonstrem 

interesse nos documentos.» 

Do que, inferimos n6s, não pode ser indiferente ao legislador o lugar e a forma 

como se cumpre o dever de conservadoria, tanto mais que este, para além de visar que 

os documentos estejam em local que permita o acesso ((quando solicitados)), também 

visa garantir a efectiva capacidade do supervisor os apreender quando assim entender. 

Neste sentido, o dever de conservadoria deve ser entendido como instrumental 

da acção de supervisão da CMVM, que no exercício dos seus deveres, adopta os 

procedimentos necessários para acompanhar a actividade das entidades sujeitas B sua 

supervisão e o funcionamento dos mercados de valores mobiliários [artigo 360." n." 1, 

a), CdVM], podendo a CMVM, para tanto, no exercício da supervisão: exigir quaisquer 

elementos e informações e examinar livros, registos e documentos, não podendo as 

entidades supervisionadas invocar o segredo profissional [artigo 361." n." 2, al. a)]; 

ouvir quaisquer pessoas, intimando-as para o efeito, quando necessário [artigo 361 .O n." 

2, al. b)]; determinar que as pessoas responsáveis pelos locais onde se proceda a 
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instrução de qualquer processo ou a outras diligências coloquem A sua disposição as 

instalações de que os seus agentes careçam para a execução destas tarefas [artigo 361 .O 

n." 2, al. c)]; se necessário, requerer às autoridades policiais a colaboração que se mostre 

necessiuia ao exercício das suas funções, designadamente nos casos de resistência a esse 

exercício [artigo 361." n." 2, al. d)]; substituir-se às entidades supervisionadas no 

cumprimento de deveres de informação [artigo 361." n." 2, al. f)], faculdade que 

pressuporá, se necessário, o acesso directo a documentos, registos, livros, etc.. . 
Está em causa, por conseguinte, o direito de acesso imstrito, imediato e 

incondicionado pela CMVM a toda a documentação que respeite a vida dos 

interrnediiuios financeiros e aos valores mobiliários, em homenagem aos princípios de 

supervisão (artigos 358." e 361." n." 1, CdVM) que à CMVM, como supervisar, 

incumbe assegurar. 

Sendo o dever de conservadoria instrumental da acção de supervisão da CMVM, 

compreende-se, como refere o Ministério Público no seu recurso, que são decisivos para 

esta matéria e para o sucesso da supervisão, os dois critérios de conservadoria ("forma e 

lugar"). 

O artigo 308." do CdVM diz que "os intermediários conservarão em arquivo", 

expressão que, como se salienta no recurso e merece a nossa concordância, ((tem um 

significado imediato, o da posse dos documentos em arquivo, na esfera dos intermediários 

hnanceiros. Identificamos aqui o elemento literal como mero critério indicativo, mas que releva da 

ideia original do legislador de proximidade, de guarda em esfera próxima, de documentos próprios 

da actividade jddica e de mercado dos supervisionados.)) 

Neste quadro, tendo em vista a instrumentalidade do dever de conservadoria 

relativamente às exigências da supervisão, carece de sentido o recurso ao regime 

jurídico da guarda e conservação de documentos em escritórios de advogados, 

radicalmente diferente da guarda e conservação dos documentos pelos intermediários 

financeiros prevista no CdVM. 

Se é certo que o artigo 96." do Estatuto da Ordem dos Advogados (aprovado pela 

Lei n." 1512005, de 26 de Janeiro de 2005) dispõe, no seu n."l, que "o advogado deve dar a 

aplicação devida a valores, objectos e documentos que ihe tenham sido confiados, bem como 

prestar conta ao dente de todos os valores deste que tenha recebido, qualquer que seja a sua 
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proveniência (...)", não é menos certo que o artigo 70." do mesmo Estatuto, fazendo o 

elenco das formalidades processuais para o acesso aos documentos na posse de 

advogados, consagra um regime jurídico específico e garantístico que exclui o regime 

de acesso imediato, irrestrito e incondicionado que o CdVM garante ao supervisor, nas 

instalações dos supervisionados. 

Assim, a diligência no escritório de advogado tem de ser autorizada e presidida 

pelo juiz competente, com a presença de um representante da Ordem e do próprio 

advogado, sujeito passivo das buscas e apreensões, havendo que ter presentes as 

exigências constantes dos artigos 177." n." 5 e 180." do C.P.P. 

Do que de infere que estamos face a dois regimes especiais de acesso a 

documentos, ambos relacionados com deveres de arquivo, guarda e conservadoria: um 

relativo aos advogados; outro especifico do supervisor, no caso, CMVM. 

Não se vislumbra como poderão as exigências específicas do Estatuto da Ordem 

dos Advogados e do C.P.P. para o acesso a documentos na posse de advogados ser 

derrogadas pela CMVM, se carecer do acesso imediato a documentos, no âmbito dos 

seus poderes de supervisão. Invocar o referido artigo 96." do Estatuto da Ordem dos 

Advogados, obnubilando o papel de supervisão da CMVM, significa não ter em conta 

que o dito artigo 96." regula relações privadas entre advogados e clientes, conferindo ao 

advogado poderes que ele jamais pode ter face à CMVM, como seja o de retenção de 

documentos (96." n." 3 do Estatuto). O regime jun'dico de protecção do escritório do 

advogado revela-se, pois, absolutamente incompatível com o regime previsto no CdVM. 

Admitir-se que os intermediários financeiros possam entregar documentos 

relativos a operações sobre valores mobiliários a escritórios de advogados, para guarda 

e arquivo, significa, na prática, derrogar o regime jurídico de acesso a esses documentos 

traçado pelo CdVM, em violação do artigo 308." do mesmo diploma. 

Não vemos que este entendimento ponha em causa a relação de mandato entre 

advogado [em que, como diz o BCP, avulta o dever de o mandatário (o advogado) 

executar o mandato com absoluto respeito pelas instmções recebidas do mandante (o 

cliente) -cf. artigo 1161.", alínea a), do Código Civil], sendo certo que o exercício do 

patrocínio do BCP em processos de contencioso relacionados com os contratos de 
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concessão de crédito podia e devia ter sido compatibilizado com o rigoroso 

cumprimento do dever de conservadoria por parte do BCP (mais que não fosse, através 

da disponibilização de cópias). 

Temos, assim, que, a nosso ver, a entrega da documentação em causa a escritório 

de advogado não satisfaz as exigências do dever de conservadoria imposto no artigo 

308.", n."l, do CdVM. 

Finalmente, quanto à prescrição, debatem-se duas teses: 

- Segundo a sentença recorrida, todos os contratos de concessão de crédito foram 

firmados em 2000 e 2001, ainda que vigentes posteriormente. Afirma-se que "as 

infracções se consumaram nos anos de 2000 e 2001" e que portanto a notificação ao 

BCP da nota de ilicitude em 2008 não poderia impedir o curso normal do prazo de 

prescrição de 5 anos. Quer isto dizer que, para o tribunal recorrido, o dever de 

conservadoria de documentos e registos relativos a operações sobre valores mobiliários 

efectuados num mercado ou fora dele apenas se mantém pelo prazo de cinco anos, 

contado da data da celebração do negócio jurídico subjacente. 

- Segundo os recorrentes, tal prazo conta-se apenas a partir do fim da vigência 

do negócio jurídico subjacente. 

Na verdade, o artigo 308." CdVM não estabelece o termo inicial para contagem 

do prazo de cinco anos. 

Das explanações apresentadas pelos recorrentes resulta que estes entendem que a 

interpretação de que esse prazo de cinco anos se inicia com o momento da celebração 

do negócio jm'dico ((desprotege o mercado, fragiliza os investidores e desresponsabiliza 

os intermediíirios financeiros», conduzindo a uma frustração, por assim dizer, do 

desiderato subjacente ao dever de conservadoria, da sua "ratio legis". 

Compreendem-se facilmente as razões da posição assumida pelos recorrentes. 

Porém, importa lembrar os argumentos dispendidos, a este respeito, na sentença 

recorrida. 

Diz-se na sentença: 

«Sem grandes delongas, apurou-se que todos os contratos de concessão de crédito e que se 
reconduzem aos referidos na factualidade apurada em 217. e 218, foram celebrados nos anos de 
2000 e 2001 (matéria apurada em 250.). Existiam contratos de aquisição de acções e empréstimos 
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para efeitos de operações de aquisição de vaiores mobiliários que se encontravam vigentes, no 
ptxíodo compreendido entre 8 de Março de 2004 e 13 de Fevereico de 2007, e os documentos 
referidos não se encontravam acessiveis em datas que se reportam de 12.03.2007 a 02.05.2007. 

Considerando que as infracções se consumaram nos anos de 2000 e 2001 (data de 
celebração dos contratos de concessão de crédito), não obstante a manutenção desses negócios 
jurídicos para além dessa data, com a cobrança de capital e de juros, é inequívoco que, não obstante, 
os seus efeitos tenham perdurado no tempo, tais factos já constituem actos de execução da 
inhcção e não a infracção propriamente dita, pelo que, as mesmas já estariam prescritas pelo 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos. 

Com efeito, aquando da notificação da arguida da nota de ilicitude/acusação em 
23.01.2008, já estaria ultrapassado o referido prazo prescricional dos cinco anos (31.12.2006), e 
mesmo que assim não fosse, de acordo com o disposto no art. 28.", n." 3 do RGCO, sempre se 
verificaria o prazo máximo da prescrição de 8 (oito) anos. 

Pelo que, também por esta via, nenhuma responsabilidade contra-ordenacionai poderia ser 
assacada à recorrente.)) 

Sendo exacto que o artigo 308.", n."l, do CdVM, não indica, expressamente, o 

termo inicial de contagem do prazo de cinco anos em que se mantém o dever de 

conservadoria, não deixamos de observar que, posteriormente, o artigo 307." B, aditado 

pelo Decreto-Lei n." 357-A/2007, de 31 de Outubro, que veio substituir o dito artigo 

308.O, veio prescrever, quanto à contagem do prazo de conservação em arquivo de 

documentos, que relativamente a operações sobre instrumentos financeiros, a 

conservadoria é pelo prazo de cinco anos «após a realização da operação)) e 

relativamente aos ((contratos de prestação de serviços celebrados com os clientes)) ou 

aos documentos «de onde constam as condições com base nos quais o intermediário 

financeiro presta serviços ao cliente)), o prazo é «até que tenham decorrido cinco anos 

após o termo da relação de clientela)). 

Como já se disse, o artigo 308.", n." 1, do CdVM, tem em vista assegurar a 

existência de suporte documental, durante um período de 5 anos, das operações sobre 

valores mobiliários (entendidas nos termos supra expostos) realizadas pelo 

intermediário financeiro. 

Ora, no pressuposto assumido de que o dever de conservadoria previsto no artigo 

308.", n."l, do CdVM abrange os documentos em questão, relativos ao clausulado 

nascido e destinado a gerir a aquisição dos valores mobiliários - porque relativos a 

operações sobre valores mobiliários, nos termos já expostos -, afigura-se-nos que o 

prazo de conservação em arquivo de documentos, tratando-se de operações de crédito 
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para a aquisição de valores mobiliários, sb se deve contar a partir do fim da vigência 

desses contratos. 

Como refere o Ministkrio Público no seu recurso, se um investidor celebra um 

contrato com um intermediário financeiro, relativo a operações sobre valores 

mobiliários, que por vicissitudes várias se mantém activo por mais de cinco anos, será 

que, a partir do quinto ano de vida do contrato, o intermediário financeiro pode eliminar 

dos seus arquivos os documentos em causa, porque teria cumprido o seu dever de 

conservadoria pelo prazo de cinco anos, ficando, desse modo, o supervisor muito 

limitado na sua capacidade de cumprir os seus deveres de supervisão, em prejuízo dos 

investidores? 

Sb faz sentido contar o prazo de conservadoria desde o fim da vigência dos 

documentos, registos ou informações tutelados, para mais num domínio como o das 

relações financeiras no âmbito dos valores mobiliários, que são, não forçosamente, mas 

fiequentemente, de longo prazo - interpretação que, a nosso ver, k a mais consentânea 

com o ratio legis do dever de conservadoria, instrumental, como jh se disse, das 

competências de supervisão. Como se diz no recurso do Ministkrio Público e 

subscrevemos, ((toma-se imperioso que este dever seja "paraielo" ou "contíguo" à vida do 

negócio jurídico que ihe subjaz, pelo que tem forçosamente que se manter ao longo da vida do dito 

negócio. Uma vez que estes negócios podem perducu por mais de &co anos, a interpretação que 

coloca a contagem do prazo de 5 anos no momento da celebração do negócio não assegura eficácia 

à norma jurídica (art 308." C6VM) que consagra o dever, para tanto bastando que o negócio 

jurídico ultrapasse os 5 anos de vida. Logo, esta interpretação não pode ser aceite, porque 

gravemente limitadom das prerrogativas de supervisão.» 

Do que resulta que, porque os contratos em causa se mantinham vigentes pelo 

menos entre 8 de Março de 2004 e 13 de Fevereiro de 2007, a prescrição não se 

consumou. 

3.2.1.2. Invoca o Ministério Público a existência de um vicio decisório dos 

previstos no artigo 41 O.', n.02, do C.P.P. 



Sobre estes vícios (da decisão sobre os factos) jh nos pronunciámos supra, 

remetendo, agora, para as considerações então tecidas, bem como para o que dissemos 

sobre os poderes de cognição do Tribunal da Relação. 

A sentença recorrida deu como não provado que "A recorrente tenha agido 

consciente e voluntariamente na prática dos factos apurados em 218 ("Dever de 

conservadoria"), não querendo guardar e manter em arquivo documentação relativa a 

cada urna das linhas de crédito indicadas no Quadro IV da decisão administrativa" 

[alínea B) dos factos não provados]. 

Está demonstrado nos autos (facto provado n." 21 8) que, a data da supervisão da 

CMVM, não foi localizada uma série de documentos (o que, no entendimento acima 

explanado, coloca a questão do cumprimento do dever de conservadoria dos 

documentos que deveriam estar à sua guarda) e, por outro lado, que à data da supervisão 

o BCP depositara uma série de documentos em escritórios de advogados (do que se 

infere, ainda no entendimento indicado, que o BCP quis voluntária, livre e 

conscientemente entregá-los a terceiros, relativamente ao destinatário do dever de 

conservadoria). 

Simultaneamente, o BCP que não tinha uma série de documentação na sua 

posse, como lhe cabia, não agiu, nos termos da sentença recorrida, consciente e 

voluntariamente, ao não guardar e manter em arquivo documentação relativa a cada 

uma das linhas de crédito indicadas no Quadro N da decisão administrativa. 

Estes factos, provados e não provados, não se mostram compatíveis entre si. 

Repare-se que não se trata do mero confronto entre um facto em que se dá como 

não provado o tipo subjectivo de ilícito, com outros dois factos provados a relevar 

apenas no plano da tipicidade objectiva. 

Se o BCP entregou documentos a terceiros (advogados), fê-lo voluntária e 

conscientemente, querendo não manter em arquivo documentação relativa a cada urna 

das linhas de crédito indicadas no Quadro IV da decisão administrativa, isto é, quis 

violar o seu dever de conservadoria, no pressuposto que se assume de que a guarda por 

advogados não satisfaz a referida exigência legal de conservadoria. 
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Como se diz no recurso do Ministério Público, pode o BCP ter pensado que com 

isso não violava o dever de conservadoria, mas esse é outro problema, de erro, a 

dilucidar, que não foi aflorado na sentença, como também não havia sido na 

impugnação judicial da decisêlo administrativa. 

A referida inconciliabilidade dos factos configura o vicio decisório previsto no 

artigo 410.O, n."l, alínea b), do C.P.P., devendo determinar o reenvio, nesta parte. 

3.2.1. Violação do dever de informaçêlo com qualidade ao supervisor 

Sobre a violação do dever de informação com qualidade ao supervisor, a 

sentença recorrida deu como provado que a CMVM solicitou ao BCP o envio de cópias 

de comunicações internas de suporte à prospecção dos investidores e de divulgação de 

campanhas de subscrição de acç6es BCP (facto provado n.' 219) e que o BCP enviou A 

CMVM parte da documentação pedida (factos provados n." 223,224 e 225). Do mesmo 

passo, o BCP atestou, em oficio enviado h CMVM, que para lá da documentação 

enviada, ''nnão foi encontrada ou identificada qualquer outra documentação" (facto 

provado n.O 222), sendo que existia outra documentação da responsabilidade do BCP e 

que este não apresentou (factos provados n." 225 e 225). 

Lê-se, a este respeito, na decisão recorrida: 

((Imputa-se na decisão administrativa à impugnante a violação, a título n e g w t e ,  do deva 
de prestar informação de quaiidade à entidade de supervisão, nos termos conjugados dos arts. 7.", 
n." 1,389.", n." 3, al. b) e 388.", n." 1, al. b), 402.", n." 1 todos do CdVM. 

Com efeito, fundamenta a autoridade administrativa a censurabilidade do comportamento 
da impugnante, através de uma carta datada de 30 de Abril de 2007, na qual esta referia que: «( ... ) 
certifica-se que, para além da já remetida à CMVM e da que agora se remete não foi encontrada ou 
identificada qualquer outra documentação.)) 

Nesse sentido, na sua perspectiva, terá prestado informação falsa à entidade de supervisão, 
a h a n d o ,  de forrna neghgente, de que não foi encontrada ou identificada qualquer outra 
documentação, sabendo que não estava em causa urna mera relação social informal, mas antes que 
se drngia à C M V '  a qual tem poderes de supervisão sobre si, e tendo esta, enquanto intermediário 
financeiro o dever de colaboração com a CMVM, a arguida não se pode escudar em intetpretações 
formais ou meramente literais das suas afirmações. 

Em sentido oposto, pugna a impugnante que não faltou à verdade, tendo respondido 
exactamente aquilo que, naquele momento, podia e devia responder. que não encontrou, nem 
identificou, durante as dtltgências e os procedimentos encetados para responder às solicitações da 
CMVM, qualquer outra documentação. 

Apreciando. 
Dispunha o att 7." do CdVM, sob a epígrafe "qualidade da informação" na anterior 

redacção ao Decreto-Lei n." 357-A/2007 de 31 de Outubro, ocomda em 01.11.2007, que 
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« I -  Dwe ser completa, verdadeira, actual, dara, objectiva e lícita a informação respeitante a 
valores mobiliários, a ofertas públicas, a mercados de valores mobiliátios, a actividades de 
intermediação e a emitentes que seja susceptível de influenciar as decisões dos investidores ou que 
seja prestada às entidades de supervisão e às entidades gestoras de mercados, de sistemas de 
liquidação e de sistemas centraiizados de valores mobiliários. 

2 - O disposto no n ú m m  anterior aplica-se seja qual for o meio de divuigação e ainda que 
a informação seja inserida em conselho, recomendação, mensagem publicitária ou relatório de 
notação de risco. 

3 - O requisito da completude da informação é aferido em função do meio utilizado, 
podendo, nas mensagens publicitárias, ser substituído por remissão para documento acessível aos 
destinatários. 

4 - A publicidade relativa a instrumentos hnanceiros e a actividades reguladas no presente 
Código é aplicável o regime geral da publicidade.)) 

O art 389.", n." 1, do CdVM à data dos factos, dispunha que: 
«Constitui contra-ordenação muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer 

entidade e através de qualquer meio, de informação relativa a valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeitos que não seja completa, verdadeira, actual, dara, objectiva e lícita». 

Segundo o n." 3, ai. b) do mesmo preceito legal: 
«Constitui contra-ordenação grave qualquer dos seguintes comportamentos (...) Envio às 

entidades de supervisão e às entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidação e de 
sistemas centraiizados de valores mobiliários de informação que viole os princípios referidos no n." 
1 .» 

Constitui contra-ordenação grave a violação do regime da qualidade de informação, em 
conformidade com o disposto no art 389.", n." 3, al. b) do CdVM, sendo sancionada a títuio de 
negiigência com as coimas entre 6 12.500,00 a 6 625.000,00. 

As regras respeitantes aos deveres de informação são diversas e o seu grau de 
desenvolvimento varia consoante o sujeito passivo desse dwer. 

No atinente, concretamente, ao dever de informação qualitativa, que enforma todo o 
direito dos valores mobiliários, toma-se evidente que o legislador pretendeu, com o mesmo, 
salvaguardar a "( ...) segurança do investimento e a confiança no mercado (...)" as quais são 
"condições essenciais ao regular funcionamento deste pois dela depende a decisão do investidor no 
sentido de aplicar, neste mercado, as suas poupanças" (Soha Nascimento Rodngues, A Protecção 
dos Investidores em Valores Mobiliários, Coimbra Almedina, 2001, p. 26). 

Comportando o investimento em valores mobiliários sempre um risco para o investidor, 
toma-se essencial que o mercado, através dos seus agentes e entidades reguladoras, transmitam, 
com fiabilidade, segurança e transparência, o risco, de molde a permitit que a decisão de 
investimento seja inteiramente esclarecida. 

Por este motivo, e enquanto regra fundamental que tem em vista assegutar a formação de 
urna esclarecida decisão de investimento, por parte do investidor, é que a informação respeitante a 
valores mobiliários, ofertas públicas, mercados, actividades de intermediação e emitentes terá de ser 
completa, verdadeira, actual, dara, objectiva e lícita (art 7.", n." 1, do CdVM). 

As referidas catacteristicas - que se traduzem em qualidade da informação - são conceitos 
indeteminados que carecem de densificação tendo em vista a protecção dos interesses de um 
"investidor médio" (cf José de Oliveira Ascensão, "A Protecção do Investidorn, in Direito dos 
Valores Mobiliários, Coimbra Editora, v01 TV, 2003, pp. 15 e ss.), ou seja, um investidor 
normalmente *te e norteado, no processo deasório, por critérios de racionalidade. 

A informação prestada dwe, portanto e à luz do que se vem expondo, corresponder com 
exactidão à realidade dos factos, sendo possível ao intérprete, destinatário da mensagem, reconstruir 
o referente com base na mensagem que recebe, existindo coincidência entre o que foi dito e o seu 
conteúdo. 
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A informação é assim reconduzida à prossecução da eficiência do mercado enquanto 
factores de credibilidade, confiança, transparência e regularidade da negociação dos valores 
mobiliários, orientada à formação de negócios em mercado. Constitui um instrumento de protecção 
dos investidores, pois, que através da informação disponibilizada entende-se que melhor podem os 
investidores avaliat o Bsco associado a determinado investimento e assim, agir de forma mais eficaz 
na defesa dos seus interesses. 

Retomando ao caso mb jndice. 
Com pertinência quanto a esta matéria apurou-se que: 

Em 23 de Fevereiro de 2007, a CMVM solicitou à arguida o envio de cópia de 
comunicações internas de suporte à prospecção dos investidores e de divuigação de campanhas de 
subscrição de acções BCP ( ... ) - facto provado em 219.; 

Em carta datada de 7 de Março de 2007 e em referência ao pedido de comunicações 
internas de suporte, a arguida enviou uma série de documentos (a fls. fls. 196 a 228 e melhor 
expiicitados no facto apurado em 220.; 

Mais afirmava, no referido oficio, que a restante documentação seria remetida com a 
maior brevidade (fls. 196) - facto provado em 221.; 

Em 30 de Abril de 2007, a arguida enviou uma carta na qual constava que (fls. 7415 a 
7583, em e s p e d  7418 e 7523 a 7560) - facto provado em 222.: 

(...) Junta-se documentação complementar à documentação já remetida a essa Comissão 
sobre o acompanhamento da evolução das campanhas. Conduídas que foram as diligências 
promovidas no sentido de localizar em arquivo a totalidade das comunicações internas de suporte à 
prospecção dos investidores e de divuigação de campanhas de subscrição de acções BCP, com a 
indicação das características, argumentário comerciai, incentivos para os colaboradores e 
actualização de resultados sobre as mesmas, a que se refere a solicitação da CMVM, certifica-se que, 
para além da já remetida à CMVM e da que agora se remete, não foi encontrada ou identificada 
qualquer outra documentação. Reitera-se a informação anteriormente prestada sobre a inexistência 
de remuneração directa (incentivos) atribuída aos colaboradores." (fls. 7418) (negrito e sublinhado 
nosso); 

Anexa à referida carta, foi enviada mais documentação (explicitada no facto apurado em 
223.) conexa com este pedido de informação (fls. 7523 a 7560); 

A arguida não apresentou comunicações internas relativas à Campanha 2000 
(documentação expliatada no facto apurado em 226.): ( h .  7920 a 7921); 

A arguida também não apresentou comunicações internas relativas à Campanha 2001 
(documentação explicitada no facto apurado em 224.): ( h .  7920 a 7921). 

O cerne da questão consiste em determinar se a carta do BCP dingida à CMVM, onde faz 
Iém da iá reme constar que: certifica-se aue. para a tida à CMVM e da aue a e r a  se remete, 

identificada a niio foi encontrada ou ualquet outra documentasao (negrito e sublinhado 
nosso) é susceptível de ser falsa. 

Teremos pois de conduir no sentido de que a aquela afirmação será falsa por que o BCP 
terá efectivamente encontrado e identificado qualquer outra documentação, ao invés do que 
anteriormente havia dedarado por escrito. O que percorrendo toda a decisão administrativa não 
encontramos invocado nem tão-pouco demonstrado nos autos tal factualidade. 

No Fundo, o BCP limiiou-se a dedarar que, para além da documentação enviada, não 
encontrou ou identificou outra documentação pretendida pela CMVM, o que significa que a mesma 
podendo existir desconhece-se da sua existência, do seu paradeiro, mas não quer dizer que inexistia 
outra documentação, aliás a dedaração escrita da recorrente não a b a  que para além da já 
remetida à CMVM e da que agora se remete, não existe qualquer outra documentação, e tanto o 
não fez, por provavelmente, conjecturamos nós, na data em que produziu a dedaração em causa 
não ter como certa a inexistência de outra documentação. 



Pelo que, ao Tribunal é inequívoco que não é exigível à recorrente dizer mais do que aquilo 
que era do seu conhecimento, ainda que possa ser discutível se não devesse conhecer mais e nesse 
sentido, tivesse dhgenciado até à exaustão na busca da documentação em falta e não o tenha feito, 
o que pata todos os efeitos nesta sede é de todo irrelevante, para além do mais, de acordo com a 
afirmação em questão, a única interpretação possível e consentánea com o seu conteúdo, é 
pieasamente a de que não tendo sido encontrada ou identificada qualquer outra documentação, o 
mesmo não quer dizer que não exista, simplesmente não se encontrou nem identificou quaiquer 
outra. Por outras palavras, até pode existir mais documentação, mas não foi encontrada nem 
reconhecida outra documentação solicitada pela CMVM. 

Desta fomia, o que nos parece reprovável e poderia consubstanciar uma declaração falsa, 
seria a impugnante de& da inexistência de outra documentação e se viesse a apurar de não 
estaria certa que a mesma não existiria. 

Razão pela qual, entendemos que, mesmo que o BCP entretanto viesse a encontrar algum 
documento solicitado ou chegasse ao poder da entidade administrativa algum desses documentos, 
após a sua afirmação na carta datada de 30.04.2007, seria ainda assim, discutível se a conduta da 
irnpugnante consubstanciaria a prática do ilícito contra-ordenaaonal que ihe é imputado, face à 
interpretação do conteúdo da deciaração escrita da recorrente, que não dedara a inexistência de 
documentação, apenas que não a encontrou ou identificou, o que temos para nós serem realidades 
distintas. 

Consequentemente, há que conduir que a conduta imputada à recorrente também nesta 
parte, não é típica, por não estarem preenchidos os seus elementos do tipo contra-ordenaaonal. 

Face ao ora decidido, fica prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas no 
recurso de impugnação judicial apresentado pelo arguido/recorrente.» 

A CMVM contrapõe argumentando com o contexto em que a informação foi 

prestada, salientando o papel de supervisão da CMVM nas suas relações com o BCP, 

invocando a existência de erro de subsunção ou de erro notório na apreciação da prova, 

acabando por invocar, igualmente, nesta sede, a existência de nulidade da sentença por 

falta de fundamentação quanto a inexistência de negligência. 

A deficiente articulação do tipo subjectivo na peça acusatória não escapou a 

observação do tribunal recorrido (como se alcança da motivação da decisão de facto), 

que também não deixou de fazer notar que a CMVM invocou que a informação prestada 

pelo BCP era falsa, imputando-lhe, em consequência, a violação do dever contido no 

artigo 7.", n." 1, do CdVM, sancionada como contra-ordenação pelo artigo 389.", n." 3, 

alínea b), do mesmo diploma, dizendo-se na sentença em apreço que ((aquela 

s6 seria falsa se o BCP tivesse ((efectivamente encontrado e identificado 

qualquer outra documentação, ao invés do que anteriormente havia declarado por 

escrito)), o que ((percorrendo toda a decisão administrativa não encontramos invocado)), 

nem sequer ((demonstrado nos autos tal factualidade. 
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Desde jB se adianta que, contrariamente ao alegado pela CMVM, a sentença 

recorrida não se mostra carente de fundamentação quanto à questão da negligência, pois 

detém-se expressamente na motivação da decisão de facto quanto a essa questão, 

referindo-se is deficiências da decisão administrativa nessa parte e h resposta negativa 

dada em B) e C) dos factos não provados. Poderá a recorrente discordar do 

entendimento do tribunal recorrido, mas j i  não pode sustentar que o tribunal não o 

expressou de modo a satisfazer os requisitos de fundamentação que se impunham. 

Pois bem: 

Face aos factos provados, retira-se que o BCP, efectivamente, não apresentou à 

CMVM algumas comunicações internas relativas h Campanha 2000 (documentação 

explicitada no facto apurado em 226.) e à Campanha 2001 (documentação explicitada 

no facto apurado em 224.). 

A questão foi recortada nos autos no plano da falsidade da declaração prestada 

pelo BCP e não no plano da sua incompletude, desadequação, obscuridade, 

subjectividade ou ilicitude - vicios que, como o da falsidade, preenchem a acção tipica 

da contra-ordenação prevista no artigo 7.' do CdVM (na redacqiáo anterior it actual) e 

punida no artigo 389.", n." 3, alínea b), do mesmo diploma. 

No plano em que a questão foi sempre colocada - o da falsidade -, que 

pressupõe uma divergência entre aquilo que se diz (conteúdo da declaração) e aquele 

que é o conhecimento real do declarante (objecto da declaração), há que reconhecer que, 

percorrendo a decisão administrativa e os factos provados, não resulta que o BCP, ao 

prestar a informaçlh em causa, o tenha feito depois de previamente encontrar e 

identificar qualquer outra documentação, ao invés do que declarou por escrito. 

Neste sentido, tem razão a sentença recorrida ao realçar que o BCP limitou-se a 

declarar que, para além da documentação enviada, não encontrou ou identificou outra 

documentação, o que não significa que a mesma não pudesse existir. 

Aliás, a declaração escrita do BCP não a f m  que, para além da jB remetida à 

CMVM e da que agora se remetia, não existisse qualquer outra documentação, «e tanto O 

não fez, por provavelmente, conjecturamos nós, na data em que produziu a declatação em causa 

não ter como certa a inexisténcia de outra documentação.)) 
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No plano da incompletude, desadequação, obscuridade, subjectividade ou 

ilicitude da declaração, em que a questão poderia ter sido - mas não foi - colocada, 

sempre haveria que recordar, uma vez mais, que apesar de o ilícito de mera ordenação 

social não ter por base a formulação de uma censura ético-pessoal, também no seu 

âmbito vale o princípio da culpabilidade, nos termos do qual toda a sanção contra- 

ordenacional tem por base urna culpa concreta, sendo necessário que o facto possa ser 

imputado ao agente a titulo de dolo ou de negligência 

Ora, não consta dos autos, no plano factuai - e teria de constar - que a prestação 

de informação pelo BCP, nos termos em que foi efectuada, tenha sido dolosa - com o 

propósito de praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional - ou devida a falta da 

diligência devida na busca da documentação em falta - tendo como consequência a 

realização do facto proibido; antes pelo contrário, deu-se como não provada tal matéria. 

Esta questão não é, a nosso ver, ultrapassável por via da invocação do vício 

decisório do erro notório na apreciação da prova ou de qualquer outro dos previstos no 

artigo 410.", n.2, do C.P.P., na acepção que já explicitámos supra, que exige, o que 

entendemos não ocorrer, a evidenciação à luz da própria decisão, sem recurso a outros 

elementos que lhe sejam extrínsecos. 

Do que se conclui que, nesta parte, os recursos improcedem. 

I11 - Dispositivo 

Em face do exposto, acordam os Juízes da Secção Criminal deste Tribunal da 

Relação em conceder parcial provimento aos recursos interpostos pela CMVM e pelo 

Ministério Público e, em consequência: 

A) Confirmam a sentença recomda na parte em que absolveu a arguida Banco 

Comercial Português, S.A., da prática de 41 (quarenta e uma) contra- 

ordenações pela violação, a titulo doloso, do dever de evitar conflitos de 

interesses, nos termos conjugados dos artigos 309.", n." 3, 397.q n." 2, alínea 

b) e 388.", n." 1, alínea a), todos do CdVM, e de 1 (uma) contra-ordenação, 

pela violação, a título negligente, do dever de prestar informação de 
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qualidade ii entidade de supervisão, nos termos conjugados dos artigos 7.O, 

n." 1, 389.0, n." 3, alinea b) e 388.", n." 1, alínea b), 402.", n." 1 todos do 

CdVM e do artigo 17.0, n." 4 do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de Outubro; 

B) Determinam o reenvio para novo julgamento quanto ii imputada prática de 

57 (cinquenta e sete) contra-ordenações, pela violação, a título doloso, do 

dever de conservadoria, nos termos conjugados dos artigos 308.", n." 1,397.O, 

n." 4, alínea a) e 388.", n." 1, alínea b) todos do CdVM, em ordem à sanação 

do vício decisório previsto no artigo 410.O, n.'l, alinea b), supra identificado 

(arts. 426O, nP1 e 426.' A, do C.P.P.). 

Sem tributação. 

Lisboa, 02% k 'bVQcb a)\ 
(o presente &dão, integradc-por noventa e quatro páginas com os versos em branco. foi elaborado e integdmente 

revisto pelo relator, seu primeiro signatário - artigo 94.9 n.7, do C.P.P.) 


