
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 'L/ 

- Finda a discussão, a audiência só pode reabrir-se para produção de prova 

suplementar para determinação da espécie e da medida da sanção a aplicar (arts. 371" e 

369"); 

g) Depois de declarado o encerramento da discussão (em 6 de Fevereiro de 

2006), o M.P. veio requerer, ao abrigo do disposto no art" 340" do CPP, a junção aos 

autos da certidão que se encontra a fls. 874 e seguintes sem sequer alegar os motivos de 

tão tardia junção, ou que tivesse tido impossibilidade ou dificuldade em ter junto o 

documento até ao encerramento da discussão. 

h) Assim sendo, é manifesto que o despacho recorrido se limitou a cumprir a lei. 

i) O recorrente argumentou com o disposto nos artigos 340" e 371" do CPP. Sem 

nenhuma razão. 

j) O artigo 340" no 1 contém um princípio geral quanto à produção dos meios de 

prova em audiência que nada tem a ver com o prazo para sua apresentação, como parece 

evidente. 

1) O artigo 371" permite a reabertura da audiência exclusivamente para produção 

de prova suplementar para determinação da espécie e medida da pena (art" 36g0), o que, 

manifestamente, não era o caso da prova requerida pelo M.P. 

m) A Doutrina e a Jurisprudência são praticamente unânimes no sentido de 

considerar que os documentos só podem ser juntos até ao encerramento da discussão, 

citando-se a título de exemplo os acórdãos www.dgsi.pt proc. No 9510286, Ac. da 

Relação do Porto de 2.03.94; www.dgsi.pt proc. No 0140805, Ac. da Relação do Porto 

de12.02.03; www.dgsi.pt proc. No 042707, Ac. do STJ, de 10.02.92; www.dgsi.pt proc. 

No 9710087, Ac. da Relação do Porto de 31.10.96; www.dgsi.pt proc. N" 9510603, Ac. 

da Relação do Porto de 22.05.95; www.ggsi.pt proc. No 043500, Ac do STJ, de 

12.06.92; www.dgsi.pt proc. No 043287, Ac. do STJ, de 25.02.93; www.dgsi.pt proc. no 

97P1509, Ac. do STJ, DE 31.10.97; www.dgsi.pt proc. no 96P1395, Ac. do STJ, de 

4.10.96. Ac. do STJ, de 7.06.87, AJ,0,5; Ac. do STJ, de 14.05.92, proc. no 42717; Ac. 

do STJ, de 30.11.94, proc. no 46803; Ac. do STJ, de 2.07.97, proc. no 484/97; Ac. do 
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STJ, de 1.08.98, proc. no 1395196; Ac. do STJ, de 9.07.98, proc. no 1509197; Ac. do 

STJ, de 25.02.93, proc. no 43287; Ac. Relação de Évora, de 8.02.2000, BMJ, 494, 

410; Ac. da Relação do Porto, de 8.10.97, BMJ, 470, 686; Ac. da Relação do Porto, de 

12.05.99, Col. Jur., 3, 232; Ac. da Relação de Coimbra, de 10.1 1.99, Col. Jur., 1999, 5, 

47. e os autores Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, 11, pág. 185 e 

António Augusto Tolda Pinto, O Novo Processo Penal, 2" Ed., pág 250. 

n) O recorrente invoca doutrina que de modo algum apoia a sua tese. Na 

verdade, os autores citados (Conselheiros Leal Henriques e Simas Santos), em anotação 

ao art" 165" No 1 do C.P.P., dizem: 

"Consagra-se no preceito a regra de que os documentos deverão ser 

preferencialmente juntos até ao termo da fase processual em curso: inquérito (se ainda 

na investigação), instnição (se já em sede de comprovação judicial da decisão acusatória 

ou de arquivamento). 

Excepcionalmente admite-se que os mesmos possam ser juntos até ao 

encerramento da audiência, garantindo-se, contudo, o exercício do contraditório. 

Resumindo, pois, temos: 

- regra geral - os documentos serão juntos durante o inquérito ou a instmção, 

consoante a fase em que o processo se encontra; 

- excepcionalmente - poderão ser juntos até ao encerramento da audiência: 

- Relativamente a qualquer documento - desde que provada a impossibilidade da 

sua junção durante o inquérito ou a instmção; 

- Relativamente a pareceres de advogados, jurisconsultos ou de técnicos - sem 

necessidade de prova da impossibilidade da sua junção em fase anterior." 

o) Em qualquer caso, dir-se-á que a produção de prova ao abrigo do artigo 340" 

do CPP exige que a mesma se afigure necessária à descoberta da verdade e a boa 

decisão da causa, tendo em atenção o objecto do processo. 

Como ensina Maia Gonçalves, em Comentário a esta disposição: 



"2. Não existe alteração de fundo significativa relativamente ao direito anterior, 

tendo porém sido reforçadas, através da disposição do no 2, a garantias da 

contraditoriedade relativamente i produção de meios de prova que não constam da 

acusação, da pronúncia ou da contestação. A referência à pronúncia tomou-se aqui 

necessária para abranger os casos em que não há acusação, mas requerimento do 

assistente para abertura de instruqão (por o M.P. se ter abstido de acusar) e a instrução 

culminou em pronúncia do arguido - Cfi. Arts 308" e 283". 

Resumindo, consagra-se neste artigo, para a audiência, afloramento do princípio 

da investigação, também designado de princípio da verdade material, que domina o 

processo penal. 

Mas este princípio tem limites: 

Os meios de prova admissíveis são aqueles cujo conhecimento se figure 

necessário para a descoberta da verdade e boa decisão da causa (no 1) É afloramento do 

princípio da necessidade. 

Os meios de prova permitidos são aqueles que forem legalmente admissíveis (no 

3 e princípio da legalidade consagrado no artigo 125") 

Os meios de prova a produzir deverão ser os adequados ao objecto da prova - 

princípio da adequação, aflorado no no 3. 

Os meios de prova hão-de ser de obtenção possível - princípio da obtenibilidade, 

consagrada no no 4, al. b)." 

p) A documentação apresentada pelo M.P. é absolutamente irrelevante para a 

prova dos factos objecto do processo. Tão evidente é esta constatação que o M.P. foi 

incapaz, quer no seu requerimento de junção, quer na motivação do recurso, de apontar 

os factos alegados na acusação ou na contestação para cuja prova os documentos seriam 

relevantes. 

q) Assim, quer por externporaneidade, quer por irrelevância, decidiu bem o Mo 

juiz ao indeferir o pedido de junção de documentos formulado pelo M.P. 
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r) Pelo exposto, deve o recurso ser julgado improcedente e manter-se a decisão 

recorrida." 

* Responderam ainda os arguidos quanto ao segundo recurso interlocutório (do 

despacho que admitiu a junção da carta), formulando as seguintes conclusões: 

"a) O recorrente contradiz-se de um modo flagrante e censurável perante dois 

documentos formalmente idênticos - duas cartas de Mark Townsend - considerando a 

primeira, cujo conteúdo interessava à acusação, como documento relevante e a segunda, 

que não lhe convém, como "prova proibida por lei" 

b) O despacho recorrido, que admitiu a junção aos autos da carta junta pela 

defesa, não infringiu a Lei; pelo contrário, baseou-se, e bem, no disposto nos artigos 

125" e 164" do CPP, para considerar tal carta como um documento sujeito à livre 

apreciação do Tribunal. 

c) O Tribunal reconheceu, e bem, que não se trata de prova testemunhal; 

d) Finalmente, o documento em causa não foi considerado pelo Tribunal para 

formação da sua convicção quanto aos factos a que o documento se refere; 

e) Assim, o recurso é inútil e irrelevante, pelo que deverá manter-se a decisão 

recorrida." 

Apreciando os recursos interlocutórios: 

O recorrente deveria ter indicado nas conclusões do recurso principal (o da 

decisão final) se mantinha o interesse e as conclusões a apreciar relativas aos recursos 

interlocutórios, conforme o disposto no art." 412" no 5 do CPP. 
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Não o tendo feito expressamente relativamente ao recurso do indeferimento da 

junção de certidão dos autos que correram seus termos nos Tribunais Cíveis de Lisboa, 

este recurso fica forçosamente fora dos poderes de cognição deste tribunal pelo que dele 

não conheceremos. 

Já o mesmo não sucede relativamente ao recurso do despacho que deferiu a 

junção de escrito requerida pela defesa, uma vez que o recorrente ao renovar parte das 

conclusões que formulara na interposição daquele recurso interlocutório, veio 

expressamente impugnar a decisão recorrida pelo facto de aquele documento ou escrito 

particular ter sido admitido. 

Sucede que, e tal como expressamente reconhecido pelo recorrente, a decisão 

recorrida não se fundou em qualquer aspecto no referido documento que expressamente 

considerou como irrelevante, dele não tendo extraído qualquer facto ou consequência, 

Em rigor, por se tratar de documento ou prova sujeita à livre apreciação do 

tribunal, a discussão sobre o seu valor, autenticidade, natureza, fidelidade, ter sido 

traduzido por intérprete com sede no escritório da defesa, não tem qualquer utilidade 

por ser irrelevante na conclusão do tribunal. 

Mas sendo tal documento irrelevante a sua junção aos autos era manifestamente 

inadmissível por força do preceituado no art." 340' no 4 alínea a) do Código de Processo 

Penal, termos em que o recurso será nesta parte julgado procedente e ordenado o 

desentranhamento do mesmo, o que, dada a sua irrelevância, declarada na decisão 

recorrida, e reconhecida pelo recorrente e recorridos, não afecta o conhecimento do 

recurso da decisão final. 

7.1. Da sentença recorrida consta o seguinte: 

"I1 - Fundamentação 

1. De Facto 

A. Factos Provados 
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Da prova produzida em audiência de julgamento, resultaram provados os 

seguintes factos: 

1. No ano 2000 os dois arguidos eram membros do Conselho de Administração 

daaCOFINA, S.G.P.S., S.A."; 

2. O arguido Paulo Fernandes era, desde 1990, Presidente do Conselho de 

Administração da Cofina; 

3. O arguido João Oliveira era, desde 1990, vogal do Conselho de Administração 

da Cofina; 

4. Ambos os arguidos eram accionistas da Cofina; 

5. A Cofina era e é uma sociedade anónima com sede na Rua da Constituição, 

n." 871, no Porto, à qual corresponde o número de pessoa colectiva 502293225; 

6. O conselho de Administração da Cofina é composto por cinco elementos; 

7. Sendo cinco os administradores, dois deles são eleitos isoladamente por 

grupos de accionistas desde que nenhum desses grupos possua acções representativas de 

mais de 20% e de menos de 10% do capital social; 

8. Nenhum dos administradores da Cofina era detentor de participações no seu 

capital superiores a 10%; 

9. É ao Conselho de Administração da Cofina que compete adquirir 

participações sociais noutras sociedades; 

10. Os arguidos não tinham poderes para deliberar a aquisição de acções, o 

lançamento de uma OPA sobre a Caima e a assumpção das obrigações decorrentes do 

contrato de mútuo que celebraram com o Caixa BI e a C.G.D.; 

11. Todos os membros do Conselho de Administração da Cofina têm posições e 

direitos iguais; 

12. A preparação e condução das negociações são realizadas por membros do 

Conselho de Administração, isolada ou conjuntamente, conforme as circunstâncias e o 

tipo de negócios; 
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13. A aprovação das negociações e as deliberações sobre os actos ou negócios da 

competência do Conselho de Administração são objecto de deliberações do Conselho; 

14. Os arguidos umas vezes actuam em conjunto, outras actuam com outros 

vogais do Conselho, outras isoladamente; 

15. Por outro lado, desde Junho de 1998 que ambos os arguidos eram também 

membros do Conselho de Administração da "Companhia de Celulose do Caima, S.A."; 

16. Os arguidos Paulo Femandes e João Oliveira eram, respectivamente, 

Presidente e vogal do Conselho de Administração da Caima; 

17. A Caima era e é urna sociedade anónima, com sede em Constância, à qual 

corresponde o número de pessoa colectiva 500068569; 

18. A data dos factos, o capital social da Caima era de 4.334.400.000$00 e 

estava representado por 3.612.000 acções ordinárias, ao portador ou nominativas, sob a 

forma escritural, à data com o valor nominal de 1.200$00 cada uma; 

19. Todas estas acções estavam, à data, admitidas à negociação no mercado de 

cotações oficiais (sistema de negociação em continuo) da Bolsa de Valores de Lisboa e 

do Porto, com o código de negociação "CAI AE"; 

20. A data dos factos, os arguidos eram membros do Conselho de Administração 

da "Prestimo - Prestígio Imobiliário, S.A.", sendo ambos vogais; 

21. A data, o Presidente do Conselho de Administração da Prestimo era 

Domingos José Pinto Mendonça, o qual também era vogal do Conselho de 

Administração da Cofina e da Caima; 

22. A Prestimo é, desde Fevereiro de 2000, uma sociedade anónima, com sede 

na Rua da Constituição, n." 871, no Porto, e tem o número de pessoa colectiva 

502414324; 

23. A sociedade "Ivory & Sime Asset Management, Limited" é urna sociedade 

de direito britânico, com sede em 7, Princess Street, em Londres, que se dedica, além de 

outras actividades, à gestão de fundos de investimentos; 
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24. No âmbito da sua actividade criou e geria, à data dos factos, um fundo de 

investimentos a que chamava "The European Asset Value Fund" (TEAVF), 

direccionado para a aquisição e venda de valores mobiliários negociados em mercados 

do Sul da Europa; 

25. O fundo TEAVF era juridicamente correspondente a uma sociedade de 

direito luxemburguês de capital variável; 

26. Em Outubro de 2000 este fundo era gerido por Mark Townsend, que 

desempenhava funções de fund manager; 

27. Nessa altura o fundo tinha nos seus activos, entre outras, acções da Caima; 

28. Tinha vindo a adquirir estas acções desde 1998, passando a ter, após Março 

de 2000,128.297 acções Caima em carteira; 

29. Em data indeterminada do fim de Setembro ou inicio de Outubro de 2000, 

Mark Townsend manifestou interesse em vir a encontrar-se com responsáveis da Caima; 

30. Para tanto, por sua iniciativa, contactou o arguido Paulo Fernandes; 

31. Pretendia aperceber-se da evolução da actividade desta sociedade e saber 

quais eram as expectativas sobre os seus futuros negócios, face aos resultados da Caima 

no primeiro semestre de 2000 e face à evolução do preço da pasta de papel no mercado 

internacional, conjugado com o efeito que sobre ele teriam as taxas de câmbio; 

32. Mark Townsend teve uma reunião com o arguido Paulo Fernandes, no dia 16 

de Outubro de 2000, pelas 10:OO horas, em Lisboa; 

33. Nessa reunião participou também James Hanison, director de research da 

"Lisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A.", por ter sido quem interviera como 

corretor nas aquisições das acções Caima pelo TEAVF; 

34. No decurso da reunião, Mark Townsend questionou o arguido Paulo 

Fernandes sobre os progressos que a sociedade estava a fazer nos seus negócios e quais 

eram os planos da Cairna para o futuro; 
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35. Disse-lhe, ainda, que, em sua opinião, o preço da pasta de papel nos 

mercados internacionais estava a atingir o máximo esperável e que, portanto, seria 

provável que viesse a descer muito em breve; 

36. Se assim acontecesse, seria de esperar urna descida na liquide2 e na cotação 

das acções da Caima; 

37. Mark Townsend manifestou interesse em vender as acções da Caima detidas 

pelo fundo e perguntou ao arguido Paulo Femandes se a Caima teria interesse em 

comprar essas acções; 

38. A esta pergunta, o arguido Paulo Femandes respondeu que a Caima não 

poderia comprar todas aquelas acções, urna vez que já detinha acções representativas de 

quase 10% do capital social de si própria; 

39. Ou seja, estava impossibilitada de comprar todas aquelas acções por já deter 

acções próprias em quantidade próxima do limite máximo legal; 

40. O arguido Paulo Femandes respondeu-lhe que tinha compradores para as 

acções a € 16,OO cada uma; 

41. A proposta era irrevogável pelo período de dois dias; 

42. Mark Townsend disse-lhe, então, que iria ponderar esta concreta proposta de 

compra e que James Harrison da "Lisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A." lhe 

transmitiria a sua resposta; 

43. Na manhã do dia seguinte, dia 17 de Outubro de 2000, o arguido Paulo 

Femandes e James Harrison falaram telefonicamente, tendo o arguido Paulo Femandes 

perguntado se Mark Townsend já tinha tomado a decisão de vender ou não o lote de 

acções; 

44. No dia seguinte, 18 de Outubro, pelas 9 horas e 30 minutos, Mark Townsend 

comunicou a James Harrison que o TEAFV aceitava vender o lote de 128.297 acções 

CAI AE, a ê 16,OO por acção, aos compradores que o arguido Paulo Femandes se 

comprometera a apresentar; 
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45. Logo de seguida, James Harrison telefonou ao arguido Paulo Femandes, a 

quem comunicou a decisão do responsável pela gestão do TEAVF; 

46. O arguido Paulo Fernandes informou James Harrison de que considerava o 

negócio fechado; 

47. Só então o arguido Paulo Femandes veio a informar James Harrison da 

identidade dos compradores das acções, que eram a Caima, a Prestimo e a Cofina; 

48. De seguida, em consequência do fecho do negócio, em representação da 

Caima, da Prestimo e da Cofina, o arguido Paulo Femandes deu a James Harrison, na 

qualidade de representante da "Lisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A.", ordem 

verbal de compra das acções; 

49. Esta ordem verbal foi registada pela Lisbon Brokers, em impresso próprio, às 

10 horas e 55 minutos; 

50. Para a concretização do negócio vieram a ser abertas junto desta sociedade 

corretora, contas de valores mobiliários em nome da Caima, da Prestimo e da Cofina; 

51. De seguida a Lisbon Brokers deu ordem de compra e de venda do lote das 

128.297 acções CAI AE ao preço de ê 16,OO por acção, ou seja, pelo preço global de € 

2.052.752,OO; 

52. Este negócio veio a ser concretizado às 10 horas e 59 minutos de 18 de 

Outubro; 

53. O comitente vendedor neste negócio foi a sociedade "Ivory & Sime Asset 

Management, Limited", sociedade gestora do TEAVF; 

54. Os comitentes compradores foram a Cofina - que adquiriu 81.700 acções, 

pelo preço global de € 1.307.200,OO -, a Caima - que adquiriu 16.917 acções pelo preço 

global de ê 270.672,OO - e a Prestimo - que adquiriu 29.680 acções pelo preço global 

de € 474.880,OO; 

55. Entretanto, o arguido Paulo Femandes informou o arguido João Oliveira dos 

factos acima narrados; 
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56. Este negócio era importante para a Cofina e tinha, por isso, como 

pressuposto habitual, a concordância não só dos dois arguidos, mas também dos 

restantes membros do Conselho de Administração; 

57. O arguido João Oliveira tomou conhecimento dos contactos que o arguido 

Paulo Femandes foi estabelecendo com o representante do TEAVF e com a Lisbon 

Brokers, bem como as propostas negociais formuladas por ambas as partes; 

58. Não se opôs ao negócio, tal como foi proposto pelo arguido Paulo Femandes 

e não se opôs a que o mesmo fosse considerado fechado; 

59. Soube do teor da ordem de bolsa para aquisição das acções, tendo 

participado na decisão de a formular; 

60. Para movimentar as referidas contas abertas na Lisbon Brokers ficaram 

autorizados os dois arguidos, em representação da Cofina, o arguido Paulo Femandes e 

Laurentina da Silva Martins, em representação da Caima, e o arguido João Oliveira e 

Domingos José Vieira de Matos, em representação da Prestimo; 

61. Entretanto, à margem deste negócio, os dois arguidos negociavam uma 

eventual compra de outro lote de acções Caima; 

62. Em Junho de 2000, a Cofina foi contactada pelo "Caixa Banco de 

Investimento, S.A." (Caixa - BI), sociedade do grupo da Caixa Geral de Depósitos; 

63. Havia pouco tempo, a Caixa Geral de Depósitos tinha adquirido o controlo 

do capital social do "Banco Chemical Finance - Investimentos, SGPS, S.A." (BCF), 

actualmente "Caixa Desenvolvimento, S.A.", o qual detinha nos seus activos 540.000 

acções Caima; 

64. A administração do Caixa-BI recomendara alienar estas acções; 

65. Por isso, sabendo que a Cofina tinha uma participação qualificada no capital 

social da Caima, encetaram contactos com a respectiva administração tendo em vista 

apurar do eventual interesse da sociedade na aquisição das 540.000 acções Caima; 
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66. A solicitação do Caixa-BI, em Junho de 2000, realizou-se uma reunião na 

qual estiveram presentes os arguidos Paulo Femandes e João Oliveira, em representação 

da Cofina; 

67. Em representação do Caixa-BI participaram na reunião João Martins, o seu 

Presidente do Conselho de Administração, e Alcides Saraiva de Aguiar, vogal efectivo 

do mesmo conselho; 

68. Por estes foi perguntado aos arguidos se a Cofina tinha interesse em vir a 

adquirir o lote de 540.000 acções Caima, ao que o arguido Paulo Femandes respondeu 

frontalmente que não; 

69. A Cofina, à data dos factos, tinha uma posição accionista no capital social da 

Caima, correspondente a 30,3% dos respectivos direitos de voto; 

70. A Cofina, à medida das suas disponibilidades financeiras tinha interesse em 

aumentar a sua participação na Caima e, nesse sentido, vinha adquirindo acções desta 

sociedade no mercado; 

71. A Cofina tinha estabelecido um tecto para o preço que estava disposta a 

pagar, € 16,OO por acção, valor máximo que considerava adequado ao valor da empresa; 

72. Até ao anúncio da OPA a que se refere a acusação, a Cofina nunca adquiriu 

acções da Caima a um preço superior a € 16,OO por acção; 

73. A resposta negativa dada pelos arguidos aos administradores do BCF e do 

BCI em Junho de 2000 foi motivada pelo facto de terem presente que dessa aquisição 

resultaria a necessidade de lançar uma OPA sobre as acções da Caima, para qual a 

Cofina não dispunha de meios financeiros; 

74. Entretanto, a Cofina foi estudando vários cenários de enquadrarnento das 

empresas em que participava, tomando em conta o interesse do BCF em se desfazer da 

sua posição na Caima; 

75. Um dos cenários equacionados foi o de proceder a uma fusão entre a Cofina, 

a Caima e a F. Ramada; 
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76. Mais tarde, em Setembro de 2000, os arguidos decidiram ser eles próprios, 

em representação da Cofina, a contactar o Caixa-BI para saber se ainda haveria interesse 

do BCF em se desfazer da sua posição na Caima; 

77. Em consequência desse contacto, a 29 de Setembro de 2000, veio a realizar- 

se uma nova reunião, com os mesmos intervenientes que a de Junho de 2000 e ainda 

com a participação de Gonçalo Vaz Gago da Câmara de Medeiros Botelho, director do 

Caixa-BI; 

78. Nesta reunião, os arguidos manifestaram aos representantes do Caixa-BI o 

interesse que agora a Cofina já tinha em adquirir o lote de 540.000 acções detido pelo 

BCF; 

79. Embora equacionassem outros cenários, entre os quais figurava a hipótese de 

fbsão da Cofina com a Caima e a F. Ramada; 

80. O Caixa-BI, em representação do BCF, embora considerasse a fusão como 

uma hipótese de trabalho, continuou a manifestar interesse em vender; 

81. Porém, não foram desde logo referidas as condições do negócio e, 

designadamente, não foi logo avançado qualquer preço, nem pelos arguidos nem pelos 

representantes do Caixa-BI; 

82. No dia 17 de Outubro de 2000, cercas das 18 horas, realizou-se uma nova 

reunião entre os arguidos e os representantes do Caixa-BI, que eram os mesmos da 

reunião anterior e que teve lugar a pedido da Cofina; 

83. Porém, o Dr. Alcides Saraiva de Aguiar, não esteve presente durante toda a 

reunião; 

84. Na reunião do dia 17 de Outubro de 2000, os arguidos discutiram diversos 

itens relacionados com a eventual aquisição das 540.000 acções em carteira do BCF: o 

preço da aquisição; o financiamento, necessário para a compra dessas acções e para a 

compra das acções que viessem a ser oferecidas no âmbito da OPA obrigatória; as 

respectivas condições (prazos, taxas de juro, garantias) e as comissões a pagar pela 

Cofina pelos serviços a prestar pela Caixa BI no âmbito da OPA; 
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85. Durante a reunião discutiram-se vários cenários, tendo os representantes da 

Cofina aventado vários preços, entre os quais o que veio a concretizar-se, ou seja, o de ê 

17,OO por acção, mas também preços inferiores, consoante a relação com as outras 

variáveis em discussão; 

86. Defendendo a perspectiva do grupo Caixa, que pretendia até ao fim do ano 

encaixar as melhores mais-valias possíveis, o Dr. Alcides de Aguiar, disse que aceitaria 

a venda a € 17,OO por acção, caso viesse a ser essa a proposta final, dentro do negócio 

global que se discutia naquela reunião; 

87. Para a reunião de 17 de Outubro entre os arguidos e os elementos do BCF e 

da Caixa BI, os arguidos não estavam mandatados pelo Conselho de Administração da 

Cofina para fechar qualquer negócio; 

88. Os arguidos sabiam perfeitamente que as pessoas presentes àquela reunião 

não poderiam vincular a Caixa Geral de Depósitos, pois a questão do financiamento 

teria de ser decidida pelos órgãos competentes da C.G.D; 

89. Nesse mesmo dia, e após a reunião, o Dr. João Martins entrou em contacto 

com um vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, relatando os termos em que 

estavam a decorrer as negociações e solicitando que, com rapidez - pois a Cofina 

poderia ir para concorrência -, fosse apreciada a disponibilidade de vir a financiar a 

operação em causa; 

90. No dia seguinte, 18 de Outubro de 2000, pelas 12 horas, o Conselho de 

Administração do BCF, deliberou por unanimidade vender o lote de 540.000 acções, ao 

preço mínimo de € 16,OO por acção; 

91. Na sexta-feira, dia 20 de Outubro de 2000, o Dr. João Martins, que 

entretanto fora para o estrangeiro, foi informado por telefone que a C.G.D. avançaria 

com o financiamento, pois, pese embora não houvesse ainda decisão formal, tinham 

sido auscultadas as pessoas com poder para deliberar; 

92. Comunicaram-lhe também que o spread poderia ser de 0,80%; 



93. Apercebendo-se de que tinha espaço para negociar, atento designadamente o 

spread proposto, o Dr. João Martins, na manhã do dia 20, telefonou ao arguido Paulo 

Fernandes, dizendo-lhe que com aquelas condições o preço mínimo seria de € 17,OO; 

94. O arguido Paulo Fernandes pediu ao seu interlocutor um par de horas para 

lhe dar uma resposta, o que veio a fazer ainda na manhã do dia 20 de Outubro de 2000, 

manifestando a aceitação por parte da Cofina; 

95. A compra das acções pela Cofina (e respectiva venda pelo BCF) veio a 

concretizar-se a 20 de Outubro de 2000, pelas 16 horas e 30 minutos, no leilão final da 

sessão de bolsa, por encontro e num único negócio; 

96. O negócio foi intermediado pela "MC Corretagem, Sociedade Corretora de 

Valores Mobiliários, S.A." - actualmente Caixa-Valores, Sociedade Financeira de 

Corretagem (dealer), S.A. - tendo as ordens de bolsa, de compra e de venda, sido arnbas 

transmitidas pelo Caixa-BI, em representação da Cofina e do BCF; 

97. O financiamento foi efectuado para a totalidade da operação de compra dos 

títulos, quer ao BCF, quer no âmbito da OPA, com um spread de 0,80%, a um prazo de 

5 anos; 

98. Nesse mesmo dia, 20 de Outubro de 2000, pelas 17 horas, o Conselho de 

Administração da Cofina deliberou lançar uma OPA sobre as restantes acções 

representativas do capital social da Caima ao preço de € 17,OO por acção; 

99. Pelas 19 horas e 48 minutos foi tomada pública esta deliberação; 

100. Esta OPA era imposta por lei, sendo o preço de € 17,OO por acção a 

contrapartida mínima, por ter sido o preço da aquisição de cada urna das acções do lote 

101. Após ser divulgado o anúncio preliminar da OPA, a 20 de Outubro, o preço 

de fecho das acções Caima subiu; 

102. Desde o início do mês de Outubro o preço de fecho oscilara entre os € 

15,90 e os € 16,05, mas a partir de 20 de Outubro passou a oscilar entre os € 16,80 e os 




