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Processo n.g 1557/08.3TFLSB.L2 

Acordam, em conferi2ncia1 na 9.9 Sec~So Criminal do Tribunal da Re la~ io  de Lisboa 

1. Nos autos de contra-ordena~So com o n.O 1557/08,3TFLSB da 1.2  Sec@o do 1.0 Juizo 

do Tribunal de Pequena lnstdncia Criminal de Lisboa, "Banco Comercial PortuguCs, S.A." 

impugnou judicialmente a deciszo da Comissio do Mercado de Valores Mobilial-ios que Ihe 

aplicou uma coima irnica de € 3.000.000,00 (tri2s milhbes de euros), suspensa na sua 

execuqio pelo valor de € 2.500.000,00 (dois milhaes e quinhentos mil euros), pelo period0 

de dois anos, condicionada a realiza~ilo sucessiva e cum~~lativa de tres condi~bes clod regras 

de conduta, resultante do cumulo juridic0 das seguintes coimas parcelares: 

- uma coima de € 1.000.000,00 (um milhzo de euros), pela v io la~io,  a titulo dolgso, do 

dever de n i o  praticar intermedia~ao financeira excessiva, nos termos conjugados dos arts. 

310.0, 397.0, n.0 2, al. c), e 388.0, n.O 1, al. a), todos do CdVM; 

- quarenta e uma coimas no valor € 60.000,OO cada, no valor global de < 2.460.000,00 

(dois milh8es e quatrocentos e sessenta mil euros), pela viola$io, a tit1110 doloso, do dever 

de evitar conflitos de interesses, nos termos conjugados dos arts. 309.0, n.0 3, 397.0, n.O 2, 

al. I)), e 388.0, n.e 1, al. a), todos do CdVM; 

- cinquenta e sete coimas no valor de € 35.000,OO cada, no valor global de f 

1.995.000,OO (um milhzo e novecentos e noventa e cinco mil euros), pela viola~io, a titulo 

doloso, do dever de conservadoria, nos termos conjugados dos arts. 308.0, n.0 1, 397.0, n.Q 4, 

al. a), e 388.0, n.2 1, al. b), todos do CdVm; 

- uma coima de € 200.000,OO (duzentos mil euros), pela violaq50, a titulo negligente, do 

dever de prestar in fo rma~ io  de qualidade a entidade clc supervis30, nos termos conjugados 

dos arts. 7.-0, n.0 1, 389.0, n.? 3, al. b), 388.0, n.0 1, al. bj, e 402.0, n.-0 1, todos do CdVM c do 

art. 17.0, n.0 4, do DL 433182, de 27-10. 

1 
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2. Por despacho judicial de 11-03-2010, foi declarado extinto, por prescri~io o 

procedimento contra-ordenacional relativo a contra-ordena~io p. e p. pelos arts. 310.0, 

397.0, n.0 2, al. c), e 388.0, n.0 1, al. a), todos do CdVM, decisio que veio a ser confirmada 

por acordio deste Tribunal da Relaqio de 15-12-2011. 

3. Por sentenGa de 25-10-2010, foi julgada procedente a impugna~io judicial deduzida 

pela arguida ccabsolvendo-a da pratica de 41 (quarenta e uma), contra-ordena~ees pela 

viola~io, a titulo doloso, do dever de evitar conflitos de interesses, nos termos conjugados 

dos artigos 3090, n.O 3, 3970, n.O 2, alinea b) e 3880, n.0 1, alinea a) todos do CdVM; 57 

(cinquenta e sete) contra-ordena~aes, pela viola~io, a titulo doloso, do dever de 

conservadoria, nos termos conjugados dos artigos 308, n.0 1, 397e, n.0 4, alinea a) e 3880, 

n.0 1, alinea b) todos do CdVM; e 1 (uma) contra-ordena~io, pela violacio, a titulo 

negligente, do dever de prestar in forma~io de qualidade a entidade de supervisio, nos 

termos conjugados dos artigos 70, n.0 1, 3890, n.0 3, alinea b) e 3880, n.0 1, alinea b), 4020, 

n.e 1 todos do CdVM e do artigo 170, n.O 4 do Decreto-Lei n.0 433182, de 27 de Outubro, 

revogando, em consequ?ncia a decisgo proferida pelo Conselho Directive da Cornissa"~ de 

Mercudo de Valores Mobilicirios. u 

4. lnterposto recurso quer pelo Ministerio Publico quer pela CMVM, foi proferido por 

este Tribunal da Relacajo acordzo no qua1 foi decidido: 

((( ...) conceder parcial provimento aos recursos interpostos pela CMVM e pelo 

Ministerio P~lblico el em consequbncia: 

A) Confirmam a sentenqa recorrida na parte em que absolveu a arguida Banco 

Comercial Portugubs, S.A., da prdtica de 41 (quarenta e uma) contra-ordenaq6es pela 

violaqa"~, a titulo doloso, do dever de evitar conflitos de interesses, nos termos 

conjugados dos artigos 309.0, n.0 3, 397.0 n.0 2, alinea b) e 388.0, n.2 1, alinea a), todos 

do CdVM, e de 1 (uma) contra-ordenaqa"~, pela violaqa"~, a titulo negligente, do dever 

de prestar informaqiio de qualidade i3 entidade de supervisio, nos termos coqjugados 

dos artigos 7.Q, n.0 1, 389.0, n.0 3, alinea b) e 388.0, n.0 1, alinea b), 402.0, n.0 1 todos 

do CdVM e do artigo 17.0, n.0 4 do Decreto-Lei n.0 433182, de 27 de Outubro; 



Tribunal da R e l a ~ I o  de Lisboa 
9.. S e c ~ a o  

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa 
Tel: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.ors.~t 

B) Determinam o reenvio para novo julgamento quanto a imputada pratica de 57 

(cinquenta e sete) contra-ordenagbes, pela violagio, a titulo doloso, do dever de 

conservadoria, nos termos conjugados dos artigos 308.0, n.O 1, 397.0, n.O 4, alinea a) e 

388.0, n.2 1, alinea b) todos do CdVM, em ordem a sanagzo do vicio decisorio previsto 

no artigo 410.0, n.e 1, alinea b), supra identificado (arts. 4260, n.01 e 426.0 A, do 

C.P.P.).)) 

5. Baixados os autos e redistribuidos a 2.g S e c ~ i o  do 1.0 Juizo do Tribunal de Pequena 

lnstdncia Criminal de Lisboa, procedeu-se a novo julgamento, limitado a referida quest30, 

findo o qua1 foi proferida senten~a, na qua1 se decidiu: 

((julgo o recurso procedente el consequentemente, REVOGO a decis3o da CMVM, 

decidindo absolver o arnuido Banco Comercial PortuguGs, da pratica de 57 contra- 

ordenacees. pela violado, do dever de conservadoria, p. e p. pelos art.Q 308Q, n.Q 1, 

3970, n.0 4, al. a) e 3880, n.O 1, al. b), todos do CdVM.)) 

6. Novamente inconformado, interpas o Ministerio Pliblico o presente recurso, que 

termina corn as seguintes conclus6es (transcrip70): 

((1.0 

0 TRL ordenou o reenvio e novo julgamento dos presentes autos, por forga de 

insanavel contradigso em que caira a sentenga anteriormente prolatada. 

2.9 

Constituiu tal vicio na afirmagio de que o BCP n i o  quis na"o conservar documentos, 

por um lado, e quis entregar documentos (sem guarda de copias na sua esfera) a 

escritorios de advogados. 

3.9 

Sendo certo que a entrega de documentos a escritorios de advogados (sem guarda 

de copias na sua esfera) equivale a n io  respeitar o dever de conservadoria. 

4.0 

0 novo julgamento era restrito a resolug30 desta insanavel contradigio. 

5.9 

0 tribunal a quo, na sentenga agora em apreciagio, fez uma cisio de facto 

relativamente a violagio de dever de conservadoria por parte do BCP. 
3 
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Concluiu que nuns casos este dever na"o foi respeitado por forqa de extravio puro e 

simples (extravio de caixas de documentos e deficiente digitalizaqio dos mesnios), 

7.9 

e que noutros casos esse dever na"o foi respeitado porque o BCP entregou 

documentos ao escrit6rio de advogados (sem guarda de copias na sua esfera). 

8.9 

Porventura nesta soluqio n io  se respeitam integralmente os limites do novo 

julgamento determinado pelo reenvio. 

9.9 

Mas o MP admite que, face a prova produzida, esta soluqio seja incontornavel. 

10.9 

Porem, em ambos os casos de perda objectiva de documentos (ou de n io  

conservaqio) o tribunal absolveu o BCP, cometendo com isso erros de facto e de 

direito. 

11.0 

Quanto ao caso dos documentos entregues pelo BCP a advogados (sem guarda de 

cdpias na sua esfera) o tribunal absolveu o BCP porque entendeu que este agiu em 

erro, n io  tendo sequer sido negligente. 

12.9 

0 tribunal subsumiu o err0 em que agiu o BCP ao art. 8 .0  n.O 2 do GGCOC, o que 

constitui um clamoroso e evidente err0 de direito. 

13.9 

Para eleger o err0 previsto no n.Q 2 do art. 8 . 0  do RGCOC como aquele aplicavel ao 

caso concreto, o tribunal a quo partiu de premissas falsas, sem sustentaqio cientifica 

e juridica, que o empurraram acriticamente para o n.O 2 do art. 8 . 0  do RGCOC. 

14.9 

0 tribunal a quo nem sequer discutiu a possibilidade de o err0 em que caiu o BCP ser 

subsumivel ao art. 9.0 do RGCOC, o que levaria a sentenqa para soluqio radicalmente 

diferente da acolhida a final. 



Tribunal da R e l a ~ I o  de Lisboa 
9: Sec~Bo 

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa 
Tel: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.trbtribunais.ora.~t 

15.9 

0 tribunal a quo assume como principio irredutivel e sern excepcio que todas as 

condutas deterrninadas aos agentes no universo juridic0 das contra-ordenagaes stio 

sempre axiologicarnente neutras e por isso e so por isso se acolhe ao n.O 2 do art. 8.0 

RGCOC. 

16.Q 

Afirma expressamente o tribunal que 0 ilicito contra-ordenacional revela uma menor 

ressoncincia etica, descrevendo e punindo condutas axiologicamente neutras .... 
Assim, o err0 sobre o tipo, no caso das contra-ordenac8es, P sempre um erro 

relevan te 

17.9 

Por f o r ~ a  da adesiio critica e niio discutida nem provada a esta tese, o tribunal a quo 

conclui que o Linico tip0 de err0 a que e subsurnivel a conduta do BCP C o err0 

previsto no n.0 2 do art. 8.0 RGCOC afirmando expressamente que 

Tera enta"o agido em erro? 

0 err0 encontra-se previsto no art. 8 . g  n.g 2 do RGCO que disp6e que ... 
18.0 

Na verdade, o tribunal a quo dernonstra antes niio saber valorizar nem cornpreender 

o papel do dever de consewadoria, na sua relag20 corn a supewisio dos mercados e 

corn a salide e integridade do sisterna financeiro. 

19.9 

0 tribunal a quo demonstra niio compreender que por forga do art. 81.0 al. f) da 

Constituictio da Re~ublica Portuguesa incumbe ao Estado o funcionamento eficiente 

dos rnercados e que isso s6 e possivel corn urna eficiente supervistio e que esta 

jarnais se fara se ntio houver urn escrupuloso respeito, pelos emitentes, do dever de 

conservadoria. 

20.9 

Ate porque a cultura da banca e dos ernitente assenta necessariarnente na 

presewag20 de docurnentagiio, na reconstituigio de complexas relacaes 

sinalagrnaticas com clientes, na guarda e consewagtio de extractos, de docunientos 
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contratuais, na preservagio de reconstituigio do trato sucessivo dos diferentes 

negocios que constituern o natural rnettier dos emitentes. 

21.9 

0 quadro constitucional referido C cornpletado, em especial, pelos artgs. 304.9, 305.0 

e 308.0 do Codigo dos Valores Mobilidrios, indispensaveis para a cornpreensio 

juridica da irnportdncia do dever de conservadoria. 

22.9 

Neste quadro, na"o e possivel afirrnar a neutralidade axiologica do dever de 

conservadoria, opgio que empurrou o tribunal a quo para o err0 previsto no n.e 2 do 

art. 8.0 do RGCOC, apenas porque a doutrina tern afirrnado a propensio desta norma 

para resolver casos em que a conduta esperada do agente e axiologicarnente neutra. 

23.9 

Alias, a opgio de fundo do tribunal a quo C outra, C a de dizer que no universo das 

contra-ordenagbes, agente algurn poderia ver a sua actuagio ser subsurnida ao art. 

9.9 do RGCOC. 

24.9 

Cumprindo ent io perguntar porque adrnitiria o RGCOC urna norrna corno o art. 9.0, 

que versa sobre o err0 sobre a ilicitude. 

25  .Q 

0 BCP, a ter agido em erro, agiu em err0 sobre a ilicitude, da previsio do art. 9.0 do 

RGCOC, cornpreendendo e querendo o facto que praticou (entrega de documentos a 

advogados sern guardar c6pia certificada consigo), mas julgando que com isso nZo 

violava uma norma fundamental do seu escopo social - consciencia erronea da 

licitude do facto, sern qualquer err0 sobre o facto. 

26.9 

Sio radicalrnente diferentes as solugbes juridicas decorrentes da subsungio da 

actuagio do BCP ao art. 9.0 RGCOC, em relagio As acolhidas pela sentenga 

27.0 

Desde logo irnporta verificar se o erro sobre a ilicitude e ou n i o  desculpavel. 

28.0 
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0 que se exige, para aferir da desculpabilidade do erro, e o juizo sobre se o agente 

empregou todas as suas capacidades cognoscitivas intelectuais e todas as suas 

representa~ees etico-valorativas para chegar a decisio certa. 

29.9 

Para aferir deste juizo, ha que ver a fundarnenta~io da sentenGa, norneadarnente o 

depoirnento da testernunha do BCP citada a fls 12 que disse que 

Quonto 00s documentos que se encontrovom no posse de odvogodos,,,isso ocorreu 

porque erom processos que estovom em fuse de contencioso 

0 que nos atira para urna ideia de rotina acritica, de habitualidade n i o  pensada nern 

estudada por parte do BCP, revelando que o BCP n i o  teve o cuidado de exarne critic0 

previo. 

30.0 

Alias, diz tarnbern essa testemunha que 

e que era hobituol nesso fose, envior o original do processo para o odvogodo 

0 que so confirrna a assimilacio acritica de habitos de rotina por parte do BCP. 

31.9 

Disse ainda a testemunha que 

... nunco entenderom esse envio para os odvogodos como sendo violodor do dever de 

conservadorio, porquonto o processo se encontrovo conservodo, emboro niio no 

instituicdo boncario 

0 que confirma a ideia de displicente actuaqio do BCP, nZo aconselhada nern 

sustentada por peritos, nulna area primordial da sua actuacio, ate porque n i o  ha 

prova de que o BCP sobre isso se tenha aconselhado corn peritos, nern que os 

advogados soubessern que o BCP n i o  conservava copias consigo. 

32.0 

Esta fundarnenta~io, vista a conclusio que o tribunal tirou, revela o vicio de err0 

notorio na aprecia~io da prova exclusivarnente resultante do texto da decisio 

recorrida, sendo o depoirnento da testernunha citada a concreta prova que irnpBe 

decisio diferente da recorrida - ate porque, assirn, dernonstra-se a ncgligencia do 
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BCP, que, por rotina e acriticamente, abriu m io  dos documentos em beneficio dos 

advogados, sem guarda de copia na sua esfera 

33.9 

Revela-se tambem erro de direito, por n i o  compreender a M.g juiz a quo que esta 

perante um erro sobre a ilicitude que n io  C desculp6vel. 

34.9 

A sentensa deve assim nesta parte ser revogada e determinada a condena~io do 

BCP, pelas coimas aplicaveis ao tipo doloso (art. 17.9 CP e 9.9 RGCOC). 

35.9 

Importar6 entio discutir se as coimas aplicaveis devem ser ou n io  especialmente 

atenuadas. 

36.9 

Um dos criterios para aferir da atenua~io especial reside no juizo que se faga sobre 

se o agente actuou com ligeireza grave. 

37.9 

0 depoimento da testemunha citada (artigos 29.9 a 31.9 destas conclusbes), e a 

prova evidente de que o BCP, por n io  ter examinado atentamente a questio, por 

n i o  se ter aconselhado com especialistas e por ter procedido rotineiramente, 

demonstra ligeireza grave, inadmissivel para urn banco com os pergaminhos, o 

apetrecho tecnico e humano do BCP. 

36.Q 

A ser assim, o BCP deve ser punido com as coimas aplicaveis ao tipo doloso, sem 

atenua~io de espdcie alguma. 

37.0 

A sentenqa em crise violou os artgs. 81.Q f) da CRP. 304.9, 305.9 309.Q do CdVM, 9.9 

RGCOC, 17.9 CP, interpretando tais normas como se o dever de conservadoria fosse 

axiologicamente neutro e apenas eventualmente permissivo de um erro sobre 

elementos de tipo (art. 8.9 n.9 2 RGCOC) e com isso afastou o dolo do BCP. 

38.Q 
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Deveria antes ter interpretado tais normas de forma a concluir que o dever de 

conservadoria 6 instrumental da eficiencia dos mercados, principio com valor 

constitutional e que age em err0 sobre a ilicitude quem porventura pense que o 

emitente pode alienar documentos em beneficio de advogados (sem guardar copias 

consigo), err0 naturalmente censuravel e cometido com ligeireza grave. 

39.9 

Relativamente aos documentos extraviados, tambem o tribunal a quo cindiu em duas 

as causas do extravio: a perda de caixas de documentos no dmbito de complexa 

tarefa de recolha de documentos e a deficiente digitalizaqio. 

40.0 

Em ambos os casos a M.0 juiz a quo absolve - ma1 - o BCP. 

41.0 

No primeiro caso (extravio na sequencia de complexa tarefa de recolha de milhares 

de documentos de diferentes bancos em processo de fusio com o BCP) o tribunal 

conclui apenas, sem explicaqio alguma, para la da que resulta dos factos provados 

n .0~ 5 e 6, que tal facto n io  e imputavel ao BCP. 

42.0 

Com isso comete o tribunal a quo o vicio de insufici6ncia para a decisio da materia 

de facto provada, art. 410.0 n.O 2, a), CPP. 

43.0 

Estando o BCP, por forqa do art. 304.0 e 305.0 CdVM, obrigado a munir-se de uma 

organizaqio de excelCncia, a perda de caixas de documentos n io  Ihe sera imputdvel 

se se provar que tomou as precauqces que seriam exigiveis para uma complcxa 

tarefa. 

44.9 

Ora, sobre este aspecto, a sentenqa contentou-se com as declaraqces da mesma 

testemunha do BCP que disse que a recolha da documentaqio 

lmplicou o recebimento no BCP de camionetas diarias carregadas de caixas com 

documenta~do, tendo-se verificado que no decirrso de todo o processo, algumas 

caixas se extraviaram 
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Apenas com base nesta fundamentaqio e nos factos provados n.9s 5 e 6 afasta a M.* 

Juiz a quo a responsabilidade (por negliggncia, a unica aqui atendivel) do BCP, sem 

indagar se o BCP reuniu os meios humanos e tecnicos necess6rios para o 

recebimento diario ordenado de camionetas carregadas de caixas com 

documentaqio, quais eram as condigaes de armazenamento, registo e arquivo, como 

e por quem eras as caixas recolhidas, agrupadas, transportadas, recebidas, etc, e sem 
b 

saber se o ritmo de recolha nSo foi superior A capacidade de recepqio ordenado dos 

meios destacados pelo BCP para o efeito. 

Ate porque a criagio de equipas de taskforce e a contratagio de empresas em 

outsourcing ocorreu "apos a recolha da documentagio" (facto provado n.Q 7) e n i o  

"antes" ou "durante". 

47.9 

Ao excluir a responsabilidade do BCP apenas com base nos factos provados n.% 5 e 6, 

a sentenga cai claramente no vicio da at. a) do n.Q 2 do art. 410.0 CPP, sendo 

incorrectamente julgada a conclus%o de que o BCP n i o  violou aqui o dever objectivo 

de cuidado a que estava obrigado e impondo decisdes diferentes a consideragio 

conjugada dos factos provados n.% 5, 6 e 7 a par da fundamentagio da testemunha 

do BCP, acima citada. 

48.9 

Relativamente aos documentos deficientemente digitalizados tambem o tribunal a 

quo absolveu o BCP, considerando que este empregou os meios necessarios para 

assegurar que cumpria o seu dever objectivo de cuidado. 

49.9 

Tambem aqui o tribunal a quo incorre em err0 de direito, pois que a absolviqio 

assenta na tese de que, tendo o BCP contratado em outsourcing uma empresa para 

proceder a digitalizagio dos documentos, ele, (BCP) e ips0 facto alheio a qualquer 

(deficiente) resultado final. 

50.9 
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Assenta a construqio juridica numa inapropriada invocaqso do art. 7. RGCOC, uma 

vez que terceiros teriarn agido por sua conta e ordern, contra as instruqces do BCP. 

51.9 

0 facto de o BCP contratar uma empresa em outsourcing para realizar determinada 

tarefa na"o iliba o BCP de velar pelo cuidadoso curnprirnento dos seus deveres de 

conservaq20, quando n20, encontrado estava o meio de absolver qualquer urn: 

contrata-se terceiro para se assegurar certa tarefa ... 
52.9 

A verdade e que esta conclus2o (a exclus20 da negligencia do BCP neste caso) tem de 

ser confrontada com o facto provado n.2 8, que nos revela que 

durante cerca de um m2s e meio, uma das equipas de digitoliza~70 n60 seleccionou a 

opcdo de fren te e verso pelo que se perderam inumeros documen tos, nomeadamen te 

propostas de concessdo de credito com clausulas no verso 

53.0 

Este facto integra uma contradiqzo insanavel entre a fundamentaqzo e a deck20 e 

tambern um err0 de direito. 

54.9 

Contradiqio insanavel entre a fundamentaqzo e a decisio porque n20 6 aceitdvel que 

urna estrutura altarnente organizada e apetrechada humana e tecnicamente, permita 

que alguem "durante cerca de um m8s e meio" va paulatinamente digitalizando 

parte de documentos enquanto os destroi na integra, assim comprometendo em 

definitivo inljmeros documentos, nomeadamente propostas de concessdo de credito, 

com clausulas no verso. 

55.9 

A contradiqzo reside no facto provado n.2 8 em confront0 com a deciszo de que o 

BCP observou os deveres objectivos de cuidado a que estava obrigado e de que era 

capaz, pois que quem permite que durante cerca de urn rnCs e meio alguem Ihe 

destrua parte do seu acervo documental, sem reparo ou fiscalizaq20, nZo pode sen50 

ser considerado negligcnte. 

56.0 



Tribunal da R e l a ~ I o  de Lisboa 
9.a Segao 

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa 
Tel: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.trbtribunais.or~.~t 

Perante esse facto provado n.0 8, resulta evidente a ineficdcia das equipas de 

taskforce, a inexisthcia de urn controle por amostragem por parte dp BCP, de uma 

fiscalizagio, de uma supervisio do processo, caso e se poderia entlo concluir que o 

BCP correspondeu corn os deveres objectivos de cuidado a que estava obrigado e de 

que era capaz. 

57.9 

Devendo entio concluir-se que o tribunal a quo comete err0 de direito ao concluir, 

sobre os factos provados 7,8 e 9, que o BCP foi diligente. 

58.9 

A conclusio juridica harmoniosa a tirar sobre estes factos n i o  pode prescindir da 

reafirmasio dos deveres do BCP de zelar pela correcta digitalizaqio dos documentos, 

n io  servindo o outsourcing para ilibar, em qualquer caso, o BCP. 

59.9 

0s deveres legais do BCP, perante o CdVM, perante os clientes e os supervisores n i o  

s io delegaveis nas empresas contratadas em outsourcing, sendo ainda o BCP quem 

deveria velar por um correct0 e satisfatorio resultado final, o que ficou muito longe 

de acontecer, depois de um mCs e meio de deficiente digitalizagio e perda de 

"inirmeros" documentos. 

60.9 

A sentenga em crise interpreta o art. 15.0 CP, em relagso com os factos provados n.% 

7,8 e 9, de forma errada, considerando que o BCP observou os deveres de cuidado a 

que estava obrigado e de que era capaz, mas deveria ter concluido precisamente em 

sentido contrario, assim violando o art. 15.0 CP. 

61.0 

Julga ainda o MP que existe uma insandvel contradiqio entre os factos provados n.% 

9 e 10. 

62.9 

0 facto provado n.O 9 afirma um sentido fechado, estrito de conservadoria, que 

implica efectiva guarda em arquivo e vale para todos os documentos do genero 
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emitidos na actividade normal de um ernitente que seja instituigio bancdria, sendo 

por isso extensive1 aos documentos a que se reporta o facto provado n.010. 

63.0 

Donde, a insandvel contradicio, porque o facto provado n.010 desmonta, destroi, o 

facto provado n.O 9, ao admitir que o dever de conservadoria tarnbem se respeita 

com a alienagio dos documentos originais, que n i o  ficaram guardadas em arquivo, 

sem que o BCP conserve copia certificada em seu poder - o que integra o vicio a que 

alude o art. 410.0 n.O 2, b), CPP. 

64.9 

A Relagio de Lisboa esta na posse de todos os elementos para decidir de merito, 

devendo condenar o BCP pelas coimas correspondentes ao tip0 doloso, sem 

atenuagio, no caso dos docurnentos entregues aos advogados; e devendo condenar 

o BCP por negligencia no caso dos docurnentos extraviados e deficienternente 

digitalizados; ou em alternativa, ordenar (novo) reenvio dos autos.)) 

7. Em resposta ao recurso interposto pelo MP, apresentou a recorrida Banco Comercial 

Portugues, S.A. o articulado de fls. 12579-12651, no  qua1 requer a realizaq20 de audiencia e 

termina com as seguintes conclus6es: 

(( INTRODU~AO 

A) A sentenga recorrida, proferida na sequencia de reenvio para novo julgamento 

determinado pelo TRL, absolveu integralmente o BCP das 57 contra-ordenagbes por 

violacio do dever de conservadoria que Ihe erarn imputadas pela CMVM, nos termos 

conjugados dos artigos 308.0, n.9 1, 397.0, n.O 4, alinea a), e 388.0, n.? 1, alinea b), do 

CdVM. 

B) Trata-se da segunda decisiio judicial proferida pelo Tribunal de 1.2 instdncia (por 

Juizes diferentes, pertencentes a Secgbes diferentes, e em rnornentos distintos) que, 

a propdsito das alegadas violag6es do dever de conservadoria, vem confirmar que o 

BCP nem sequer actuou com negligencia, o que n i o  poderd deixar de ser tido em 

consideragio por V. Exas. Venerandos Desembargadores, em homenagem, entre o 

mais, ao valor insubstituivel do principio da imediagio. 
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C) Para alem disso, considerando a materia de facto dada corno provada nos 

presentes autos, a verdade e que n%o e possivel estabelecer qualquer nexo de 

irnputagio subjectiva - dolosa ou negligente - que permita fundarnentar urna 

condenagio do BCP, sendo certo que, por forga do disposto no artigo 75.9, n.9 1, do 

RGCO, n io  pode haver modificagio da rnateria de facto em sede de recurso para o 

TRL. 

0 OBJECT0 DO RECURSO SOB RESPOSTA 

D) 0 objecto do Recurso do MP, definido e delimitado pelas respectivas ConclusBes, 

s6 abrange os fundamentos ai reflectidos, e ji4 niio os argumentos expendidos na 

motiva~00 nDo vertidos nas Conclus6es. 

QUANTO AOS DOCUMENTOS GUARDADOS 

EM ESCRIT~RIOS DE ADVOGADOS 

0 dolo e o err0 

E) N io  ha qualquer contradigio (nos terrnos do artigo 410.0, n.9 2, alinea b), do CPP) 

entre os factos provados n.g 9 e 10, porque o primeiro, ao contrdrio do que diz o MP, 

n io  contern qualquer interpretup30 restritiva do que seja o dever de consewadoria, 

n io  podendo com base nele afirmar-se que o BCP soubesse que guardar e rnanter 

em arquivo os docurnentos aqui em causa significava guardar e mant6-10s em 

arquivo junto de si. 

F) Como resulta inequivocarnente da materia de facto dada corno provada na 

sentenga recorrida (cf., em particular, factos provados n.9~ 4 e 10)) o BCP, ao 

entregar documentos aos seus advogados, nunca pretendeu obstaculizar o exercicio 

das fungbes de supervisio por parte da CMVM. 

G) Trata-se, em todo o caso, de um vicio cuja argui~ io n i o  consta das ConclusBes do 

Recurso do MP, devendo, por conseguinte, considerar-se n i o  abrangido pelo seu 

objecto, 

H) 0 Tribunal a quo, na linha das consideragbes expendidas pelo TRL no acordio que 

deterrninou o reenvio, entende que, para efeitos do disposto no artigo 308.9, n.2 1, 

do CdVM, "guardar em arquivo" n io  pode assurnir o significado normativo de 

"guardar em escritorio de advogados" (entendimento que o BCP n io  subscreve mas 
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que se abstem de discutir nesta sede, atenta a circunscrigio actual do objecto deste 

process0 a apreciagio das questdes relativas ao tip0 subjectivo). 

I) Sem embargo, assumindo como pressuposto o entendirnento acima enunciado, 

entio, no caso vertente, para haver dolo seria necessario que o agente soubesse, n i o  

s6 que guardava os seus documentos em escritorios de advogados, mas tambem que 

tal circunstdncia assumia o significado normativo de n60 conservar, exigindo-se 

igualmente uma apreensio, pelo agente, da configuragio normativa do 

comportamento que era imposto e cujo na"o cumprimento desencadeia o 

preenchimento do tip0 de infracgio de omissio pura (corno a que esta em causa nos 

presentes autos). 

J) Sem o conhecimento dessas circunstsncias, o agente esta riuma situagio de 

desconhecimento de um elemento (normativo) constitutivo do tipo, o qual, nos 

termos do artigo 8.9, n.9 2, do RGCO, leva a afirmar a exclusio do dolo (i.e., que n i o  

ha dolo). 

K) A esta luz, n io  merece reparo a decisio do Tribunal de 1.2 instdncia que percebeu 

- ao contrario da CMVM - que o dolo do tipo nZo tern por objecto um facto puro e 

nu, mas antes um facto tipico, ou seja, um facto devidarnente valorado em fungio de 

urn certo sentido de ilicitude e que, portanto, e constituido por elementos que, 

tendo uma dimensio descritiva, tiim tambem uma relevante dimensio normativa - 
a qual, para que se possa afirmar o dolo do iipo, tem tambem de ser compreendida 

pelo agente. 

L) 0 artigo 8.2, n.0 2, do RGCO foi correctamente aplicado pelo Tribunal a quo, n io  

sendo de aplicar o artigo 9.9, n.9 1, do mesmo diploma, ao caso dos presentes autos. 

Com efeito, como resulta claro da sentenga recorrida, o BCP agiu em err0 "sobre um 

elemento do tipo", mais concretamente "sobre o que significa conservar em arquivo", 

estando portanto em causa "um err0 sobre o alcance de urna expressa"~ normativa, 

sobre urna expressdo utilizada pelo legisladof'. 

M)  Em particular, como resulta do facto provado n.9 10 (que n i o  pode ser alterado 

em sede de recurso, por forga do disposto no artigo 75.9, n.9 1, do RGCO), o BCP 

ignorava que a entrega de documentos aos seus advogados n io  correspondia, em 
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termos de significado, ao conceit0 normativo de "conservar", t a l  como o mesmo vem 

previsto no artigo 308.2, n.2 1, do CdVM, de acordo com a interpretasso deste 

preceito realizada pelo Tribunal a quo, na linha das considerasiles expendidas pelo 

TRL. 

N) 0 BCP agiu, por conseguinte, em err0 sobre um elemento (normativo) do tipo (e 

n io  em err0 sobre a proibiqio), o qua1 6 subsumivel a previs%o do artigo 8.9, n.9 2, 

1.a parte, do RGCO (por sua vez inspirado no artigo 16.0, n.O 1, 1.2 parte, do C6digo 

Penal), n3o havendo, por conseguinte, qualquer "erro de direito" na aplicaqio, pelo 

Tribunal a quo, do regime vertido nos mencionados preceitos, n io  cabendo, por isso, 

analisar a natureza axiologicamente neutra ou relevante das condutas em causa. 

0) Mesmo aplicando-se o artigo 9.0, n.Q 1, do RGCO, o que na"o se aceita, sempre 

teria tambem de concluir-se o BCP estava em err0 n io  censuravel sobre a ilicitude do 

seu comportamento. 

P) Por um lado, porque, no caso concreto, a questio da ilicitude concreta, tal como 

configurada pelo MP, revela-se controvertida, existindo inclusivamente uma primeira 

sentenqa judicial que afianqou a licitude do facto. Por outro lado, porque a solusao 

dada pelo BCP 21 questio da licitude ou ilicitude do facto corresponde a um ponto de 

vista de valor juridicamente reconhecido, na medida em que os advogados actuam 

na qualidade de representantes dos seus clientes, abrangendo tal representaqio a 

guarda e o uso dos documentos em seu poder e, portanto, assegurando A partida a 

conservadoria de documentos. Finalmente, porque o BCP teve em vista, com o seu 

comportamento, corresponder a esse mesmo ponto de vista de valor juridicamente 

reconhecido, enviando os documentos aos seus advogados, que os mantiveram 

conservados no seu escritorio, no quadro do exercicio do direito de acesso 2I justiqa e 

aos tribunais, previsto no artigo 20.9, n.e 1, da Constituiqio da Repliblica Portuguesa. 

Q) Em todo o caso, o pressuposto de que o MP parte para fundar o caracter 

censur6vel do err0 sobre a ilicitude do BCP e o de que o BCP entregou os seus 

docurnentos a advogados sem se aconselhar previamente com especialistas, o que 

n io  decorre de nenhum - rigorosamente nenhum! - dos factos provados ou n i o  

provados na sentenqa recorrida nem sequer da prova produzida em julgamento. 
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A (inexistente) negliaincia 

R) N io  ha err0 notorio (nos termos da alinea c) do n.0 2 do artigo 410.0 do CPP) na 

apreciaga"~ das declaraqees prestadas pela testemunha Mario Neves (cf. p. 12 da 

sentenqa recorrida), pois delas n i o  resulta, ao contrario do que diz o MP, que "o BCP 

nao se aconselhou corn especialistas antes de abrir rn8o dos originais dos 

documentos, a favor dos advogados, sem guarda de copia certificada na sua esfera", 

mas apenas que no BCP nunca se entendeu o envio de documentos para os 

advogados como sendo violador do dever de conservadoria. 

S) Certo e, em todo o caso, que a responsabilidade negligente do BCP nunca poderia 

ser fundamentada com base na circunstdncia - n i o  demonstrada - de este n io  se 

ter aconselhado "corn especialistas", pois tal pretenso dever n io  tern qualquer base 

normativa, nem sequer qualquer base de facto. 

T) Para alem disso, limitando-se o MP a afirmar, com base no depoimento dessa 

testernunha, que deveria ter sido outra a conclusio juridica, na"o se verifica sequer 

qualquer incongruencia logica no plano factual que permita concluir pela existencia 

do vicio decisorio previsto na alinea c) do n.O 2 do artigo 410.2 do CPP. 

U) Trata-se, em todo o caso, de um vicio cuja arguiqio n i o  consta das ConclusBes do 

Recurso do MP, devendo, por conseguinte, considerar-se n io  abrangido pelo seu 

objecto. 

QUANTO AOS DOCUMENTOS NAO LOCALIMDOS 

0 caso iulnado (parcial) 

V) Resulta claro do ac6rdio do TRL de 28.06.2011, proferido no dmbito destes autos, 

que a questio reenviada para novo julgamento se circunscrevia a apreciaqio do tip0 

subjectivo apenas quanto A conservadoria de documentos guardados em escritorios 

de advogados. Quanto ao mais, isto e, quanto aos factos relativos aos documentos 

que n i o  foram encontrados, formou-se, na sequencia do mencionado ac6rdio do 

TRL, caso julgado formal, pelo que, versando o Recurso da CMVM tambem sobre 

esses factos, devera o mesmo ser considerado inadmissivel, nessa parte. 

W) Qualquer interpretaqio dos artigos 410.2, n.0 1, 410.0, n.O 2, alinea b), 426.0, n.0 

1, ou 428.2, todos do CPP, no sentido de que o TRL, tendo reenviado o process0 para 
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novo julgamento, relativamente a quest20 concretamente identificada, pode, apbs a 

realizaqio desse novo julgamento, conhecer de quest20 diferente daquela que 

justificou o reenvio, redunda em norma materialmente inconstitucional, por violaq5o 

dos principios constitucionais da seguranqa juridica e do caso julgado, previstos, 

respectivamente, nos artigos 2.9 e 205.0, n.Q 2, da Constituiqio da Republics 

Portuguesa, inconstitucionalidade que se deixa invocada para todos os efeitos legais. 

A (inexistente) nenlig4ncia 

X) Na"o ha insuficiencia para a decisio da matCria de facto provada (nos termos do 

artigo 410.9, n.0 2, alinea b), do CPP) porquanto, ao contrario do que diz o MP, a 

sentenqa recorrida na"o acolhe "insuficientemente, acriticamente [...I o facto 

consurnado de que se perderam caixas corn documentos", sendo a aus4ncia de 

responsabilidade do BCP expressamente fundamentada com base no facto de o 

Banco ter praticado todos os "actos tendentes (5 conservaqa"~ dos docurnentos" (cf. p. 

22 da sentenqa recorrida), com isso cumprindo o seu dever de cuidado. 

Y) Para concluir, como efectivamente concluiu, pela exclusio da imputaqio 

negligente do BCP, n io  estava o Tribunal a quo obrigado a responder ao rol de 

questaes que o MP formula na p. 26 das suas alegaqces; para tanto bastaria que 

inexistisse - como sucede no caso dos autos - base factual suficiente para 

fundamentar a responsabilizaqio do BCP a titulo negligente, impondo-se a absolvi~io 

do BCP, em caso de duvida, por forqa do principio in dubio pro reo, consagrado no 

artigo 32.0, n.0 2, da CRP. 

Z) Cabendo ao MP, nos termos do artigo 72.0, n.0 1, do RGCO, "prornover a prova de 

todos os factos que considere relevantes para a deciso"on, e no minimo estranho que 

este venha agora invocar a insuficiCncia da matCria de facto para a decisio quando 

n i o  consta dos autos qualquer esforqo probatbrio, levado a cab0 pelo pr6prio MP, no 

sentido do esclarecimento das questaes que agora, em sede de Recurso, vem dizer 

serem cruciais a boa decisio da causa. 

AA) Ao contrario do que vai sugerido no argumentario do MP, no dominio especifico 

da responsabilidade sancionatoria (penal ou contra-ordenacional), a intervenqio de 

terceiros - ainda para mais actuando em sentido contr6rio as ir~struqaes que Ihe 
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foram dadas pelo agente - pode efectivamente conduzir a exclusio da 

responsabilidade contra-ordenacional. Assim, interpretando correctamente o artigo 

7.0, n.0 2, do RGCO, o Tribunal a quo afastou a responsabilidade negligente do BCP 

por considerar que nem a perda de documentos, durante o transporte, de algumas 

caixas de documentos, nem os lapsos verificados na digitalizaqio dos mesmos 

constituem falhas contra-ordenacionalmente imputaveis ao BCP. 

BB) 0 Tribunal a quo revela, na decisio recorrida, perfeita compreensio do sentido e 

alcance do artigo 15.0, n.0 1, do Codigo Penal, considerando excluida a imputa~io 

negligente tendo por base a factualidade provada, da qual diz na"o "decorrer a 

violaqa'o por parte do arguido de qualquer dever objectivo ou subjectivo de cuidado". 

CC) Com efeito, o Tribunal a quo excluiu - e bem - a imputagio negligente porque 

considerou que o BCP organizou e estruturou diligentemente todo o processo de 

integraqio e digitalizaqio do seu arquivo documental, seleccionando e contratando 

os serviqos necessarios para o efeito, n io  so n i o  aumentando o risco de que os 

documentos virem a perder-se, mas reduzindo-o de mod0 sensivel. 

DD) Neste sentido, o BCP cumpriu o seu dever de cuidado, pelo que, verificando-se a 

ocorrencia de falhas no decurso desse processo, as mesmas n io podem ser 

imputadas ao BCP, sob pena de assim se imputar ao Banco uma mera 

responsabilidade (objectiva) pelo resultado - independente do desvalor da  acq6o - I  

a qual, contrariando frontalmente o principio da culpa (extraido dos artigos 1.0 e 

27.Q) n.Q 1, da Constituiqio da Repljblica Portuguesa), 6 inadmissivel no dominio 

sancionatorio. 

EE) Mais: tendo havido subcontrataqio de uma empresa para tratar da integraqio e 

digitaliza~io do arquivo documental do BCP, a responsabilidade contra-ordenacional 

do BCP so poderia eventualmente decorrer da violaqSo dos particulares deveres e 

controlos de garantia a que, em funqio da subcontrata~Zo, ficou obrigado, e n i o  do 

dever geral que se pretendeu cumprir - e foi cumprido - com a subcontrata~io. 

FF) Sucede que no caso dos autos n i o  se alegou e muito menos se demonstrou que o 

BCP havia incumprido tais deveres e controlos de garantia, sendo inviavcl, tambem 

por esta razio, estabelecer qualquer juizo de imputaqzo negligente. 

19 
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GG) Sendo certo que, da mera leitura da rnateria de facto dada corno provada, n i o  

pode extrair-se outra conclusio que n i o  a de que n i o  existe urn unico facto 

susceptive1 de sequer indiciar a (inexistente) negligencia do BCP. 

HH) Ao contrdrio do que sunere o MP, o BCP, por referencia ao dever de 

conservadoria, s6 pode ser contra-ordenacionalmente responsabilizado, a titulo 

neglinente, por n i o  ter praticado os actos necessarios a conservacio de docurnentos 

aue Ihe era razoavel exigir, em terrnos de cuidado e dilinencia, e n i o  apenas por se 

verificar - independentemente da a~reciacio do cornuortarnento do BCP - sue 

determinados docurnentos n i o  foram conservados, pois tal redundaria tarnbem na 

consanracio de urna responsabilidade obiectiva, inadrnissivel no dominio 

sancionatorio. 

II) Assenta em pressupostos falsos a invocada contradig20 insanavel da sentenga 

recorrida (nos terrnos do artigo 410.0, n.Q 2, alinea b), do CPP) por, segundo o MP, 

alegadarnente se dar "corno provado a total indrcia do BCP perante um desastroso 

trabalho de digitalizaga"~, sem supervis60, sem controle por amostragem do trabalho 

que ia sendo feito [...I" e, do mesmo passo, concluir-se "que o BCP observou com os 

deveres de cuidado a que estava obrigado e de que era capai'. 

J J )  Com efeito, dos factos provados (designadamente do n.9 8) decorre apenas que 

houve uma deficiente digitalizagio de documentos e que por ela forarn responsaveis 

as equipas da empresa contratada pelo BCP para proceder a digitalizagio da 

documentagio de todo o universo BCP, sendo absolutarnente abusivo querer extrair- 

se dai que o BCP n2o supervisionou ou que o BCP n i o  controlou por amostragem o 

trabalho que ia sendofeito, pois nada foi alegado ou provado nesse sentido. 

KK) Acresce que, no plano processual, a suposta contradigio da sentenga recorrida, 

tal corno construida pelo MP, estabelece-se entre um facto provado e uma conclusio 

juridica, que n i o  consubstancia contradiggio insanavel para efeitos do disposto no 

artigo 410.0, n.O 2, alinea b), do CPP. 

SUBSIDIARIAMENTE, E POR CAUTELA, QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENACAO 

LL) Atenta a factualidade provada nestes autos, a condenagio do BCP 6, a partida, 

uma hipotese excluida. 
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MM) Operando o Tribunal da Relagio, no processo contra-ordenacional, como ljltima 

instdncia, e so podendo em regra conhecer da materia de direito (cf. artigo 75.e) n.e 

1, do RGCO), caso o Recurso da CMVM pudesse vir a ser considerado procedente, 

hipotese que apenas se adrnite por extrema cautela de patrocinio - mas sem nunca 

conceder (!) -, dai tarnbern nunca poderia decorrer a condenagio do BCP em sede 

de recurso, na medida que a materia de facto provada n i o  pode ser alterada nesta 

sede. 

NN) Em particular, ainda que este Venerando TRL concluisse pela verificagio de 

algum dos vicios decisorios previstos no artigo 410.e, n.e 2, do CPP, hipotese que 

tambem apenas se adrnite por extrema cautela de patrocinio - mas sem nunca 

conceder (!) -, estando impedido por lei de alterar a materia de facto, n io  poderia 

por si sanar o vicio em causa, tendo necessariamente de determinar (novo) reenvio 

do processo para julgamento, para sanagio do vicio identificado. 

SUBSIDIARIAMENTE, E POR CAUTEIA, QUANTO A DETERMINACAO DA COlMA I~NICA 

0 caracter continuado das infraccaes 

0 0 )  As 57 contra-ordenagdes imputadas pela CMVM ao BCP correspondem a alcgada 

realizaqio plurima, por referencia a dois blocos factuais homogeneos (documentos 

n io  localizados e documentos encontrados na posse de advogados), de violagdes 

tipicas do mesmo bem juridico, executadas, relativamente a cada urn dos referidos 

blocos factuais, de mod0 iddntico e com diminuiqio sensivel da culpa, devendo, por 

conseguinte, ser-lhes aplicavel o regime sancionatbrio das infracgbes continuadas. 

0 cumulo iuridico 

PP) A coima unica a que o BCP foi condenado pela CMVM por referCncia a violaqio 

do dever de conservadoria resultou de um cumulo material de todas as coimas 

parcelares aplicadas. 

QQ) A lei, porern, impae um cumulo juridico na aplicagio da coima unica. 

A suspensio da execucio da coima 

RR) Na sua Decisio condenatoria, CMVM condenou o BCP numa coima unica, em 

cirmulo material, de C 3.000.000,00, suspendendo-a, porem, na sua execugzo em 

€ 2.500.000,OO. 
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SS) Considerando que, na economia da Decisio condenatoria da CMVM, a coima 

parcelar aplicada por referrincia A violacio do dever de conservadoria assumia um 

valor relativo diminuto, num cendrio de condenacio do BCP - que, repete-se, 

apenas se admite por extrema cautela de patrocinio, mas sem nunca conceder (!) -, 

ter-se-ia forcosamente de determinar, em coerhcia com a Decisio condenatoria da 

CMVM, que a coima aplicada seria integralmente suspensa na sua execucio. 

Termos em que deve o recurso do MP ser 

julgado totalmente improcedente, 

confirmando-se, na integra, a sentenca 

proferida pelo Tribunal a quo, 

por assim ser de JUSTICA! N 

8. Tambem a Comissio d o  Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) interpbs recurso, 

concluindo: 

(( 1 s  

Estando demonstrada, por Ac6rdio transitado em julgado do Tribunal da Relacio de 

Lisboa, a ver i f ica~io do tip0 objectivo relativo a 57 (cinquenta e sete) coimas no valor 

de € 35.000 (trinta e cinco mil euros) casa, no valor total de € 1.995.000 (um milhio e 

novecentos e noventa e cinco mil euros), pela violacZo do dever de conservadoria, 

nos termos conjugados dos artigos. 308.0,n.Q 1, 397.0, n.Q 4, al. a) e 388.Q, n.Q 1, al. b), 

todos do Cd.VM, o presente recurso tem apenas por object0 a Sentenca recorrida no 

que respeita ao tip0 subjectivo. 

2 1 

Ora, a Sentenca recorrida padece de virios vicios. 

3 r 

Quanto aos documentos guardados junto de advogados a Sentenqa recorrida 

enferma de: 

a) nulidade, por excess0 de pronljncia, nos termos dos artigos 1180, n.O 1 e 3790, n.0 

1, al. c) do CPP, ex vi do artigo 410 do RGCORD'S, por ter considerado que a conduta 
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nZo era dolosa, em violaqio da injunqio do Tribunal da Relaqio de Lisboa, 5% secqzo, 

proc. n.9 1557/08.3FLSB.L1 no seu Acordio de 28 de Junho de 2011; 

b) err0 de direito, nos terrnos do artigo 4100, n.e 1 do Codigo do Processo Penal, 

conjugado com o artigo 75e, n.9 1 do RGCORD'S, quando afirma que o elernento 

cognitivo do dolo se traduz no conhecimento do dever; 

c) contradiqio entre os fundamentos e as conclusdes constantes do proprio texto da 

decisio, nos termos do artigo 410, n.e 2 do Codigo do Processo Penal conjugado com 

o artigo 759, n.O 1 do RGCORD'S, na rnedida em que afirma que a conduta e 

consciente, para depois afirmar que existe erro; 

d) err0 de direito, nos terrnos do artigo 4100, n.e 1 do Codigo do Processo Penal, 

conjugado com o artigo 759, n.e 1 do RGCORD'S, quando ignora o artigo 9Q do 

RGCORD'S, e consequenternente n io  retira a unica conclusZo possivel, a de que, a 

ser aplicavel algum tip0 de erro, seria o da falta de consciencia da ilicitude, n io  o do 

artigo 89 do RGCORD'S, e quando n io  determina que no caso n%o houve nenhuma 

falta de consciencia da ilicitude, que seria de qualquer forma censurSvel, caso 

existisse; 

termos em que s6 se pode concluir que a conduta do arguido BCP foi dolosa e com 

culpa. 

4 g  

Ainda em relaqio aos documentos guardados em advogados, rnesrno que na"o 

houvesse dolo, e sem conceder, sempre haveria negligencia, pelo que a Sentenqa 

recorrida enferma de: 

a)  err0 de direito, nos terrnos do artigo 4100, n.e 1 do C6digo do Processo Penal, 

conjugado com o artigo 750, n.0 1 do RGCORD'S, quando usa o rnesrno facto (o err0 

do artigo 89 do RGCORD'S) para excluir o dolo e para excluir a negligencia, 

esquecendo-se de novo, e em acrescirno, do regime do artigo 99 RGCORD'S; 

b) err0 notorio na apreciaqio da prova, resultante do proprio texto da decisio, nos 

termos do artigo 410, n.9 2 do Codigo do Processo Penal conjugado com o artigo 750, 

n.1 do RGCORD'S, na medida em que afirrna uma convicqio do BCP da equivalencia 
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entre a guarda junto de si e de advogados, quando a natureza dos deveres de uns e 

outros e bem diversa, como pr6pria a Sentenqa reconhece; 

c) err0 de direito, nos termos do artigo 4109, n.9 1 do Codigo do Processo Penal, 

conjugado com o artigo 759, n.e 1 do RGCORD'S, quando se esquece de ter em conta 

o artigo 304, n.9 2 Cd.VM, que impde elevados padrdes de diligCncia aos 

intermediarios financeiros, norma fundamental para apreciar a negligCncia. 

5 g 

Quanto aos documentos n io  encontrados, a Sentenqa recorrida enferma de: 

a) contradi~io entre os fundamentos e as conclusdes, resultante do proprio texto da 

decisio, nos termos do artigo 410, n.9 2 do Codigo do Processo Penal conjugado com 

o artigo 759, n.9 1 do RGCORD'S, na medida em que d6 como fundamento para falta 

de dolo na perda de documentos apenas uma digitalizaqio parcial dos mesmos, que 

apenas justificaria perda de parte do seu conteudo e n io  perda total dos 

documentos; 

pelo que se deveria concluir pela natureza dolosa das condutas. 

6s 

Quanto aos documentos n i o  encontrados, mesmo que n io  houvesse dolo, e sem 

conceder, sempre haveria negligCncia, pelo que a sentenqa recorrida enferma de: 

a) err0 de direito, nos termos do artigo 4109, n.9 1 do C6digo do Processo Penal, 

conjugado com o artigo 759, n.9 1 do RGCORD'S, porquanto desconsidera o meio 

social e profissional do Arguido que conforma os seus deveres, o facto de o 

outsourcing por lei n i o  escusar da responsabilidade de consewadoria, e os elevados 

padrdes de diligCncia a que estio sujeitos os interrnediarios financeiros por f o r ~ a  do 

artigo 304Q, n.9 2 Cd.VM; 

b) contradiqio entre os fundamentos e as conclusdes resultante do proprio texto da 

deciszo, nos terrnos do artigo 410, n.e 2 do Codigo do Processo Penal conjugado com 

o artigo 759, n.2 1 do RGCORD'S, na rnedida em que esquece que foi o Arguido BCP a 

ser o autor e icnica causa das aquisiqdes de bancos e das carnpanhas accionistas que 

sio dados como fundarnento para exculpa~io. 

7 9 
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Pelo que o Arguido deve ser condenado pela violagio do dever de conservadoria, nos 

terrnos conjugados dos artigos. 308.0, n.0 1, 397.0, n.0 4, at. a) e 388.0, n.e 1, al. b) 

todos do Cd.VM, a titulo de dolo e, subsidiariamente, e sem conceder, a titulo de 

negligkncia. 

Terrnos em que, e nos dernais que V. ExcelOncias doutarnente suprira"~, deve ser 

concedido provimento ao presente recurso e, em conformidade, revogada a decisio 

recorrida, e substituida por decisio que condene o recorrido Banco Cornercial 

portuguOs pela pratica de 

57 infracgaes, pela violagio do dever de conservadoria, nos termos conjugados dos 

artigos 308.g) n.? 1, 397.0, n.O 4, alinea a) e 388.0, n.e 1, alinea b) todos do Cd.VM; 

nos termos do artigo 75.0, n.O 2, al. a) do RGCORD'S, 

o que a CMVM vern requerer ao Venerando tribunal da Relagio de Lisb0a.u 

9. A recorrida Banco Comercial Portugues, S.A., apresentou, a fls. 12500-12577, 

resposta ao recurso interposto pela CMVM, n o  qua1 tambem requer a realizaqio de 

audiencia de julgamento, e que conclui da seguinte forma: 

A) A sentenga recorrida, proferida na sequkncia de reenvio para novo julgarnento 

determinado pelo TRL, absolveu integralrnente o BCP das 57 contra-ordenagaes por 

violagio do dever de conservadoria que Ihe erarn irnputadas pela CMVM, nos terrnos 

conjugados dos artigos 308.0, n.O 1, 397.0, n.0 4, alinea a), e 388.0, n.2 1, alinea b), do 

CdVM. 

B) Trata-se da segunda decisio judicial proferida pelo Tribunal de 1.2 instdncia (por 

Juizes diferentes, pertencentes a Secgaes diferentes, e em rnornentos distintos) que, 

a proposito das alegadas violagaes do dever de conservadoria, vem confirmar que o 

BCP nem sequer actuou com negligencia, o que n i o  podera deixar' de ser tido em 

consideragio por V. Exas. Venerandos Desembargadores, em hornenagern, entre o 

rnais, ao valor insubstituivel do principio da imediaqio. 

C) Para alern disso, considerando a rnateria de facto provada nos presentes autos, a 

verdade e que n i o  e possivel estabelecer qualquer nexo de irnputagao subjectiva -- 
dolosa ou negligente - que perrnita fundamentar urna condenagio do BCP, sendo 

25 
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certo que, por forga do disposto no artigo 75.0, n.? 1, do RGCO, n i o  pode haver 

rnodificagio da rnateria de facto em sede de recurso para o TRL. 

QUANTO AOS DOCUMENTOS GUARDADOS EM ESCRIT~RIOS DE ADVOGADOS 

0 drnbito e os lirnites do reenvio 

D) Ao ordenar o reenvio parcial do processo, o TRL lirnitou-se a identificar as 

quest6es a serem decididas pelo Tribunal de reenvio, no novo julgamento, para 

sana~ io  de um concreto vicio decidrio, n%o irnpondo - nern podendo em abstract0 

irnpor - qualquer conteudo decisorio pre-determinado. 

E) No julgamento que teve lugar na sequencia do reenvio determinado pelo TRL, o 

Tribunal a quo n io  estava - corno nenhurn Tribunal de julgamento esta ou pode 

estar - lirnitado nos seus poderes de cognigio na apreciagio da quest30 que Ihe foi 

colocada, sendo totalmente livre na indagaqio e interpretaqiio dos factos e na 

aplicaqio das regras de direito. 

F) Ao concluir pela ausgncia de dolo do BCP (em virtude da constataqio de urna 

s i tua~ io  de erro), o Tribunal a quo n io  violou nenhurn cornando (que n io  sequer 

existe, nern poderia sequer existir) constante do acord5o do TRL que deterrninou o 

reenvio. 

G) De resto, no acdrdio do TRL que determinou o reenvio, afirma-se expressamente 

que "pode o BCP ter pensado que corn isso ndo violava o dever de conservadoria, mas 

esse P outro problema, de erro, a dilucidar", cabendo naturalrnente tat dilucidaqio ao 

Tribunal a quo, que dela se ocupou e concluiu pela exclusio do dolo em funqio do 

erro em que actuou o BCP (no caso dos docurnentos guardados em escrit6rios de 

advogados). 

0 dolo e o err0 

H) falso que o Tribunal a quo analise o elernento cognitivo do dolo apenas corn 

base na afirmagio de que o BCP "sabia que tinha de guardar", sendo a este prop6sito 

tambdm expressarnente referido, na sentenga recorrida, que o BCP "agiu consciente 

e voluntariamente na entrega aos advogados da documentaqdo referida no facto 2.2 

convencido de que manteria assegurado o dever de conservadoria". 



Tribunal da Rela~ao de Lisboa 
9: Sec~iio 

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa 
Tel: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.ora.pt 

I) Estando em causa - como esta, nos presentes autos - uma infracqio omissiva 

pura, a indicaqio do comportamento normativamente impost0 e sempre um 

elemento integrante e constitutivo do tipo. 

J )  Nessa medida, o elemento cognitivo do dolo por referencia a violaqio do dever de 

conservadoria n io  se circunscreve a mera representaqio de que o agente "n8o tinha 

(facticamente) guardado", como diz a CMVM, exigindo ainda, e necessariamente, 

uma apreensio do facto tal como este e juridicamente valorado, ou seja, uma 

apreensio do significado normativo correspondente ao tipo. 

K) 0 Tribunal a quo, na linha das consideraq6es expendidas pelo TRL no acbrdio que 

determinou o reenvio, entende que, para efeitos do disposto no artigo 308.0, n.0 1, 

do CdVM, "guardar em arquivo" n io  pode assumir o significado normativo de 

"guardar em escrithio de advogados" (entendimento que o BCP n io  subscreve mas 

que se abstem de discutir nesta sede, atenta a circunscriqio actual do objecto dcste 

process0 a apreciaqio das questaes relativas ao tip0 subjectivo). 

L) Sem embargo, assumindo como pressuposto o entendimento acima enunciado, 

entio, no caso vertente, para haver dolo seria necessario que o agente soubesse, n i o  

so que guardava os seus documentos em escritbrios de advogados, mas tambkm que 

tal circunstdncia assumia o significado normativo de n8o guardar de todo. 

M) Sem o conhecimento dessa circunstdncia, o agente esta numa situaqio de 

desconhecimento de um elemento (normativo) constitutivo do tipo, o qual, nos 

termos do artigo 8.0, n.O 2, do RGCO, leva a afirmar a exclusio do dolo (i.e., que n i o  

ha dolo). 

N) A esta luz, n io  merece reparo a decisio do Tribunal de 1.r instdncia que percebeu 

- ao contrario da CMVM - que o dolo do tipo n io  tern por objecto um facto puro e 

nu, mas antes um facto tipico, ou seja, um facto devidamente valorado em funqio de 

um certo sentido de ilicitude e que, portanto, e constitui'do por elementos que, 

tendo uma dimensio descritiva, tCm tambem uma relevante dimensio normativa - 
a qual, para que se possa afirmar o dolo do tipo, tem tambem de ser compreendida 

pelo agente. 
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0) Nio h i  qualquer contradiqio insanavel da sentenqa recorrida, nos termos do 

artigo 410.0, n.O 2, alinea b), do CPP, pelo facto de nela se considerar 

simultaneamente que a conduta do BCP 6 consciente mas que o BCP agiu em err0 

(que exclui o dolo). 

P) lsto porque o dolo n i o  inclui todo e qualquer comportamento consciente e 

voluntario (o que corresponde tio-somente ao conceito de acqio penal ou contra- 

ordenacionalmente relevante), mas apenas aquele que se conclui existir por 

refertincia a um especifico tip0 de ilicito, corn todos os seus elementos constitutivos 

(de facto ou normativos). 

Q) Para alem disso, tal suposta contradiqio, nos termos em que e construida pela 

CMVM, estabelece-se entre um facto provado (constante do ponto n.O 10 da materia 

de facto provada, relativo a actuaqio "consciente" do BCP) e uma soluqio juridica (a 

exclusio do dolo em virtude de erro), n io  existindo, portanto, qualquer contradiqio 

entre factos provados, entre factos (objectivos ou subjectivos) provados e n io  

provados, entre uns e outros e a indicaqio e a analise dos meios de prova 

fundamentos da convicqio do tribunal. Ou seja, n io  existe qualquer contradiqio 

insanavel para efeitos do disposto no artigo 410.0, n.0 2, alinea b), do CPP. 

R) 0 artigo 8.0, n.g 2, do RGCO foi correctamente aplicado pelo Tribunal a quo, n io  

sendo de aplicar o artigo 9.0, n.Q 1, do mesmo diploma, ao caso dos presentes autos. 

Com efeito, como resulta claro da sentenqa recorrida, o BCP agiu em err0 "sobre um 

elemento do tipo", mais concretamente "sobre o que significa conservar em arquivo", 

estando portanto em causa "um err0 sobre o alcance de urna expressijo normativa, 

sobre urna express50 utilizada pelo legisladot". 

S) Em particular, como resulta do facto provado n.0 10 (que n i o  pode ser alterado 

em sede de recurso, por forqa do disposto no artigo 75.0, n.2 1, do RGCO), o BCP 

ignorava que a entrega de documentos aos seus advogados n i o  correspondia, em 

termos de significado, ao conceito normativo de "conservat", tal como o mesmo vem 

previsto no artigo 308.0, n.0 1, do CdVM, de acordo com a interpretaqio deste 

preceito realizada pelo Tribunal a quo, na linha das consideraqees expendidas pelo 

TRL. 
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T) 0 BCP agiu, por conseguinte, em erro sobre um elemento (normativo) do tip0 (e 

n i o  em erro sobre a proibiqio), o qua1 e subsumivel a previsio do artigo 8.0, n.g 2, 

1 . P  parte, do RGCO (por sua vez inspirado no artigo 16.0, n.O 1, 1 . Z  parte, do Cbdigo 

Penal), n i o  havendo, por conseguinte, qualquer "erro de direito" na aplicaqio, pelo 

Tribunal a quo, do regime vertido nos mencionados preceitos, n i o  cabendo, por isso, 

analisar a natureza axiologicamente neutra ou relevante das condutas em causa. 

A (inexistente) nenlinGncia 

U) A sentenGa recorrida exclui a hipotese de impu ta~ io  negligente do BCP porque 

entende n i o  decorrer da factualidade provada a violaqzo por parte do BCP de 

qualquer dever objectivo ou subjectivo de cuidado. 

V) Assim, e ao contrdrio do que diz a CMVM, a sentenGa recorrida n i o  usa o mesmo 

facto (a s i t ua~ io  de erro prevista no artigo 8.0, n.0 2, do RGCO) para excluir 

simultaneamente o dolo e a negligGncia, pelo que n i o  Ihe e imputdvel qualquer "erro 

de direito". 

W )  Tambem n io  existe qualquer erro notbrio na apreciaqio da prova por parte da 

sentenca recorrida, nos termos do artigo 410.0, n.g 2, alinea c), do CPP, por, como diz 

a CMVM, ai se "concluir que o BCP tinha o convicqiio de que guardor em odvogodos 

serio o mesmo coiso que guardor junto de si viola notoriomente as mais elementores 

regros de provo", considerando, entre o mais, a distinta natureza entre os deveres 

dos advogados e os deveres dos intermedidrios financeiros. 

X) Tal vicio nZo existe, desde logo, porque assenta num pressuposto falso, na medida 

em que o Tribunal o quo nzo concluiu que "o BCP tinha a convicqiio de que guordor 

em advogodos serio a mesma coisa que guordar junto de si", mas apenas que o BCP 

estava convencido de que, tendo os documentos guardados em escritorio de 

advogados, n i o  estava a violar o dever de consewadoria. 

Y) Num plano processual, o invocado vicio tambem se revela inexistente na medida 

em que o facto de o BCP estar efectivamente convencido de que a consewa$io de 

documentos em escritorios de advogados n i o  violava o dever previsto no artigo 

308.0, n.O 1, do CdVM, n5o 6 abalado pela eventual conclus20, de teor juridico, dc 
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que essa modalidade de consetvaqio n i o  satisfaz as exigencias legais, nem isso 

legitima qualquer imputaqio negligente. 

Z) Acresce que o convencimento do BCP no sentido de que a conservaqio de 

documentos em escritdrios de advogados n io  violava o dever previsto no artigo 

308.0, n.O 1, do CdVM, sendo objectivamente fundado, resulta expressamente do 

facto provado n.9 10 - o qual, por forqa do disposto no artigo 75.0, n.0 1, do RGCO, 

n io  pode ser revisto em sede de recurso. 

AA) 0 facto de os advogados n i o  estarem sujeitos a supetvis50 da CMVM e de a 

CMVM n i o  poder aceder directamente a esses documentos junto dos advogados n i o  

pee minimamente em causa a credibilidade ou o caracter justificado do mencionado 

convencimentodo BCP, (i) seja porque se provou nos presentes autos (cf. facto 

provado n.9 4) que os documentos que estavam guardados e consetvados, h data em 

que foram solicitados pela CMVM, em escritdrios de advogados, foram remetidos 

pelo BCP hquela entidade, (ii) seja ainda porque, do ponto de vista da convicpjo 

subjectiva do BCP, o lugar do arquivo dos documentos nunca seria impeditivo do 

cumprimento dos seus deveres perante a CMVM, procedendo o BCP sempre da 

mesma forma perante uma solicitaqio daquela autoridade (i.e., respondendo 

escrupulosamente e solicitando os documentos em causa ao responsavel pela guarda 

dos mesmos). 

BB) Certo C, para alem disso, que o lugar do arquivo dos documentos sempre seria, 

para o BCP, rigorosamente indiferente para efeitos de defesa dos interesses dos seus 

clientes, sendo em absoluto retorica e infundada a ideia, afirmada pela CMVM, de 

que um documento, em funqio da sua concreta localizaqio, pode estar a ser 

conservado contra o clien te ou conservado no in teresse do cliente. 

CC) 0 facto, referido pela CMVM, de o BCP n io  ter conservado os documentos junto 

de si "ao menos com c6pid', C tambdm rigorosamente irrelevante, na medida em que 

n io  existe qualquer base normativa ou factual que sustente tal dever de "guardar 

cdpia", n i o  tendo o mesmo qualquer ancoragem na letra ou na teleologia da norma 

prevista no artigo 308.0, n.e 1, do CdVM, sendo por isso irrelevante para efeitos de 

densificaqio da alegada (e inexistente) negligencia do BCP. 
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QUANTO AOS DOCUMENTOS NAO LOCALIZADOS 

0 caso iulnado (uarcial) 

DD) Resulta claro do acordio do TRL de 28.06.2011, proferido no dmbito destes 

autos, que a questio reenviada para novo julgamento se circunscrevia 2 apreciaqio 

do tip0 subjectivo apenas quanto a conservadoria de documentos guardados em 

escritorios de advogados. 

EE) Quanto ao mais, isto e, quanto aos factos relativos aos documentos que n i o  

foram encontrados, formou-se, na sequCncia do mencionado acordio do TRL, caso 

julgado formal, pelo que, versando o Recurso da CMVM tambem sobre esses factos, 

deverd o mesmo ser considerado inadmissivel, nessa parte. 

FF) Qualquer interpretaqio dos artigos 410.0, n.0 1, 410.Q, n.0 2, alinea b), 426.0, n.O 

1, ou 428.0, todos do CPP, no sentido de que o 'TRL, tendo reenviado o process0 para 

novo julgamento, relativamente a questio concretamente identificada, pode, apbs a 

realizaqio desse novo julgamento, conhecer de questio diferente daquela que 

justificou o reenvio, redunda em norma materialmente inconstitucional, por violaqio 

dos principios constitucionais da seguranqa juridica e do caso julgado, previstos, 

respectivamente, nos artigos 2.0 e 205.0, n.9 2, da Constituiqio da Republica 

Portuguesa, inconstitucionalidade que se deixa invocada para todos os efeitos legais. 

0 dolo 

GG) 0 Tribunal a quo conclui pela exclusio do dolo do BCP quanto aos documentos 

n i o  localizados com base nos factos provados n.0~ 5 e 6, concluindo que tais 

documentos n i o  foram localizados por motivos alheios a vontade do Banco, o que se 

revela totalmente coerente com o facto de na mesma sentenqa n io  se ter 

considerado provado que o BCP "nio quis guardar e manter em arquivo a 

documenta~io", n io  havendo, ao contrario do que alega a CMVM, qualquer 

contradiqio neste ponto. 

HH) De resto, a verdade e que a CMVM pede a condena~io do BCP a titulo doloso 

sem alegar um unico facto (um linico sequer!) que permita indiciar o inexistente dolo 

do BCP, o que inviabiliza, por si so, a procedCncia do seu Recurso. 

A (inexistente) nenlinCncia 



Tribunal da Rela~Zio de Lisboa 
9: Sec~ao 

Rua do Arsenal - Letra G - 11 00-038 Lisboa 
Tel: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.ora.Dt 

II) Interpretando correctamente o artigo 7.0, n.O 2, do RGCO, o Tribunal a quo afastou 

a responsabilidade negligente do BCP por considerar que nem o extravio, durante o 

transporte, de algumas caixas de documentos, nem os lapsos verificados na 

digitalizaqio dos mesmos constituem falhas contra-ordenacionalmente imputaveis 

ao BCP. 

JJ) Em particular, entendeu o Tribunal a quo que as falhas detectadas (quer quanto 

ao extravio de documentos, quer quanto A sua deficiente digitalizaqso) deram-se por 

"motivos alheios" ao BCP, para alem de que que aqueles que foram materialmente 

responshveis pelo extravio de documentos e pela sua deficiente digitalizaqio agiram 

contra instru~Bes expressas do Banco. 

KK) Certo el para alem disso, e ao contrario do que sugere a CMVM, que, no dominio 

especifico da responsabilidade sancionatoria (penal ou contra-ordenacional), a 

intervenqgio de terceiros - ainda para mais actuando em sentido contrario as 

instruqdes que Ihe foram dadas pelo agente - pode conduzir A exclusgio da 

responsabilidade contra-ordenacional. 

LL) Mais: na hipotese particular de subcontrataqio - que a CMVM expressamente 

admite tambem no imbito do dever de conservadoria -, a responsabilidade contra- 

ordenacional do intermediirio financeiro so podera eventualmente decorrer da 

violaqgio dos particulares deveres e controlos de garantia que, em funqgio da 

subcontrataqgio, fica obrigado, e n i o  do dever geral que se pretendeu cumprir - e 

foi cumprido - com a subcontrataqio. 

MM) Sucede que no caso dos autos n io se alegou e muito menos se demonstrou que 

o BCP havia incumprido tais deveres e controlos de garantia, sendo inviavel, tambem 

por esta razgio, estabelecer qualquer juizo de imputaqio negligente. 

NN) Pelo contrario, o Tribunal a quo considerou que o BCP organizou e estruturou 

diligentemente todo o processo de integraqso e digitalizaqio do seu arquivo 

documental, seleccionando e contratando os serviqos necesshrios para o efeito, com 

isso cumprindo o seu dever de cuidado, pelo que, verificando-se a ocorrencia de 

falhas no decurso desse processo, as rnesmas ngio podem ser imputadas ao BCP, sob 
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pena de assim se redundar numa responsabilizacio objectiva do Banco, inadmissivel 

no dominio sancionatorio. 

00) Sendo certo que, da mera leitura da materia de facto dada como provada, n i o  

pode extrair-se outra conclusio que n io  a de que n i o  existe um unico facto 

susceptive1 de sequer indiciar a (inexistente) neglighcia do BCP. 

PP) 0 Tribunal a quo considerou, na sentenca recorrida, e ao contrario do que afirma 

a CMVM, o "context0 social" relevante para efeitos de apreciacio da eventual 

responsabilidade do BCP, sendo este identificado com as operacdes de fusio de 

outros Bancos com o BCP, das quais decorreu a necessidade de proceder a 

organizacio de um unico arquivo do vastissirno acervo documental das varias 

sucursais dos Bancos incorporados. 

QQ) A "grande raza"0" para a exclusa"~ da irnputaca"~ negligente do BCP foi a de que o 

Tribunal a quo entendeu - e bem - que o Banco cumpriu escrupulosamente o seu 

dever de cuidado, n io  havendo, ao contrario do que afirma a CMVM, qualquer 

relaqio directa, na economia da sentenca recorrida, entre as "aquisiqbes de buncos e 

das campanhas accionistaf e a exclusio da neglig6ncia do BCP. 

SUBSIDIARIAMENTE, E POR CAUTELA, QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENACAO 

RR) Atenta a factualidade provada nestes autos, a condenacio do BCP e, a partida, 

uma hip6tese excluida. 

SS) Operando o Tribunal da Relacio, no process0 contra-ordenacional, como ljltima 

instdncia, e so podendo em regra conhecer da materia de direito (cf. artigo 75.2, n.2 

1, do RGCO), caso o Recurso da CMVM pudesse vir a ser considerado procedente, 

hip6tese que apenas se admite por extrema cautela de patrocinio - mas sem nunca 

conceder (!) -, dai tambem nunca poderia decorrer a condenacio do BCP em sede 

de recurso, na medida que a materia de facto provada n i o  pode ser alterada nesta 

sede. 

TT) Em particular, ainda que este Venerando TRL concluisse pela verificaqio de algum 

dos vicios decisorios previstos no artigo 410.0, n.Q 2, do CPP, hip6tese que tambem 

apenas se admite por extrema cautela de patrocinio - mas sem nunca conceder (!) 

-, estando impedido por lei de alterar a materia de facto, n i o  poderia por si sanar o 

3 3 
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vicio em causa, tendo necessariamente de determinar (novo) reenvio do process0 

para julgamento, para sanagio do vicio identificado. 

SUBSIDIARIAMENTE, E POR CAUTELA, QUANTO A DETERMINACAO DA COIMA ~ N I C A  

0 caracter continuado das infraccbes 

UU) As 57 contra-ordenagbes imputadas pela CMVM ao BCP correspondem A alegada 

realizagio plurima, por referencia a dois blocos factuais homogeneos (documentos 

n i o  localizados e documentos encontrados na posse de advogados), de violagbes 

tipicas do mesmo bem juridico, executadas, relativamente a cada um dos referidos 

blocos factuais, de mod0 identico e com diminuigio sensivel da culpa. 

VV) Ou seja, as 57 contra-ordenaqbes imputadas pela CMVM ao BCP resumir-se-iam 

(na hipotese que n i o  se aceita de condenagio) a apenas duas infracgbes continuadas 

(artigo 30.0, n.9 2, do Codigo Penal, aplicavel as contra-ordenaqbes ex v i  artigo 32.0 

do RGCO). 

0 cumulo iuridico 

WW) A coima unica a que o BCP foi condenado pela CMVM por referhcia a violagio 

do dever de conservadoria resultou de um cumulo material de todas as coimas 

parcelares aplicadas. 

XX) A lei, porem, impbe um cumulo juridico na aplicagio da coima unica. 

A suspensio da execucio da coima 

YY) Na sua Decisio condenatoria, CMVM condenou o BCP numa coima unica, cm 

cumulo material, de € 3.000.000,00, suspendendo-a, porem, na sua execugio em € 

2.500.000,OO. 

ZZ) Considerando que, na economia da Decisio condenatoria da CMVM, a coima 

parcelar aplicada por referencia a violagio do dever de consewadoria assumia um 

valor relativo diminuto, num cenario de condenagio do BCP - que, repete-se, 

apenas se admite por extrema cautela de patrocinio, mas sem nunca conceder (!) -, 

ter-se-ia forgosamente de determinar, em coerencia com a Decisio condenatbria da 

CMVM, que a coima aplicada seria integralmente suspensa na sua execugio. 

Termos em que deve o recurso da CMVM 

ser julgado totalmente improcedente, 
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confirmando-se, na integra, a sentenqa 

proferida pelo Tribunal a quo, 

por assim ser de JUSTICA!)) 

10.0s recursos foram admitidos, por despacho de fls. 12657-12658 dos autos. 

11. Nesta Relaqso, o Senhor Procurador-Geral Adjunto emitiu o seu parecer, conforme 

consta de fls. 12668-12669, sustentando n i o  ser legalmente facultada ao recorrido a 

possibilidade de requerer a realizaqio de audi6ncia e sufragando, no mais, o teor da 

motivaqio do recurso apresentado pelo Ministerio Publico junto do Tribunal de 1.3 instdncia. 

12. Cumprido o disposto no art. 417.0, n.2 2, do CPP, respondeu o recorrido Banco 

Comercial Portugu6s, S.A., nos termos do articulado de fls. 12681-12685, reafirmando o seu 

requerimento de realizaqio de audihcia e de improcedencia dos recursos. 

13. Colhidos os vistos legais, foi o processo a confer6ncia1 cumprindo apreciar e 

decidir. 

* 

II. Fundamenta~so 

1. Delimitacio do obiecto do recurso 

Como e jurisprudencia assente, sem prejuizo das questdes de conhecimento oficioso, e 

pelas conclusBes que o recorrente extrai da motivaqiio apresentada, em que sintetiza as 

razBes do pedido (art. 412.0, n.O 1, do CPP), que se delimita o object0 do recurso e os 

poderes de cogniqiio do Tribunal Superior. 

Em processo contra-ordenacional, o Tribunal da Relaqao conhece apenas da materia 

de direito (art. 75.9, n.9 1, do DL n.Q 433182 de 27 de Outubro, adiante RGCOC), sem prejuizo 

do aludido conhecimento oficioso relativamente aos vicios previstos no art. 410.0, n .0~ 2 e 3, 

do CPP. 

Colocam os recorrentes as seguintes questbes': 

Recurso interposto pelo Ministbrio PIjblico 

1 Aqui elencadas pela ordem em que os recorrentes as colocam. 
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Quanto aos documentos auardados iunto de advogados 

- erro de direito; 

- erro notorio na aprecia@o da prova; 

- contradiqio insanavel da fundamenta~io. 

Quanto aos documentos extraviados 

- insuficiencia para a deciszo da materia de facto provada, no que respeita a perda de 

caixas de documentos; 

- no que respeita aos documentos deficientemente digitalizados, erro de direito, 

contradi~iio insanavel entre a fundamenta~io e a decisio, e entre factos provados. 

Recurso interposto pela CMVM 

Quanto aos documentos auardados iunto de advogados 

- nulidade da sentenqa recorrida, por excess0 de pronuncia; 

- err0 de direito; 

- contradi~iio entre os fundamentos e as conclus6es; 

- erro notorio na aprecia~zo da prova; 

Quanto aos documentos extraviados 

- contradiqio entre os fundamentos e as conclus8es; 

- erro de direito. 

lmportara ainda, previamente, apreciar o requerimento de realiza~io de audiencia de 

julgamento formulado pela recorrida nas suas respostas aos recursos. 

Conforme resulta do disposto no art. 411.Q, n.Q 5, do CPP, a lei n io  prev8 que o 

recorrido possa requerer a realiza~io de audiencia no Tribunal de recurso, limitando tal 

faculdade ao recorrente. 



Tribunal da Rela~iio de Lisboa 
9: Sect$io 

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa 
Tel: 21 3222900 Fax: 21 3479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.ora.~t 

Nio  se desconhecendo as criticas enderegadas a essa disposigio legal por parte da 

doutrina2, afigura-se-nos, no entanto, que a mesma n i o  enferma de inconstitucionalidade 

por violagio do principio da igualdade, por n i o  consagrar qualquer distinsio arbitraria ou 

discriminatoria em beneficio do recorrente, uma vez que so a este cabe delimitar o dmbito 

do seu recurso e ajuizar do interesse de ver debatidos determinados pontos da respectiva 

motivagio em auditincia de julgamento (que, apos a a l te ra~ io  ao preceito em causa atraves 

da Lei n.0 4812007, de 29-08, deixou de ser a regra para passar a ser a excepgio na 

apreciagio dos recursos). 

Dai que, n i o  tendo nenhum dos recorrentes requerido a realizagio de audigncia de 

julgamento, o recurso seja julgado em confertincia, de acordo com o preceituado no art. 

419.0, n .9~ 1, 2 e 3, al. c), do CPP. 

* 

2. Da decisio recorrida 

Previamente B apreciagio das questdes suscitadas, vejamos qua1 vejamos qua1 a 

fundamentagio de facto que consta da decisio recorrida. 

((a) Com relevancia para a decisio da causa resultaram provados os seguintes factos: 

1. 0s contratos (de aquisigio de acgdes e emprestimos para efeitos de operagdes de 

aquisigio de valores mobiliarios) que a recorrente celebrou com os CLlENTES - 
S E C C ~ O  A do Quadro do anexo IV, colunas a) e b) - ainda estavarn vigentes no 

periodo compreendido entre 8 de Margo de 2004 e 13 de Fevereiro de 2007 -Sccgio 

B do Quadro, coluna c); (corresponde ao anterior facto 217) 

2. A data da acgio de supervisio realizada pela CMVM a recorrente, a documentagio 

relativa aos contratos de emprestimo para efeitos de aquisigio de valores 

mobiliarios, relativa h SECCAO D do Quadro do anexo IV (coluna d): 

2.1.NSo foi localizada pela recorrente: 

2 Concretamente, por Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentario do C6digo de Processo Penal, UCE, Lisboa 
2009, pigs. 1118-1119, e Germano Marques da Silva, in Sobre recursos em process0 penal, notas sobre 
altera~des introduzidas pela Lei n.e 4812007, de 29 de Agosto, A Reforma do Sistema Penal de 2007, Garantias 
e Eficacia, p6g. 55. 

37 
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2.1.1. os documentos relativos as denominadas: "infraccdes 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, 57(s endo que o 

documento que se encontrava em falta consistia na proposta de concessio de 

crbdito); 

2.1.2. e documento relativo a "infracc60 32" (encontrava-se em falta o 

documento com as clausulas contratuais aplicaveis) - Anexo IV; 

2.2. Foram localizados pela recorrente e encontravam-se na posse dos seus 

advogados: 

a) os documentos referentes as "infraccdes 1, 9, 10, 22, 49, 50" do anexo IV (sendo 

que o documento que se encontrava em falta consistia na proposta de concessao de 

crbdito); 

b) os documentos referentes as "infraccdes 31 e 32" (encontrava-se em falta o 

contrato e livranqa); 

c) os documentos referentes. as "infraccdes 33 e 36" do anexo IV (encontrava-se em 

falta o Acordo de alteraqio do plano de reembolso) 

Todos os documentos referidos j6 n io  se encontravam acessiveis nas datas indicadas 

na coluna f) do referido anexo IV (datas que se reportam de 12.03.2007 a 

02.05.2007). (Corresponde ao anterior facto 218) 

3. Todos os contratos de concessio de credit0 e que se reconduzem aos contratos 

referidos na factualidade apurada em 217. e 218, foram celebrados nos anos de 2000 

e 2001; (corresponde ao anterior facto 250) 

4. 0s documentos a que se refere a factualidade assente em 218. que estavam na 

posse de advogados da recorrente e relativos as denominadas infraccdes 1,9,10,22, 

31, 32, 33, 36 49 e 50" do anexo IV existiam h data em que foram solicitados pela 

CMVM, e foram remetidos pelo BCP aquela entidade. (corresponde ao anterior facto 

251) 

Mais se provou que: 

5. Ap6s a fusao por incorporaqio do Banco Mello, S.A. e do Banco Portuguiis 

Atlantic0 (em de Junho de 2000) e do Banco Pinto 81 Sottomayor (em 15/12/2000) no 
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BCP, houve necessidade de organizar um arquivo unico, o que implicou a recolha 

fisica da documentagio de todas as sucursais, operagio que apenas terminou em 

Abril de 2004. 

6. Durante o processo de recolha de documentagio houve o extravio de algumas 

caixas de documentos. 

7. Apos a recolha da documentagio, foram criadas taskforces para proceder a 

organizagio do arquivo geral, tendo sido contratado uma empresa a quem foram 

dadas ordens para proceder h digitalizagio da documentagio de todo o universo 

BCP, apos o que deveriam proceder a destruigzo dos documentos originais. 

8. Durante cerca de um m@s e meio, uma das equipas de digitalizagio n i o  

seleccionou a opgio de frente e verso pelo que se perderam in~imeros documentos 

nomeadamente propostas de concessio de credit0 com clausulas no verso. 

9. 0 arguido sabia que tinha que guardar e manter em arquivo a documentagio 

relativa a cada uma das linhas de credito indicadas no Quadro 1V da decisio 

administrativa. 

10. 0 arguido agiu livre e consciente e voluntariamente na entrega aos advogados da 

documentagio referida no facto 2.2 convencido de que manteria assegurado o dever 

de consewadoria. 

11. Em nome da sociedade arguida Banco Comercial Portugues, S.A., existe o registo 

de 8 condenagees anteriores no dmbito de processos de contra-ordenagio 

instaurados pela CMVM, transitadas em julgado. 

12. Em nome da sociedade arguida Banco Comercial Portugu6s, S.A. existe o registo 

de 1 condenagio anterior no dmbito de processo de contra-ordenagio instaurada 

pelo Banco de Portugal e transitada em julgado. 

bl Factos N%o Provados: 

Com relevdncia para a decisio da causa n2o se provaram quaisquer outros factos 

nomeadamente: 

- que o arguido n io  quis guardar e manter em arquivo a documentagio relativa a 

cada uma das linhas de credito referidas em 2.1 dos factos provados 

* 
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c) lndlcaclo e exame critlco das provas aue serviram para formar a convlcciio deste 

Tribunal: 

0 s  factos provados n.g 1, 2, 3 e 4 assirn se consideraram por se mostrarern ja 

provados na decisio anterior encontrando-se tal materia transitada em julgado. 

Para a prova dos factos 5 a 10 o Tribunal valorou de forma critica, conjugada e global 

a prova produzida em audiCncia de julgarnento e a analise cuidada dos docurnentos 

juntos aos autos, designadamente segundo as regras da experiencia cornum e a luz 

do principio da livre convicgiio. 

Assim assurniu particular irnportdncia o depoirnento da testemunha Mario Gaspar 

Neves, que apesar de ser funcionario do BCP desde 1995 depds corn isengio e 

objectividade demonstrando conhecirnento direct0 e profundo dos factos em 

discuss20. 

Efectivarnente, esta testemunha era, a data director de auditoria para as relagees 

institucionais, sendo este quem interrnediava as relag8es do BCP con1 as autoridades 

de super visa"^, tendo coordenado, da parte do BCP, a acgio de supervis20 que deu 

origern a estes autos. 

Explicou esta testernunha, de forma clara e coerente, corno se operou a fusio de 

outras instituigdes bancirias no BCP, descrevendo a necessidade sentida por esta 

entidade de criar um arquivo 6nico e que obedecesse a criterios tarnbern unicos jS 

que as diferentes instituig6es bancarias, que vieram a ser incorporadas no BCP, 

tinharn metodos diferentes de trabalho que se reflectiam tarnbem na forrna corno a 

documentag20 era arquivada e que n io  era coerente corn a Iogica BCP. Explicou a 

rnorosidade de todo este processo, prirneirarnente ao nivel da recolha fisica de toda 

a docurnentag20 que durou ate Abril de 2004 e que irnplicou o recebimento no BCP 

de camionetas diarias carregadas de caixas corn docurnentaga"~, tendo-se verificado 

que, no decurso de todo o processo, algurnas caixas se extraviararn. Depois ao nivel 

do planeamento e organizagio do arquivo geral, que se iniciou em Dezernbro de 

2003, explicou esta testemunha que, em face da inumera docurnentar,Zo recolhida 

foram criadas taskforces, com tarefas especificas norneadarnente conservadoria de 
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tetras, conservadoria de contratos, arquivo, arquivo historico, sendo que em 

Agosto/Setembro de 2004 se iniciou o processo de digitalizaqio. 

No que respeita a este processo de digitalizaqio esclareceu a testemunha que este se 

processou em outsourcing, tendo sido contratada uma empresa exterior ao Banco a 

quem foram dadas as instrugties para digitalizar a documentaqio e posteriormente 

destruir os originais. Porem, verificou-se que durante este processo de digitalizaqio, 

e durante cerca de lmi is e meio, uma das equipas nunca seleccionou a opqio frente 

e verso, pelo que vieram a verificar que, nomeadamente no que respeita as 

propostas de concessio de credit0 com cldusulas no verso, apenas havia digitalizado 

a parte da frente, n i o  havendo qualquer hipotese de recuperaqio ja que o 

documento era destruido ap6s a digitalizaqio, 

Quanto aos documentos que se encontravam na posse dos advogados, esclareceu 

esta testemunha que isso ocorreu porque eram processos que se encontravam em 

fase de contencioso e que era habitual nessa fase, enviar o original do processo para 

o advogado. Referiu, porem, que nunca entenderam esse envio para os advogados 

como sendo violador do dever de conservadoria, porquanto o processo se 

encontrava conservado, embora n i o  estivesse na instituiqio bancdria, como se 

verifica actualmente jd que todos os documentos sio, agora, digitalizddos. 

A este respeito considerou-se tambem o depoimento da testemunha Rui Justino, 

funcionario da CMVM desde 1999, que trabalha no departamento de supervisio de 

intermediarios financeiros, tendo participado na supervisio que deu origem a estes 

autos. 

Esclareceu esta testemunha que concluiram que os documentos referidos em 2.2 se 

encontravam em escritorios de advogados porquanto isso nunca foi omitido pelo BCP 

sendo que alguns desses documentos eram mesmo copias do fax que os escrit6rios 

de advogados enviavam ao BCP. 

Ora, o facto de os documentos referidos em 2.2 terem sido enviados pel0 BCP a 

CMVM, sem haver a preocupagio de ocultar que o mesmo provinha de escritorio de 

advogado, permite concluir que, efectivamente, o BCP estava convict0 de que 

mantinha assegurado o dever de conservadoria apesar de os documentos estarem 
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entregues a advogados, o que determinou que se considerasse provado o facto n.a 

10. 

No que concerne A prova dos antecedentes contra-ordenacionais (factos 11 e 12) 

relevou o teor dos documentos juntos a fls. 12365 a 12376 e 12378. 

No que respeita ao facto n%o provado, respeitante ao elemento subjectivo, assim se 

considerou em face dos factos objectivos assentes, nomeadamente os factos 5 a 8. 

Na verdade, se o arguido organizou o arquivo, criou equipas de trabalho, contratou 

uma empresa para proceder A digitaliza~io de toda a documenta~io e porque, 

manifestamente, quis guardar e manter em arquivo essa documentaq%o. 

A prova globalmente considerada deterrninou a convic~io do tribunal expressa nos 

factos acima considerados.)) 

* 

3. Da analise dos fundamentos dos recursos 

De acordo com as regras de precedgncia Iogica importara, em primeiro lugar, apreciar 

as questaes que obstem ao conhecimento do merito da decisio. 

Seguidamente das que a este respeitem, comeqando pelas atinentes aos vicios 

previstos no art. 410.0, n.2 2, do CPP. 

Por fim, das questaes relativas a materia de direito. 

* 

3.1. Nulidade da sentenca, Dor excesso de uronuncia 

A recorrente CMVM sustenta que a sentensa recorrida enferma de nulidade, por 

excesso de pronlincia, quando exclui o dolo em relaqio aos documentos guardados em 

advogados, nos termos dos arts. 118.0, n.2 1, e 379.0, n.Q 1, al. c), do CPP, ex vi art. 41.2 do 

RGCORD. 

Para tanto, alega que, em face do reenvio parcial - limitado ao facto n i o  provado 

consignado no paragrafo B da sentensa de 1.2 instincia que conflitua com o facto provado 

n.? 218 - determinado por este Tribunal da Relaqio no seu acordio de 28-06-2011, os 

poderes de julgamento pelo Tribunal de Pequena lnstdncia Criminal de Lisboa se reduziam a 
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apreciacio do tip0 subjectivo do dever de conservadoria, tendo-se formado caso julgado 

formal quanto a todos os demais factos provados e n i o  provados. 

Ora, na sua perspectival o Tribunal a quo, ccembora n i o  tenha alterado a materia de 

facto objectiva firmada na primeira Sentenqa e confirmada pel0 TRL, julgou a quest50 que 

Ihe foi remetida por forma a ultrapassar os limites do reenvio)), ccao aceitar que a conduta 

era consciente e voluntaria (corno resultava da decisio judicial superior) mas concluindo que 

a conduta n i o  era dolosa.)) 

E isto porque, segundo alega, o acord%o da Relacso ctdeixou bem claro que a conduta 

teria de ser entendida como dolosa quanto aos documentos entregues aos advoga dos. 

Quando o Tribunal da Relaqio estatuiu que a conduta foi voluntaria e consciente deixou bem 

claro que sob o ponto de vista factico a conduta apenas poderia ser qualificada como 

dolosa. )) 

Vejamos. 

0 excesso de pronuncia, configurado como uma nulidade da sentenca, com previsio 

no art. 379.0, n.9 1, al. c), do CPP, ocorre quando o tribunal aprecia materia de que n%o podia 

tomar conhecimento. 

No caso vertente o Tribunal da Relacio determinou o reenvio parcial em ordem a 

sanacio do vicio decisorio previsto na al. b), do n.g 2 do art. 410.9 do PP, limitando o 

julgamento a uma concreta questio, que era a inconciliabilidade entre os factos provados 

descritos no n.0 218 da materia dada como provada e os factos constantes da al. B) dos 

factos n i o  provados. 

Efectivamente, ali se Ie: 

((A sentenca recorrida deu como n i o  provado que "A recorrente tenha agido 

consciente e voluntariamente na pratica dos factos apurados em 218 ("Dever de 

conseradoria"), n i o  querendo guardar e manter em arquivo documentacio relativa a cada 

uma das linhas de credit0 indicadas no Quadro IV da decisio administrativa" [alinea B) dos 

factos n i o  provados]. 
43 
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Esta demonstrado nos autos (facto provado n.Q 218) que, a data da supervisio da 

CMVM, n i o  foi localizada urna serie de documentos (o que, no entendimento acima 

explanado, coloca a quest30 do cumprimento do dever de conservadoria dos documentos 

que deveriam estar a sua guarda) e, por outro lado, que a data da supervisio o BCP 

depositara uma serie de documentos em escrit6rios de advogados (do que se infere, ainda 

no entendimento indicado, que o BCP quis voluntaria, livre e conscientemente entrega-10s a 

terceiros, relativamente ao destinatario do dever de conservadoria). 

Simultaneamente, o BCP que n i o  tinha uma serie de documentaqio na sua posse, 

como Ihe cabia, n i o  agiu, nos termos da sentenqa recorrida, consciente e voluntariamente, 

ao n i o  guardar e manter em arquivo documentaqio relativa a cada uma das linhas de 

credit0 indicadas no Quadro IV da decisio administrativa. 

Estes factos, provados e n i o  provados, n i o  se mostram cornpativeis entre si. 

Repare-se que n i o  se trata do mero confront0 entre urn facto em que se da como n i o  

provado o tip0 subjectivo de ilicito, corn outros dois factos provados a relevar apenas no 

plano da tipicidade objectiva. 

Se o BCP entregou documentos a terceiros (advogados), f5-lo voluntaria e 

conscientemente, querendo n2o rnanter em arquivo documentaqio relativa a cada urna das 

linhas de credit0 indicadas no Quadro IV da decisio administrativa, isto e, quis violar o seu 

dever de conservadoria, no pressuposto que se assume de que a guarda por advogados n2o 

satisfaz a referida exigGncia legal de conservadoria. 

Como se diz no recurso do Ministerio Pliblico, pode o BCP ter pensado que com isso 

n i o  violava o dever de conservadoria, mas esse e outro problema, de erro, a dilucidar, que 

n i o  foi aflorado na sentenqa, como tarnbem n i o  havia sido na impugnaqio judicial da 

decisio administrativa. 

A referida inconciliabilidade dos factos configura o vicio decisorio previsto no artigo 

410.0, n.O 1, alinea b), do C.P.P., devendo determinar o reenvio, nesta parte.)) 
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De acordo corn o disposto no art. 426.0, n.0 1, do CPP, sernpre que, por existirern os 

vicios referidos nas alineas do n.0 2 do artigo 410.0, n i o  for possivel decidir da causa, o 

tribunal de recurso ordena o reenvio para novo julgarnento, que pode ser relativo a 

totalidade do object0 do processo ou, corno sucede in casu, relativo apenas a questdes 

concretamente identificadas. 

Como refere Paulo Pinto de ~lbuquerque~, ((A decisio de reenvio so tern lugar se "nao 

for possivel decidir da causa" no tribunal de recurso. lsto el so se procede ao reenvio 

quando for objectivarnente "irnpossivel" ao tribunal de recurso, corn todos os elernentos de 

que dispce, decidir da causa.)) 

El corno tarnbem explica o rnesmo autor4, ((0 poder de reenvio restringe-se apenas a 

colocaqio pelo tribunal de recurso das "questaes concretas" (art. 426.0,n.O 1) que compete 

ao tribunal inferior decidir, mas n i o  inclui o poder de o tribunal de recurso ordenar ao 

tribunal inferior ("ordena-sen, "irnpde-se" ou "deterrnina-sen) a realizaqzo de urna certa 

diliggncia de prova el rnenos ainda, impor a extracqzo de uma certa ilaq%o ou conclusio de 

facto de um rneio de prova. Apos o reenvio do processo, o tribunal inferior rnantern inteira 

liberdade sobre a admissibilidade dos rneios de prova para efeitos de resoluqzo da "questio 

concreta" colocada e a valoraqio da prova deles resultante. 0 tribunal inferior esta, pois 

apenas vinculado a constataqio do vicio feita pelo tribunal superior e aos terrnos da 

"questtio concreta" colocada para resolu~50, n i o  podendo alargar o drnbito dessa questio.)) 

El continua: 

((A decisio do tribunal superior sobre a restante rnateria (as questdes que o tribunal 

superior n i o  "colocar" para resoluqio pelo tribunal inferior) transita em julgado.)) 

Relativarnente ao alcance objectivo do caso julgado, a jurisprudgncia tern oscilado 

entre urn entendirnento rnais restrito, que limita os efeitos do caso julgado a parte decisoria 

da sentenqa, e urn outro, rnais alargado, que considera que o seu efeito pode estender-se a 

alguns pontos do percurso logico que conduziu a deciszo. 

3 Ob, cit., pig. 1150. 
Idem, pig. 1153. 
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Exemplo do primeiro e o acordio do STJ de 18-02-199g5, no qua1 se 16: 

((Antunes Varela (In "Manual de Processo Civil, 2 5  Ediqio, pags. 710 e seguintes), interpretando 

a lei actual, ou melhor, o Cod. de Proce Civil de 1961 que, nesta parte, n io  foi alterado em 1995, 

ensina que o caso julgado material so se forma sobre o pedido, ou seja, o efeito juridic0 pretendido 

pelo autor e n io  toda a causa de pedir (...). A forqa do caso julgado cobre apenas a resposta dada 21 

pretensio do autor e n io  ao raciocinio Idgico que a sentenqa percorreu, para chegar a essa resposta. 

Decorre do art2 960 do Cbd. de Proce Civil que a decisio de questBes suscitadas pelo reu n io  

constitui caso julgado fora do process0 respectivo, a n io  ser que alguma das partes requeira o 

julgamento com essa amplitude. "A forqa do caso julgado n i o  se estende, por conseguinte, aos 

fundamentos da sentenqa, que no corpo desta se situam entre o relatdrio e a decisio final" (Varela, 

ob. Cit., pdg. 714). 

"0s factos considerados como provados nos fundamentos da sentenqa n io  podem considerar- 

se isoladamente cobertos pela eficdcia do caso julgado, para efeitos de extrair deles outras 

consequ&ncias, alem das contidas na decisio final" (Varela, ob. cit., pdg. 716). 

"As reservas formuladas quanto a eficacia do caso julgado sobre os factos subjacentes A 

decisio procedem de igual modo, mutatis mutandis, quanto as relaqaes juridicas prejudiciais (...)" 

(Varela, ob. cit., pdg. 717).)) 

A favor do segundo entendimento pronunciou-se, designadamente, o acordzo do STJ 

de 25-03-2004~, onde se refere: 

((0 caso julgado da decisio tambem possui um valor enunciativo, que exclui toda a situaqio 

contraditdria ou incompativel com aquela que ficou definida na deciszo transitada e afasta todo o 

efeito incompativel, isto 6, todo aquele que seja excluido pelo que foi definido na decisio transitada, 

ainda que apenas dependente do decidido por uma relaqio de prejudicialidade.)) 

E tambem o acordio deste Tribunal da Rela@o de Lisboa de 15-11-2007': ((( ...) embora 

em regra o caso julgado n%o se estenda aos fundamentos de facto da respectiva decisio, conforme 

- 

5 Proferido nos autos de Revista n.? 998040, in www.dasi.pt, assinalando-se urn voto de vencido, precisamente 
no que respeita 3 questio em analise: ~ N 3 o  acompanho a fundamentacio restante do acordio, que vai na 
linha de urna orienta~io restritiva sobre o imbito do caso julgado. Tenho-me situado em posic?io, creio que 
maloritaria hoje na doutrina e na jurisprudencia, que propende a urn certo regress0 a Savigny, como expus em 
acdrd3os de que fui relator (acordios de 9 de Julho de 1998, recurso 620198 e de 10 de Julho de 1997, recurso 
6/97).>) 
6 Proferido no Proc. n.? 4074103, ibidem. 
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se extrai do art. 960, n.0 2 do CPC, casos ha em que os fundamentos em si possuem valor proprio de 

caso julgado, como nas situa~des em que se verificam relaq8es de prejudicialidade, ou seja, quando o 

fundamento da decis%o transitada condiciona a apreciaqio do objecto de uma acqzo posterior.)) 

Propendemos para este segundo entendimento, mais amplo, do alcance do caso 

julgado, que se nos afigura oferecer mais garantias de evitar a contradicio de julgados. 

0 efeito do caso julgado e o de impedir qualquer novo julgamento da mesma questiio, 

podendo, quanto a sua extensio, distinguir-se (centre caso julgado em sentido absoluto e 

relativo: No primeiro caso a decisio n i o  pode ser impugnada em nenhuma das suas partes. 

0 caso julgado relativo e objectivamente relativo quando so uma parte da decisso se fixou e 

sera subjectivamente relativo quando so pode ser impugnada por um dos sujeitos 

processuais. 

(...) existe caso julgado material quando a decisio se torna firme, impedindo a 

renovacio da instdncia em qualquer processo que tenha por objecto a apreciacio do mesmo 

ou dos mesmos factos ilicitos. Por seu turno o caso julgado formal n%o assume semelhante 

funcio, nem contem, no essential, dimensso substantial. 

Na verdade, e conforme refere Castro Mendes, o caso julgado formal consubstancia-se 

na mera irrevogabilidade do acto, ou decisio judicial, que serve de base a uma afirmaqio 

juridica ou conteudo e pensamento, isto el uma inalterabilidade da sentenca por act0 

posterior no mesmo processo  NO caso julgado formal (art. 6720 do Cod. Proc. Civil), a 

decisio recai unicamente sobre a relaqio juridica processual, sendo, por isso, a ideia de 

inalterabilidade relativa, devendo falar-se antes em estabilidade, coincidente com o 

fenomeno de simples preclusio (4)'. 

Ha, pois, caso julgado formal quando a decisio se torna insusceptivel de alteracio por 

meio de qualquer recurso como efeito da decisio no proprio processo em que e proferida, 

conduzindo ao esgotamento do poder jurisdicional do juiz e permitindo a sua imediata 

7 Proferido no Proc. n.? 7506107-8, ibidem. 
3)- cfr. Castro Mendes, "Limites Objectivos do Caso Julgado em Processo Civil", pag. 16 
4)- cfr. Alberto dos Reis, "Cddigo de Processo Civil, Anotado", vol. V, phg. 156) 
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execuqio (actio judicati) - cfr. Acs. do Supremo Tribunal de 23 de Janeiro de 2002, Proc. 

3924101, e de 3 de Marqo de 2004, Proc. 215104. 

(...I 
No rigor das coisas, o caso julgado formal constitui um efeito de vinculaqio 

intraprocessual e de preclusio, pressupondo a imutabilidade dos pressupostos em que 

assenta a relaqio processual (5)". 

Para Damiio da Cunha (6)" os conceitos de ccefeito de vinculaqio intraprocessual)) e de 

ccpreclusio)) - referidos ao imbito intrinseco da actividade jurisdicional - querem significar 

que toda e qualquer decisio (incontestivel ou tornada incontestavel) tomada por um juiz, 

implica necessariamente tanto um efeito negativo, de precludir uma ccreapreciaqio)) 

(portanto uma proibiqio de ccregressio))), como um efeito positivo, de vincular o juiz a que, 

no futuro (isto e, no decurso do processo), se conforme com a decisio anteriormente 

tomada (sob pena de, tambem aqui, ccregrediru no procedimento) Este raciocinio, adianta o 

mesmo Autor vale, n i o  so em primeira insthcia, como em segunda ou terceira instancia 

(embora o grau de vinculaqio dependa da especificidade teleologica de cada grau de 

recurso). E este mecanismo vale - ao menos num esquema geral - para qualquer tip0 de 

decisio, independentemente do seu conteudo, isto e, quer se trate de uma decisio de 

merito, quer de uma decisio ccprocessual)). 

Neste sentido, qualquer decisio que se dirige apenas as decisiies de merito contem 

um efeito de vinculaqio intra-processual. Do que se trata e, pois, e nesta medida, de um 

qualquer exercicio de poderes publicos (em que incontestavelmente se insere a funqio 

jurisdicional) ter que percorrer um determinado iter formativo para que legitimamente se 

possa manifestar; assim o que esta em causa e que, no exercicio da funqio jurisdicional 

(repetindo, todavia, que n i o  se trata de um problema exclusivo da funs20 jurisdicional), uma 

determinada decisio sobre a culpabilidade, tomada por forma legitima (porque, 

supostamente, se percorreu urn iter formativo) e incontestavel (porque dela n i o  se interp6s 

10 5)- Gerrnano Marques da Silva (Curso de Processo Penal pag 34 e seg) 
11 6)- Caso Julgado Parcial pag 143 
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recurso), produza os seus efeitos: a) o efeito negativo, no sentido de n i o  poder ser colocada 

novamente em ((juizo)); e b) positivo, no sentido de que, no decorrer da actividade 

jurisdicional, as questdes subsequentes que estejam numa relaqio de ccconexio)) n i o  

coloquem em causa o ja decidido - ou seja, existe o dever de retirar as consequkncias 

juridicas que decorrem da anterior decisio. (7)12))13. 

Em conformidade com este entendimento, devem ser tidas como assentes as questBes 

tratadas no acordio deste Tribunal da Relaqio de 28-06-2011, que constituiram pressuposto 

e fundamento da decisio de reenvio relativamente a concreta questio que agora nos ocupa. 

Concretamente, e em sintese, que os documentos ora em causa estio abrangidos pelo 

dever de conservadoria, que a sua entrega a escritorio de advogados n i o  satisfaz as 

exigkncias do dever de conservadora, e que o prazo de conservadoria deve ser contado a 

partir do fim da vigkncia dos documentos. 

Ou seja, tera de ter-se por definitivamente assente que se mostram preenchidos os 

elementos objectivos do tip0 do ilicito contra-ordenacional em questio, o que, de resto n i o  

parece ser object0 de discordia, pois que tanto os recorrentes CMVM e MP como a recorrida 

admitem (expressa ou implicitamente) que a discussio se cinge ao respectivo elemento 

subjectivo, embora divergindo quanto ao dmbito desta discussio. 

Na perspectiva da recorrente CMVM, a sentenqa recorrida ultrapassou os limites do 

reenvio parcial, ao ter como assente (corno havia decidido o Tribunal da Relaqio) que a 

conduta era consciente e voluntaria e depois concluir que essa conduta n i o  era dolosa, 

12 7)- Gotz, citado por Darni3o da Cunha, pretende fundarnentar o ccefcito de vinculag30 intraprocessualw, se socorra de 
urna proibigao de venire contra factum proprium por parte da fung3o jurisdicional 
Deve dizer-se que o conceit0 de venire contra factum proprium, tendo em conta a sua fung.50 originarla (no Direito civil), 
estd directamente ligado A ideia de ((tutela da confianga)); tutela de confianga perspectivada como tutela de posigaes 
subjectivas - tutela ((inter-partess. 
Todavia, no que toca A posig.50 de Gotz , mas tambCrn na doutrina processual penal alema, a proibig30 de venire contra 
factum propriurn n.50 parece ser tanto perspectivada para a tutela de ccprivadoss, mas mais para a garantia da confianga 
objectiva na fungao jurisdicional. Ora, devemos dizer que o venire contra facturn propriurn abarca, diriarnos 
necessariamente, tanto urna dimens30 objectiva corno urna subjectiva - tanto a tutela de quern participa no processo, 
como urna espCcie de (auto-) tutela institucional. No entanto, no pensamento gerrnanico, 6 evidente que apenas esta em 
causa esta segunda perspectiva: a proibigzo de contradig30 e (cregressaov da fung3o jurisdicional 
13 Cf. Ac6rd io  do STJ d e  20-10-2010, Proc. n.? 3554/02.3TDLSB.S2 - 3.#, ibidem. 
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porque aquele Tribunal havia deixado claro que a conduta so podia ser considerada como 

dolosa. 

N io  acompanhamos esta afirmaqio, por duas ordens de raz6es. 

Em primeiro lugar, porque se o Tribunal da Relaqio tivesse considerado ser possivel 

decidir da causa relativamente a materia ora em questio, com recurso ao texto da decisio, 

por si so ou conjugado com as regras da experiincia comum, designadamente sanando a 

contradiqio detectada, ts-lo-ia feito. 

Teria, nesse caso, evitado o reenvio que, como vimos, so tem lugar quando n i o  for 

possivel ao Tribunal superior decidir da causa. 

Concretamente, se tivesse entendido ser a conduta apenas passive1 de ser considerada 

dolosa, sem necessidade de produqio de outra prova, n i o  se alcanqa qua1 seria o objectivo 

do reenvio parcial do process0 para novo julgamento, limitado a concreta questio do tip0 

subjectivo da infracqio. 

Por outro lado, porque dizer-se que uma conduta e consciente e voluntaria, n i o  

equivale a dizer-se que a mesma e dolosa, como mais detalhadamente adiante se vera. 

0 proprio Tribunal da Relaqio coloca a possibilidade de a arguida ter agido em erro, 

que deixa em aberto: 

((( ...) pode o BCP ter pensado que com isso n i o  violava o dever de conservadoria, mas 

esse e outro problema, de erro, a dilucidar, que n i o  foi aflorado na sentenqa, como tambem 

n i o  havia sido na impugnaqio judicial da decisio administrativa.)) 

Ora, como e sabido, a ter-se por verificada a ocorrincia do err0 previsto no art. 8.0, n.0 

2, do RGCOC (em qualquer das suas formas) o dolo e excluido, ficando ressalvada a 

punibilidade da negligsncia nos termos gerais (n.0 3 do mesmo preceito). 

Dai que a conclusio da recorrente CMVM (de que este Tribunal havia deixado claro 

que a conduta s6 podia ser considerada como dolosa) n i o  tenha qualquer suporte no texto 

do acordio, sendo ate com ele contraditoria. 

Por isso, nesta materia, n i o  incorreu a sentenqa recorrida em qualquer excess0 de 

pronuncia, improcedendo a invocada nulidade. 
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3.2. Vicios ~revistos no n.e 2 do art. 410.0 do CPP 

Cumprira, seguidamente, analisar a ocorrgncia dos vicios a que se reportam as diversas 

als. do n.0 2 do art. do CPP. 

Sio varios os vicios desta natureza que os recorrentes assacam a sentenqa recorrida, 

fazendo-o quer relativamente a parte em que a mesma se pronuncia sobre os documentos 

guardados em escritorio de advogados quer aquela que versa sobre os documentos n i o  

localizados. 

Importara, por isso, antes de mais, avaliar o alcance do caso julgado parcial formado 

pelo acord2o deste Tribunal da Relaqio de 28-06-2011. 

Tendo presentes as consideraqdes acima expostas sobre esta questio, atentemos, 

mais uma vez, no teor desse aresto, concretamente na parte que transcrevemos em 3.1.. 

Dela decorre, a nosso ver inequivocamente, que a contradiqio detectada na materia 

de facto, entre o ponto 218. dos factos provados, que se refere quer aos documentos que, 

de todo, n2o foram localizados quer aos que se encontravam na posse dos advogados da 

arguida, e o facto n i o  provado narrado em B), se reporta unicamente aos documentos 

depositados em escritorio de advogados, pois que, obviamente, como se Iii no acordio deste 

Tribunal da Relaqso, ((Se o BCP entregou documentos a terceiros (advogados), fii-lo 

voluntaria e conscientemente, querendo n i o  manter em arquivo documentag20 relativa a 

cada uma das linhas de credit0 indicadas no Quadro IV da decisio administrativa (...))). 

0 caracter necessaria e logicamente voluntario dessa conduta de entrega a terceiros e 

incompativel com o dar-se como nZo provado que a recorrente tenha agido consciente e 

voluntariamente. 

Mas e apenas esse o dmbito da contradiqio detectada e afirmada pelo Tribunal da 

Relaqio, nenhuma tendo sido declarada (nem existindo) entre o dar-se como assente que 

determinados documentos n i o  foram localizados e que tal "desaparecimento" n i o  se deveu 

a uma conduta consciente e voluntaria da arguida. 
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Recorde-se que, relativamente as contra-ordenaqdes consistentes na violaqio do 

dever de conservadoria, eram as seguintes as questdes colocadas nos recursos cujo 

conhecimento foi objecto desse acordio deste Tribunal da Relaqio: 

- no recurso interposto pela CMVM, a interpretaqio contra legem do art. 308.9 do 

CdVM e das imputadas violasaes do dever de conservadoria; 

- no recurso interposto pelo MP, a errada interpreta~io adoptada na sentensa 

recorrida quanto as imputadas violaqdes do dever de conservadoria, a n i o  prescrisio de tais 

infracqdes, e o vicio decisorio previsto na al. b) do n.9 2 do art. 410.9 do CPP. 

0 acordio deste Tribunal da Relaqio analisou e decidiu todas essas questdes, tendo 

detectado na decisio recorrida este ultimo vicio e excluido a ocorr@ncia de quaisquer outros. 

E foi t io-so para sanaqio do assinalado vicio de inconciliabilidade entre factos, corn os 

contornos acima definidos, que foi determinado o reenvio parcial do processo. 

0 Tribunal recorrido, procurando delimitar o objecto do julgamento que Ihe cumpria 

levar a cabo, nos termos e limites determinados pelo acordio do Tribunal da Relaqio, 

debruqou-se sobre o teor deste, em sede de quest30 previa, e depois de transcrever o seu 

ponto 3.2.1.2., referiu: 

((Analisada o raciocinio explanado no Acordio e a decisjo final de reenvio, conclui-se 

que se determinou o reenvio apenas em ordem L sanaqio do vicio decisbrio previsto 

no art.0 4100, n.9 1,alinea b). Tal poderia levar a interpretar o Acbrdio no sentido de 

que o reenvio nio visa a apreciagio de todas as 57 contra-ordenagaes relativas ao 

dever de conservadoria, mas apenas i s  contra-ordenaqaes referentes L violagio do 

dever de conservadoria em que o documento solicitado existia e se encontrava na 

posse de advogado. 

Por6m, verifica-se que o dever de conservadoria foi alegadamente violado por duas 

vias; uma por na"o terem sido de todo encontrados os documentos cuja conservaqio 

se impunha; outra por tais documentos terem sido localizados mas encontravam-se 

na posse dos advogados. Ora, o facto constante da alinea B) dos factos nio provados, 
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prende-se com o elemento subjectivo que engloba todas as referidas 57 

contraordenaq8es1 nZo sendo possivel alterar o elemento subjectivo (que de acordo 

com o referido AcordZo deveria considerar-se provado) sem o dividir em dois 

"animus" ja que duas sio tambem as formas de alegada violaqio do dever de 

conservadoria. 

Pelo exposto, serZo apreciadas todas as 57 contra-ordenaq8es relativas A violaqio do 

dever de conservadoria, em obediincia ao AcordZo do Venerando Tribunal da 

Rela~io de Lisboa e de acordo com a livre convicqZo deste Tribunal resultante da 

prova produzida na audiencia de discussio e julgamento. Tal nio invalida, porem, 

que se considerem provados, porquanto transitados em julgado, todos os demais 

factos, tendo apenas que reformular, de acordo com a prova produzida e de mod0 a 

sanar a contradiqio anteriormente apontada, o facto nio provado constante da 

anterior al. b).)) 

Compreende-se a dificuldade do Tribunal recorrido, e a sua percepcio de que n i o  

seria possivel alterar o elemento subjectivo que se mostrava plasmado no ponto B) dos 

factos n i o  provados sem o dividir em dois animus. 

Diverge-se, no entanto, da decisio de voltar a discutir a factualidade relativa aos 

documentos n i o  localizados, pois que, quanto a estes, nenhum vicio havia sido detectado. 

Na verdade, naquele ponto de facto, tal como constava da primeira sentenca 

recorrida, esse elemento subjectivo pretendia abranger todos os documentos (0s guardados 

em escritorio de advogados e os n i o  localizados), razio pela qua1 este Tribunal da Relacio, 

apesar de a contradiqio insanavel detectada se reportar a "parte" do facto, teve a 

necessidade de, a final, se referir a globalidade das 57 contra-ordenac8esJ sob pena de o 

Tribunal recorrido n i o  poder cumprir o por s i  determinado. 

Mas para respeitar integralmente o decidido no anterior acordio deste Tribunal da 

Relacio, bastaria ter alterado a redaceio do facto n i o  provado (anteriormente designado) 

por B), reduzindo-a apenas aos documentos constantes do (entio) ponto 218. a., que se 

referia aos documentos n i o  localizados pela recorrente, e discutir, em sede do novo 
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julgamento, apenas o elemento subjectivo relativo aos documentos que se encontravam na 

posse dos advogados da recorrente (a que se aludia em b. daquele ponto de facto). 

Por isso, na parte em que apreciou novamente o elemento subjectivo relativo aos 

documentos n i o  localizados, a sentenca recorrida situou-se fora dos limites do reenvio 

determinado14. 

Temos, assim, por certo que, na sequencia do anterior acordb  prolatado por este 

Tribunal, se formou caso julgado formal relativamente aos documentos n i o  localizados, n i o  

podendo tal materia ser novamente trazida a discuss%o, pelo que, nesta parte, a sentensa 

recorrida incorreu em excess0 de pronuncia, determinante da nulidade prevista do a r t .  

379.0, n.O 1, al. c), do CPP. 

Cumprindo suprir essa nulidade (nos termos do n.2 2 do referido preceito, quer na 

redace20 vigente a data da pratica dos factos, quer na introduzida pela Lei n.g 20/2013, de 

30-08)) que e susceptive1 de suprimento por este Tribunal de r e c ~ r s o ~ ~ ,  bastar6 para o efeito 

declarar suprimida da sentenca recorrida a parte atinente a quest20 que n i o  devia ter sido 

conhecida, ou seja, o que nela diz respeito aos documentos que n i o  foram localizados. 

Em consequGncia, n i o  podera ser apreciado o object0 dos recursos ora em apreco, nos 

segmentos em que se referem a tais documentos, portal materia se encontrar a coberto do 

caso julgado. 

Cingindo-nos, portanto, a materia de facto relativa aos documentos guardados em 

escritorio de advogados, vejamos quais os vicios apontados pelos recorrentes. 

0 MP afirma que a sentenca recorrida padece de con t rad l~ io  insanivel entre factos 

dados como provados, concretamente entre os pontos 9. e 10. da materia provada16. 

14 Como, de resto, tambem reconhece o MP a fls. 4 da sua motivaq30 de recurso - cf. fls. 12416 dos autos. 
15 Cf., a propbsito, Oliveira Mendes, in Cddigo de Processo Penal Comentado, Almedina, 2014, pags. 1183- 
1184, e Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., pdgs. 962-963. 
l6 Materia que, contrariamente ao afirmado na resposta da arguida, figura nao so no corpo da mot iva~ io  como 
nas suas conclusbes 61,s a 63.4. 
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E isto porque ((0 facto provado n.2 9 afirma um sentido fechado, estrito de 

conservadoria, que implica efectiva guarda em arquivo e vale para todos os documentos do 

genero emitidos na actividade normal de um emitente que seja instituiqio bancaria, sendo 

por isso extensive1 aos documentos a que se reporta o facto provado n. 2 10.)) 

ccDonde, a insanavel contradiqio, porque o facto provado n.2 10 desmonta, destroi, o 

facto provado n.2 9, ao admitir que o dever de conservadoria tambem se respeita com a 

alienaqio dos documentos originais, que n i o  ficam guardadas em arquivo, sem que o BCP 

conserve copia certificada em seu podern. 

0 vicio a que alude a al. b) do n.2 2 do art. 410.2 do CPP, de contradi~zo insanavel da 

fundamenta~lo ou entre a fundamenta~zo e a deciszo, verifica-se ccquando, de acordo com 

um raciocinio Iogico na base do texto da decisio, por s i  so ou conjugado com as regras da 

experihcia comum, seja de concluir que a fundamentaqio justifica decisio oposta, ou n i o  

justifica a decisio, ou torna-a fundamentalmente insuficiente, por contradiqio insanavel 

entre factos provados, entre factos provados e n i o  provados, entre uns e outros e a 

indicacio e a analise dos meios de prova fundamentos da convicqzo do tribunal))17. 

Ora, analisados os factos em causa, n i o  vislumbramos a apontada contradiqio. 

0 ponto 9. dos factos provados, que se refere genericamente a documentaqio relativa 

a cada uma das linhas de credit0 indicadas no Quadro IV, tera de entender-se como 

abrangendo todos os documentos a que alude o ponto 2. (anterior ponto 218.). 

Mas nele n i o  vemos afirmada qualquer "doutrina" ou interpretaqio, restrita ou 

alargada, do que seja o dever de conservadoria. 

Apenas o facto de que a arguida ccsabia que tinha de guardar e manter em arquivo a 

documentaqio (...))), o que nada permite concluir relativamente ao entendimento que 

aquela tinha dessa concreta obrigacio, designadamente sobre se a mesma so poderia ser 

- - - - 

l7 Cf. ACS. do STJ de 06-10-1999 e de 13-10-1999, in Tolda Pinto, A Tramitagzo Processual Penal, 2.1 Ed., p6g. 
1058. 
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cumprida guardando a documentacio em arquivo junto de si ou se esse cumprimento se 

assegurava ainda com a guarda em arquivo noutro local que n i o  as suas proprias 

instalac6es. 

Por sua vez, o ponto 10.) para alem da voluntariedade e consci6ncia da entrega dos 

documentos em causa a escritorio de advogados, contem o que, de acordo com a conv ic~ io  

do Tribunal, decorreu da prova produzida em audi6ncia de julgamento: que a arguida ao 

proceder a essa entrega estaria convencida de que dessa forma manteria assegurado o 

dever de conservadoria. 

Contrariamente ao que refere o recorrente na sua conclusio 63.2, neste facto n i o  se 

admite, ou deixa de admitir, ccque o dever de conservadoria tambem se respeita com a 

al iena~io dos documentos originais, que n i o  ficam guardados em arquivo, sem que o BCP 

conserve copia certificada em seu poder)), apenas se da como assente que o BCP agiu na 

convic~io de que com a entrega a escritorio de advogados o cumprimento daquele dever 

ainda ficaria assegurado, o que e coisa diversa. 

N io  existe, por isso, qualquer contradi~io entre os dois factos provados. 

0 que sucede e que o recorrente discorda da conv ic~ io  formada pelo Tribunal a esse 

respeito, o que se prende com a avaliacio, por parte deste, dos elementos de prova, como 

adiante veremos. 

Ambos os recorrentes afirmam que a sentenCa recorrida padece de erro notorio na 

aprec1aqa"o da prova. 

A recorrente CMVM refere, na sua conclusio 4.2, al. b), que o vicio de err0 notorio na 

aprecia~io da prova se patenteia na circunstdncia de a decisio recorrida afirmar ccuma 

convic~ao do BCP da equivaltncia entre a guarda junto de si e junto de advogados, quando a 

natureza dos deveres de uns e outros e bem diversa, cccomo a propria Senten~a reconhece)). 

Percorrido o corpo da sua motivacio de recurso, n i o  se v6 que nela a recorrente tenha 

feito qualquer alusso ao vicio de err0 notorio na aprecia~tio da prova. 
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Aborda aquela questio da "convicqio do BCP" a proposito da negligencia (no ponto 

1II.C da sua motivaqzo), considerando ter o Tribunal incorrido num ccvicio de 

fundamentaqio)), patente a fls. 27 e 28 da sentenqa (que se inserem na fundamentaqzo 

juridica desta), acrescentado que essa fundamentaqio (juridica) contradiz os factos provados 

e que afirmar ({que o BCP estava convicto que guardar documentos contra os interesses dos 

clientes e a mesma coisa que os guardar no seu interesse)) viola notoriamente as mais 

elementares regras da experiencia. 

Refere-se, portanto, a um erro de direito. 

Contudo, dessa referencia as regras da experiencia comum podera retirar-se que 

pretenderia referir-se a existencia (tambem) de erro notorio na apreciaqio da prova. 

Mas, percorrido o texto da sentenqa recorrida nele n i o  encontramos a afirmacio de 

({que o BCP estava convicto que guardar documentos contra os interesses dos clientes e a 

mesma coisa que os guardar no seu interesse)), afirmaqio que, a existir, seria efectivamente 

incongruente. 

Quanto ao que conclui (na conclusio 4.+), a questio sera adiante analisada, em 

conjunto com o erro notorio na apreciaqio da prova invocado pelo recorrente MP. 

Sustenta, por seu turno, o MP que se verifica o vicio de err0 notorio na apreciaqio da 

prova porquanto das declaraqaes da testemunha M6rio Gaspar Neves ccresulta que o BCP 

n2o se aconselhou com especialistas antes de abrir mao dos originais dos documentos, a 

favor dos advogados, sem guarda previa de copia certificada na sua esfera. A correcta 

interpretaqio do seu depoimento demonstraria a falta de cuidado do BCP na violaqio do 

dever de conservadoria e portanto, dentro da Iogica da sentenqa (de que o BCP estava em 

erro da previsio do n.0 2 do art. 8.0 do RGCOC) isso equivaleria a prova da negligencia do 

Bcp)).18 

18 Materia que, contrariamente ao afirmado na resposta da arguida, figura n%o so no corpo da motivag30 como 
nas suas conclusBes 29.3 a 32.1. 
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0 s  vicios decisorios elencados nas diversas alineas do n.O 2 do art. 410.0 do CPP tem de 

resultar do texto da decisgo recorrida, encarado por si so ou conjugado com as regras gerais 

da experiincia comum - sem possibilidade de apelo a outros elementos estranhos ao texto, 

mesmo que constem do process0 - visto tratar-se de vicios inerentes a decisio, a sua 

estrutura interna, e n i o  de err0 de julgamento relativamente a apreciaqio e valoraqio da 

prova produzida. 

Como e jurisprudhcia pacifica do Supremo Tribunal de ~ustiqa'~, o err0 notdrio na 

aprecias%o da prova, tem de ser de tal mod0 evidente que uma pessoa de mediana 

compreensio o possa descortinar. 

E existe quando se d i o  por provados factos que, face as regras de experihcia comum 

e A Iogica corrente, n i o  se teriam podido verificar ou s io  contraditados por documentos que 

fazem prova plena e que n i o  tenham sido arguidos de falsos. Trata-se de um vicio do 

raciocinio na apreciaqio das provas, evidenciado pela simples leitura do texto da decisio; 

err0 t i o  evidente que salta aos olhos do leitor medio, sem necessidade de particular 

exercicio mental; as provas revelam claramente um sentido e a decisio recorrida extraiu 

ilaqzo contraria, logicamente impossivel, incluindo na materia factica provada ou excluindo 

dela algum facto essencial. 

((Tern que ser um err0 patente, evidente, perceptive1 por um qualquer cidadio medio 

e n i o  configura um erro claro e patente o entendimento que possa traduzir-se numa leitura 

possivel, aceitavel, razoavel, da prova produzida)), Ie-se no Ac. do STJ de 24-01-2008, Proc. 

Por outro lado, o err0 notorio na apreciaqio da prova n i o  pode ser confundido com a 

insuficiencia de prova para a decisio proferida ou com a divergencia entre a convicqio 

pessoal do recorrente e aquela que o tribunal firmou sobre os factos, questaes do dmbito da 

livre apreciaqio da prova - art. 127.0 do CPP. 

19 Cf., designadamente, Acs. do STJ de 15-02-2007, Proc. n.Q 3174106 - 53, de 14-03-2007, Proc. n.9 617107 - 
3.3, de 23-05-2007, Proc. n.9 1405107 - 3.4, de 11-07-2007, Proc. n.e 1416107 - 3.4, e de 27-07-2007, Proc. n.e 
2057107 - 3.3, in www.sti.ot (JurisprudOncia/SumSrios de Ac6rdZos). 
20 Ibidem. 
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Neste aspecto, o que releva, necessariamente, e essa convicqio formada pelo Tribunal, 

sendo irrelevante, na ponderaqio exigida pela funqio de controlo insita na identificaqiio dos 

vicios do art. 410.0, n.0 2, do CPP, a convicqio alcanqada pelo recorrente sobre os factos. 

Para avaliar se a convicqio formada pelo tribunal padece de algum desses vicios ha, 

que apreciar, por urn lado, a fundamentaqio da decisio quanto a materia de facto (0s 

fundamentos da convicqiio) e, por outro, a natureza das provas produzidas e os processos 

intelectuais que o conduziram a determinadas conclusbes. 

No que respeita a este ultimo aspecto, relevam, para alem dos meios de prova 

directos, como sejam os documentos, depoimentos, exames periciais, etc., os 

procedimentos Iogicos de prova indirecta: as presunqbes. 

((A compreensio e a possibilidade de acompanhamento do percurso Iogico e 

intelectual seguido na fundamentaqio de uma decisiio sobre a materia de facto, quando 

respeite a factos que so podem ter sido deduzidos ou adquiridos segundo as regras proprias 

das presuncbes naturais, constitui um elemento relevante para o exercicio da cornpetencia 

de verificacio da (in)exist&ncia dos vicios do artigo 4100, ng 2, do CPP, especialmente do 

erro notorio na apreciaqio da prova, referido na alinea c).))'' 

Atendo-nos ao segment0 da fundamentaqio de facto da sentenqa recorrida em que se 

alude ao depoimento da testemunha referenciada pelo recorrente MP (Mario Gaspar 

Neves), verificamos que, depois de classificar o seu depoimento de particular importdncia, 

isento e objectivo, e de identificar a sua razio de cigncia (a circunstdncia de ser, a data, 

director de auditoria para as relaqbes institucionais, intermediando as relaqbes do BCP com 

as autoridades de supervisio e tendo coordenado, concretamente, a acqio que deu origem 

aos presentes autos), ali se 16, no que ora importa: 

((Quanta aos documentos que se encontravam na posse dos advogados, esclareceu 

esta testemunha que isso ocorreu porque eram processos que se encontravam em 

21 Cf. Acs. do STJ de 17-03-2004, Proc. n.Q 2612103 - 3.g, e de 23-02-2011, Proc. n.Q 241108.2GAMTR.Pl.SZ -3.*, 
ambos in www.dnsi.pt. 
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fase de contencioso e que era habitual nessa fase, enviar o original do processo para 

o advogado. Referiu, porem, que nunca entenderam esse envio para os advogados 

como sendo violador do dever de conservadoria, porquanto o processo se 

encontrava conservado, embora n io  estivesse na instituigio bancdria, como se 

verifica actualmente ja que todos os documentos sio, agora, digitalizados.)) 

Mas, porque a apreciaqio dos elementos de prova tem de ser feita de forma global, 

conjugada e critica, e n i o  com apelo a elementos ou depoimentos desgarrados do seu 

conjunto, relembramos aqui tambem o depoimento de outra testemunha, Rui Justino, 

funcionario da CMVM, que participou na mesma acqio de supervisio. 

Diz o Tribunal recorrido: 

((Esclareceu esta testemunha que concluiram que os documentos referidos em 2.2 se 

encontravam em escrit6rios de advogados porquanto isso nunca foi omitido pelo BCP 

sendo que alguns desses documentos eram mesmo copias do fax que os escritbrios 

de advogados enviavam ao BCP.)) 

E afirma, de seguida: 

((Oral o facto de os documentos referidos em 2.2 terem sido enviados pelo BCP A 

CMVM, sem haver a preocupagio de ocultar que o mesmo provinha de escritorio de 

advogado, permite concluir que, efectivamente, o BCP estava convict0 de que 

mantinha assegurado o dever de conservadoria apesar de os documentos estarem 

entregues a advogados, o que determinou que se considerasse provado o facto n.9 

10. )) 

Ora, duvidas n i o  havendo de que os documentos que se encontravam na posse de 

advogados existiam e foram remetidos a CMVM aquando da acqio de fiscalizaqio (ponto 4. 

dos factos provados - anterior ponto 251.), o que resulta dos mencionados depoimentos e 

t i o  s6, por um lado, que os mesmos ali se encontravam, digamos que transitoriamente, por 

estarem em fase de contencioso. 

E, por outro, que era conv i c~ io  da arguida que essa guarda (ainda que n i o  nas suas 

instalaqees) n i o  deixava de assegurar a conservaqio dos documentos (por contraposiqio, 
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naturalmente, a sua destruiqio), n i o  a configurando, de todo, como violadora do seu dever 

de conservadoria. 

E o que decorre logicamente e a luz das regras da experiencia comum, do facto, 

valorado pelo Tribunal recorrido e referido pela testemunha funcionario da recorrente 

CMVM, de alguns dos documentos serem copia do fax enviado a arguida pelo escritorio de 

advogados. 

Se alguma dlivida existisse no "espirito" da arguida a tat respeito, facil Ihe teria sido 

fazer uma (montagem de) fotocopia dos documentos ern questio, por forma a ocultar a sua 

proveniencia. 

E se assim tivesse procedido, nunca a CMVM teria tido conhecimento de que os 

documentos se encontravam guardados em local diverso das instalaq6es da arguida e em 

concreto em escritorio de advogados e, consequentemcnte, a violasio (objectiva) do dever. 

de conservadoria, nesta parte, nunca teria sido detectada. 

Contrariamente ao que sustenta o recorrente, dr; depoimento da testemunha Mario 

Gaspar Neves, tal como se encontra vertido no text? da decisZo, e so a ele pode este 

Tribunal recorrer, r ~ o  dmbito dos seus poderes de cogn'cio em materia de recurso contra- 

ordenacional, nZo vemos que resulte que o BCP n i o  se aconselhou com especialistas antes 

de abrir mzo dos originais dos documentos, a favor dos advogados. 

Extrair tal conclusZo - ou o seu oposto - do teor. desse depoirriento (tal como vertido 

no texto da sentenqa, repetimos) seria ir muito alem dci sentido express0 das suas palavras, 

constituindo mera especulaqtio, que este Tribunal nZo pode avalizar. 

De todo o modo, para que se pudesse considerar existir um err0 notorio na apreciaqio 

da prova, o mesmo teria de ser patente, evidente, perceptive1 por um qualquer cidadzo 

medio, o que, de todo, nZo sucede. 

Na verdade, da leitura do texto da sentenqa recorrida, concretamente dos factos 

provados e do n i o  provado e da fundamentaqio da convIcqZo formada, constata-se ter sido 

seguido um process0 Iogico e racional na apreciaqao da prova, n i o  surgindo a decisio cGmo 

uma conclusZa incongruente, arbitraria ou violadora das regras da experiiincia comum na 
6 1 



Tribunal da R e l a ~ I o  de Lisboa 
9: Sec~ilo 

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa 
Tel: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.trAtribunais.oro.~t 

analise e valoraqFio das provas disponiveis, tendo a convicq3o expressa pelo tribunal suporte 

razoavel nas mesmas. 

N io  ocorre, pois, nenhum dos aludidos vicios decisorios, tendo de considerar-se a 

materia de facto definitivamente fixada nos termos em que o foi pelo Tribunal recorrido. 

0 sucede e que os recorrentes discordam da convicqio formada pelo Tribunal, 

considerando que houve uma errada apreciaq3o da prova que foi produzida - sustentando 

ainda o MP que dela resultaria um outro facto sue n i o  foi dado como ~rovado  -, mas tall a 

existir, configuraria um erro de julgamento, so sindicavel atraves de uma impugnaqio 

alargada, com reapreciaqio da prova gravada, o que, como e sabido, se encontra para alem 

dos poderes de cogniqio deste Tribunal da Relaqio, por forqa do disposto no art. 75.0, n.O 1, 

do RGCOC. 

* 

3.3. Erros de direito 

No que respeita a apreciaqio da materia relativa aos documentos guardados em 

escritorio de advogados (e s3o so esses que nos ocupam, pelos motivos acima expostos), 

vejamos os erros de direito que os recorrentes assacam a sentenqa recorrida. 

Considera o recorrente MP que a sentenqa recorrida incorreu em erro de direito por 

ter subsumido o erro em que agiu o BCP ao art. 8.0, n.O 2, do RGCOC. 

Afirma que, para eleger tal preceito como o aplicavel ao caso concreto, o Tribunal 

partiu da premissa falsa de que todas as condutas determinadas aos agentes no universo 

juridic0 das contra-ordenaqces s3o axiologicamente neutras, demonstrando n i o  saber 

valorizar o papel do dever de conservadoria, na sua relaqio com a supcrvis30 dos mercados 

e com a saude e integridade do sistema financeiro, no dmbito do quadro constitucional 

definido pelo art. 81.0, al. f), da CRP e completado pelos arts. 304.0, 305.0 e 308.0 do Codigo 

dos Valores Mobiliarios, dentro do qua1 n30 e possivel afirmar a neutralidade axiologica do 

dever de conservadoria. 
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Conclui que, a ter agido em erro, o BCP agiu em erro sobre a ilicitude, da previsio do 

art. 9.0 do RGCOC, erro censuravel e cometido com ligeireza grave, devendo ser punido com 

as coimas aplicaveis ao tip0 doloso, sem qualquer atenuaqio. 

Por fim, refere-se a negligencia, mas apenas a proposito da alegaqio de erro notorio 

na apreciaqio da prova que entende verificar-se na interpretaqiio do depoimento da 

testemunha Mario Neves, em face do qua1 deveria ter-se por demonstrado que o BCP n i o  se 

aconselhou com especialistas antes de abrir m i o  dos originais dos documentos a favor dos 

advogados, ou seja (na perspectiva do erro previsto no n.0 do art. 8.0 do RGCOC) a 

negligencia do BCP. 

Por seu turno, a recorrente CMVM sustenta que a decisao recorrida incorre em erro de 

direito e em contradiqiio entre os fundamentos (factos dados como provados) e as 

conclusdes deles retiradas, porque da como assente a natureza consciente e voluntaria da 

conduta, mas acrescentando uma clausula nos factos provados "convencido de que 

manteria assegurado o dever de conservadoria" para daqui concluir pela ausencia de dolo, e 

ccconstroi o elemento cognitivo do dolo de forma incorrect3 porque afirma que este existe 

porque arguido "sabia que tinha de guardar")), quando este n i o  e o elemento cognitivo do 

dolo. 

0 elemento cognitivo do dolo, continua a recorrente, ccque se encontra dado como 

provado nos factos provados a p. 9 da Sentenqa ora recorrida e que "o arguido actuou 

consciente e voluntariamente")), significando que o agente ccrepresentou que n i o  tinha 

(facticamente) guardado e n i o  numa primeira linha qualquer representa~io de um dever.)). 

Existira ainda erro de direito por a sentenqa recorrida ter ignorado o art. 9.0 do RGCOC, 

quando a unica conclusio possivel seria a de que, a existir erro, ser o da falta de consciencia 

da ilicitude e niio o previsto no art. 8.0 daquele diploma, que, de todo o modo, seria 

censuravel, pelo que devia o Tribunal recorrido ter entendido que a conduta do BCP foi 

dolosa e com culpa. 
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Ainda que se entendesse n2io haver dolo, sempre haveria negligencia, pelo que sempre 

a sentenga recorrida padeceria de err0 de direito ao usar o err0 do art. 8.0 do RGCOC para 

excluir a negligencia, esquecendo-se de ter em conta o art. 304.0, n.0 2, do Codigo dos 

Valores Mobiliarios, que impde elevados padrdes de dil ighcia aos intermediarios 

financeiros. 

Uma vez tidos como preenchidos os elementos objectivos do  t ip0 de ilicito em causa, a 

sentenga recorrida pronunciou-se sobre a verificagzo dos respectivos elementos subjectivos 

(na parte que ora irnporta) nos seguintes termos: 

((No que respeita aos elementos subjectivos, analisados os factos provados, resulta 

que: 

- 0 arguido sabia que tinha que guardar e manter em arquivo a documentaq20 

relativa a cada uma das linhas de credit0 indicadas no Quadro IV da deciszo 

administrativa; e que 

- 0 arguido agiu consciente e voluntariamente na entrega aos advogados da 

documenta~20 referida no facto 2.2 convencido de que manteria assegurado o dever 

de conservadoria. 

Temos assim presente, porque provado, o elemento cognitivo (sabia que tinha que 

guardar) e bem assim o elemento volitivo do dolo (agiu consciente e voluntariamente 

na entrega aos advogados da documentacio em causa). 

Porem, tambem resultou provado que agiu assim, convencido de que, corn essa 

entrega, mantinha assegurado o dever de conservadoria. 

Tera, entio, a~ ido  em erro? 

0 err0 encontra-se previsto no art3 82, n.Q 2 do RGCO que dispae que "o err0 sobre 

elementos do tipo, sobre proibic8es, ou sobre um estado de coisas que, a existir, 

afastaria a ilicitude do facto ou a culpa do agente, exclui o dolo. 

Condensa este artigo o disposto nos n.Q 1 e 2 do art.9 162 do Codigo Penal. A 

diferen~a entre eles e, porem, que o conhecimento da proibicso (da norma 

incrirninadora) n%o e necessario relativamente aos crimes, para se verificar a 



Tribunal da Rela~Zio de Lisboa 
9: Seccjiio 

Rua do Arsenal - Letra G - 11 00-038 Lisboa 
Tel: 213222900 Fax: 213479845 Mail: lisboa.tr@tribunais.ora.~t 

consciencia da ilicitude, quando n io seja razoavelmente indispensavel para esse 

conhecimento, e e de considerar sempre indispensavel quanto as contra-ordenagaes. 

Na verdade, o ilicito contra-ordenacional revela uma menor ressondncia etica, 

descrevendo e punindo condutas axiologicamente neutras enquanto os ilicitos 

criminais tendencialmente assentam em principios que sio comuns a moral. Assim, o 

erro sobre o tipo, no caso das contra.ordenagaes, e sempre um erro relevante 

enquanto, nos casos do art.? 16Q do Codigo Penal, no que respeita aos crimes, nem 

sempre o ser6 e normalmente ate sera irrelevante porque a consciencia da ilicitude 

do facto acompanha e esta implicita na generalidade dos crimes, no conhecimento 

do proprio facto. 

Em face do facto provado o arguido agiu convencido de que entregando aos 

advogados a documentagio manteria assegurado o dever de conservadoria. 

Afigura-se que agiu, o arguido, em erro sobre um elemento do tipo, sobre o que 

significa conservar em arquivo. Ou seja, o arguido agiu desconhecendo a exacta 

extensio da norma legal. 

Efectivamente o arguido sabia que tinha que conservar e quis conservar, pensando, 

erroneamente, que conservava (no sentido pretendido pela norma) entregando os 

docurnentos em causa aos seus advogados. 

Assim, e nos termos previsto no art.? 89, n.?2 do RGCO, em face do erro do arguido, 

mostra-se afastado o dolo. Pode, contudo, subsistir a negligencia, nos termos gerais, 

ou seja, se existir tip0 negligente e estiverem preenchidos os elernentos deste, 

designadarnente a violagio dos deveres objectivo e subjectivo de cuidado 

caracteristicos do agir negligente. 

Ora, estamos perante um erro sobre o alcance de uma expressio normativa, sobre 

urna expressio utilizada pelo legislador. Ja acima se disse, aquando da analise dos 

elementos objectivos, que se considera, que o dever de conservar documentos n i o  

se rnostra assegurado com a entrega aos advogados, caso contrario a conduta seria 

rnesrno atipica. 0 que e certo e que o alcance de tal dever de conservar mereceu 

analise e interpretagio, sendo tambem certo que estamos perante condutas 

axiologicarnente neutras. 
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Mas, tal n io  basta para afastar a puni~ io.  Certo que, mesmo n io  se tratando de 

norma que irnponha urna consciCncia etico-juridica, podera haver uma falta de 

cuidado do agente, traduzida no n io  cumprimento do seu dever de se informar e de 

se esclarecer acerca do alcance da norma em causa. 

Como ensina Figueiredo Dias (in Liberdade. Culpa, Direito penal, pag. 210, a censura 

tipica da culpa negligente fundada na falta de conhecimento ao nivel da consci6ncia- 

psicol6gica "poderd exactamente revelar, ao nivel da consciCncia etica, uma atitude 

pessoal descuidada ou leviana em face das exiggncias do dever-ser juridic0 penal. Tal 

sucedera quando a falta de conhecimento resultar de uma violaqdo do dever de 

cuidado pendente sobre o agente, estando este concretamente em condiqbes de 

conhecer a possibilidade do realizaqdo tipica e de a evitar" 

Assirn, para se concluir pela exist@ncia da neglighncia importa aferir se o agente agiu 

de forrna descuidada ou leviana ao nZo se inteirar do verdadeiro alcance da norma 

em apreco. Ou, melhor dizendo, cumpre aferir qua1 era o comportamento 

objectivamente devido, em ordem a evitar uma situaqio n i o  querida pelo direito (o 

dever objectivo de cuidado) e se esse comportamento pode ser exigido ao arguido, 

atendendo i s  suas caracteristicas e capacidades individuais (o dever subjectivo de 

cuidado), em suma se o agente agiu segundo o cuidado a que esta obrigado e de que 

era capaz (art.e 159 do Codigo Penal). 

Ora, voltando ao caso em anilise, n io  parece decorrer a viola$io por parte do 

arguido de qualquer dever objectivo ou subjectivo de cuidado. 

Na verdade n io  se irnpunha urn dever de cuidado de forma a evitar determinado 

resultado, (certos de que estarnos perante urn ilicito formal) mas apenas um dever 

de cuidado no sentido de aferir como/onde devem ser conservados os docurnentos. 

Ora, os documentos em causa forarn encontrados, estavam era (rnal) conservados 

nos escritorios dos advogados, estando o arguido convencido de que estando os 

documentos em poder dos advogados se mantinha assegurado o dever de 

conservadoria e nZo resultando da prova produzida que o arguido tenha ornitido 

qualquer dever de cuidado que tenha dado origem ao n i o  cumprimento cabal da lei, 

h i  que concluir que n io  se verificam os pressupostos da p u n i ~ i o  a titulo negligente. 
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Assim, mostrando-se afastado o dolo e inexistindo factos que permitam imputar a 

violaqio da norma a titulo negligente, impde-se a absolviqio do recorrente.)) 

Sem querermos deter-nos em excessivamente alongadas consideraqbes teoricas, n i o  

podemos, contudo, deixar de analisar algumas questties colocadas pelos erros de direito 

apontados a decisio recorrida, mas sempre tendo presente o seu relevo para a decisio 

dessa concretas questties. 

Comeqaremos, assim, por referir que, ((0 t ip0 de ilicito e a figura sistematica (...) de 

que a doutrina penal se serve para exprimir um sentido de ilicitude, individualizando uma 

especie de delito e cumprindo, deste modo, a funqio de dar a conhecer ao destinatario que 

tal especie do comportamento e proibida pelo ordenamento j ~ r i d i c o n ~ ~ ,  sendo sempre 

constituido por uma vertente objectiva (0s elementos descritivos do agente, da sua conduta 

e do seu circunstancialismo) e por uma vertente subjectiva: o dolo ou a negligencia. 

So da conjugaqio dos dois elementos ou vertentes (objectiva e subjectiva) pode 

resultar o juizo de contrariedade da acqio a ordem juridica, o mesmo e dizer, o juizo de 

ilicitude. 

0 CP n i o  define o dolo do tipo, mas apenas, no seu art. 14.0, cada uma das formas em 

que ele se analisa - directo, necessario e eventual -, sendo o mesmo doutrinalmente 

conceptualizado pela doutrina dominante como ccconhecimento e vontade de realizaqio do 

tip0 objectivo de ilicito)). 

Nesse conceit0 desenvolvido pela doutrina o dolo do tip0 comporta dois elementos, o 

intelectual (ou cognoscitivo, isto e o conhecimento material dos elementos e circunstdncias 

do tipo legal) e o volitivo (a vontade de adoptar a conduta, n i o  obstante aquele 

conhecimento). 

A este proposito explica Figueiredo ~ i a s ' ~  que, de um ponto de vista funcional, os dois 

elementos n i o  se situam ao mesmo nivel: ((0 chamado elemento intelectual do dolo do tip0 

- 

22 Cf. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal - Parte Geral, Tomo I, 2.i e d i ~ i o ,  Coimbra Editora, 2007, pag. 285. 
23 Ob. cit., pig. 350-365. 
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n i o  pode, por si mesmo, considerar-se decisivo da distinqio dos tipos de ilicito dolosos e dos 

negligentes, uma vez que tambem estes ultimos podem conter a representaqio pelo agente 

de um facto que preenche um tip0 de ilicito (a chamada negligincia consciente (...)). E pois o 

elemento volitivo, quando ligado ao elemento intelectual requerido, que verdadeiramente 

serve para indiciar (embora ainda n i o  para fundamentar) uma posiqio ou atitude do agente 

contraria ou indiferente a norma de comportamento, numa palavra, uma culpa dolosa e a 

consequente possibilidade de o agente ser punido a titulo de dolo)). 

E prossegue, explicando que do que se trata ((e da necessidade, para que o dolo do 

tip0 se afirme, que o agente conheqa, saiba, represente correctamente ou tenha consciincia 

(conscifincia "psicologica" ou conscigncia "intencional", note-se bem), das circunstdncias do 

facto (e nao de facto, atente-se, porque tanto podem ser "de facto" como "de direito"), que 

preenche um tip0 de ilicito objectivo (art. 15.0-1). A razio desta exiggncia deve ser vista a luz 

da funqiio que este elemento desempenha: o que com ele se pretende e que, ao actuar, o 

agente conheqa tudo quanto 6 necessirio a uma correcta orienta~go da sua consci6ncia 

etica para o desvalor juridico que concretamente se liga a a g i o  intentada, para o seu 

caricter ilicito; porque tudo isso e indispensavel para se poder afirmar que o agente detem, 

ao nivel da sua conscigncia intencional ou psicologica, o conhecimento necessario para que a 

sua consci6ncia etica, ou dos valores, ponha e resolva correctamente o problema da ilicitude 

do comportamento. So quando todos os elementos do facto estio presentes na conscigncia 

psicologica do agente se podera vir a afirmar que ele se decidiu pela pratica do ilicito e deve 

responder por uma atitude contraria ou indiferente ao bem juridico lesado pela conduta. Por 

isso, numa palavra, o conhecimento da realizaqio do tip0 objectivo de ilicito constitui o 

suceddneo indispensavel para que nele se possa ancorar uma culpa dolosa e a p u n i ~ i o  do 

agente a esse titulo. Com a consequiincia de que sempre que o agente n i o  represente, ou 

represente erradamente, um qualquer dos elementos do tip0 de ilicito objectivo, o dolo 

tera, desde logo, de ser negado (...). Fala-se, a este respeito, com propriedade, de um 

principio de congru6ncia entre o tip0 objectivo e o tip0 subjectivo de ilicito doloso. 
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Se o tip0 de ilicito e o portador de um sentido de ilicitude, ent io compreende-se que a 

factualidade tipica que o agente tem de representar n i o  constitua nunca o agregado de 

"puros factos", de "factos nus", mas ja de "factos valorados" em fungi0 daquele sentido de 

ilicitude. lsto significa que n i o  basta nunca o conhecimento de meros factos, mas se torna 

indispensavel a apreensio do seu significado correspondente ao tipo)). 

Tal exigencia deve respeitar n i o  so aos elementos descritivos do tipo, mas tambem aos 

ccelementos normativos, aqueles que so podem ser representados e pensados por referencia 

a normas, juridicas ou n i o  juridicas)). 

Quanto a estes, n i o  se exige que o agente conhe~a cca exacta subsunqio juridica dos 

factos na lei que os preve, sob pena de so o jurista (e o jurista sabedor ...) poder actuar 

dolosamente. Se o agente conhece o conteudo do elemento mas desconhece a sua 

qualificaqa"~ normativa, trata-se ai de um err0 na subsun~%o que deve considerar-se pura e 

simplesmente irrelevante para o dolo do tipo. Necessario e suficiente sera sim o 

conhecimento pelo agente dos elementos normativos)), na d i r e c ~ i o  de urna (capreensdo do 

sentido ou significado correspondente, no essencial e segundo o nivel proprio das 

representac6es do  agente, ao resultado daquela subsunc50 ou, mais exactamente, da 

valorac80 r e s ~ e c t i v a . ~ ~  Correspondencia esta que traz consigo no essencial o conteudo da 

valoraqio juridica correspondente, cumprindo assim a f u n ~ i o  de orientar o agente para a 

ilicitude do facto.)) 

Exemplos destes elementos norrnativos, explica o referido autor, serio o caracter 

"alheio" da coisa numa serie de crimes patrimoniais ou a qualidade de "funcionario" nos 

crimes cometidos no exercicio de funq6es publicas, chamando ainda a atenqio para o facto 

de, relativamente a outros, de estrutura eminentemente juridica, ccque so atraves de uma 

decisio estritarnente tecnica assurnem relevo normativo e logram orientar o agente para o 

desvalor da ilicitude do facto total)), o respeito pela f u n ~ i o  exercida pela necessidade de 

conhecimento para afirmaqio do dolo do tip0 conduzir a uma maior exigencia. 

24 Cf., tambem, a este respeito, o mesmo autor, in 0 Problema da Conscikncia da llicitude em Direito Penal, 3.a 
e d i ~ i o ,  Coimbra Editora, 1987, pigs. 466-471 e 497-501. 

69 



Tribunal da Rela~iio de Lisboa 
9: SecpPo 

Rua do Arsenal - Letra G - 1100-038 Lisboa 
Tel: 21 3222900 Fax: 21 3479845 Mail: lisboa.tr@.tribunais.ora.Pt 

c c t  o caso, par exemplo, de inumeros elementos normativos que enxameiam o direito 

penal secundario ("disposiqbes contidas nos artigos 7.0, 12.0, 16.0 do DL 303/83", "um 

negocio, um contrato ou outra vantagem indevida", art. 41.0-A-1 do DL 28/84, "obtenqio 

indevida", "matPria colectcivel", art. 103.0 da L 15/2001; "prestaqio tributaria aduaneira 

legalmente devida", art. 92.0-1 da L 15/2001, etc.); mas que surgem tambem no proprio CP, 

v. g., "notaqio tecnica" (art. 255.0/b). Nestes casos - como em grande parte, de resto, das 

chamadas normas penais em bronco - (...) deve em todo o caso requerer-se o grau maximo 

de conhecimento, impondo-se que o agente conheca os critkrios determinantes da 

qualificas%o: urn tal conhecimento e infungivel para a afirmaqio do dolo do tipo; porque de 

outro mod0 nSo pode dizer-se a conscigncia etica do agente suficienternente orientada para 

o desvalor da ilicitude.)) 

Pelo contrario, com um grau menor de exiggncia ccse deparara nos elementos 

normativos cujo conhecimento pelo agente, necessario ao dolo do tipo, deva limitar-se ao 

dos seus pressupostos materiais)), em particular no caso de cccertos elementos que 

exprimem imediatamente uma valora~%o moral, social, cultural ou mesmo juridica decisiva 

para a ilicitude do faao  como um todo (...). Em qualquer destes casos deve bastar a 

afirmaqzo do dolo do tip0 o conhecimento, pelo agente, dos pressupostos materiais da 

valoraqio; porque ja esse conhecimento orienta suficientemente a sua consci6ncia etica 

para o desvalor do facto como um todo. 

(...I 
Faltando ao agente o conhecimento, nos termos acabados de precisar, da totalidade 

das circunstdncias, de facto ou de direito, descritivas ou norrnativas, do facto, o dolo do tip0 

n%o pode afirmar-se. E isto que dispbe o art. 16.0-1, 1.a parte, afirmando que este err0 

"exclui o dolo"; e e isto que a doutrina crisma como "erro sobre a factualidade tipica". (...) o 

termo err0 n i o  esta aqui tomado apenas no sentido de uma representaqio positiva errada, 

mas tambem no sentido de uma falta de representaqio: tanto erra sobre a factualidade 

tipica do crime de aborto (art. 139.0) a mulher que, usando um medicamento que actua 
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como abortivo, n i o  sabe que esta gravida, como outra que conhece a sua gravidez mas 

considera o medicamento inocuo (...).)) 

Excepcionalmente, ((a afirmacio do dolo do tip0 torna-se ainda indispensavel que o 

agente tenha actuado com conhecimento da proibiqio legal. lsto sucede sempre que o tip0 

de ilicito objectivo abarca condutas cuja relevdncia axiologico e t i o  pouco significativa que o 

ilicito e primariamente constituido n i o  so ou mesmo nem tanto pela materia proibida, 

quando tambem pela proibis20 legal. Nestes casos, com efeito, seria contraria a experiiincia 

e a realidade da vida a afirmacio de que o conhecimento da factualidade tipica e do decurso 

do acontecimento orientam suficientemente a consciOncia etica do agente para o desvalor 

do ilicito. (...) Reconhecendo-o, o art. 16.0-1 (...) (e parificando-o assim completamente, 

quanto ao seu efeito, ao erro sobre a factualidade tipica) afirma que um err0 sobre a 

proibiqio exclui o dolo quando o seu conhecimento "for razoavelmente indispensdvel para 

que o agente possa tomar consciCncia da ilicitude do facto". E reconhecendo-o, a lei penal 

portuguesa deu um passo decisivo para o esclarecimento da essiincia do erro que exclui o 

dolo e do erro sobre a ilicitude (que o n io exclui) e das fronteiras que entre um e outro 

intercedem. 

(...I 
Dir-se-a que, em rigor, a relevdncia do err0 sobre proibicijes legais so pode ter lugar no 

ilicito de mera ordenaqio social (...), n io  no ilicito penal. Mas uma tal afirmacio pecaria por 

exagero e n i o  estaria, desde logo, de acordo com a parte do art. 16.0-1 acabada de citar. (1) 

Desde logo, casos ha de crimes de perigo abstract0 em que a conduta em si mesma, 

divorciada da proibicio, n i o  orienta suficientemente a consci4ncia etica do agente para o 

desvalor da ilicitude: v. g., a conducio de veiculo automovel com a taxa de alcool no sangue 

de 1,2 gr/l, considerada pelo legislador como indicio irrefutavel de que o condutor se 

encontra em estado de embriaguez e comete, por conseguinte, n i o  uma contra-ordenac30, 

mas um crime. Compreende-se e aceita-se que aqui se torne indispensavel a afirmaeio do 

dolo do tip0 o conhecimento da proibicio legal respectiva. (2) Como casos ha, por outro 

lado, de incriminacaes pertencentes sobretudo - como a jurisprud4ncia nacional tem 
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justamente notado - ao dlreito penal secundiirio (nos mais diversos Bmbitos, 

nomeadamente, no do direito penal economico em sentido amplo) em que a relevsncia 

axiologica da conduta, se bem que existente, e de tal maneira tenue, sobretudo por forga da 

estreita l i g a ~ i o  das incriminagees e dos seus termos a razaes contingentes e mutaveis de 

politica social, que tambem neste Ambito o conhecimento da proibigio deve considerar-se 

razoavelmente indispensavel para a orientagio do agente para o desvalor da ilicitude. (3) 

Finalmente, uma razio de igual ordem pode valer mesmo para certos crimes - embora em 

numero limitado - do direito penal de justiqa: relativamente a crimes em que a conduta e 

ilicita em fungzo da protecgio de um bem juridico-penal que se n i o  encontra ainda 

nitidamente aceite como tal pela comunidade e pela sua consci6ncia dos valores, assumindo 

aqui entio um certo relevo autonomo a sua proibigio pelo legislador. Tambem nestes casos 

a afirmagio do dolo do tip0 deve exigir o conhecimento da proibigio legal e o err0 

respectivo exclui o dolo, so podendo o agente ser punido, se disso for caso, a titulo de 

neglighcia.)) 

Tendo por assente que o principio da culpa constitui hoje uma maxima fundamental 

do direito penal, n i o  basta a pratica pelo agente de um facto ilicito-tipico para que se Ihe 

possa aplicar uma pena, pois que essa aplicagio supae sempre que aquele ilicito tipico tenha 

sido praticado com culpa, traduzindo-se esta numa censura dirigida ao agente pela pratica 

do  fact^.^^ 

0 tip0 de culpa doloso veri,fica-se apenas ccquando, perante um ilicito-tipico doloso, se 

comprova que o seu cometimento deve imputar-se a uma atitude intima do agente 

contraria o u indiferente ao Direito e as suas normas; se uma tal comprovagio se n i o  

alcangar ou dever ser negada o facto so podera eventualmente vir a ser punido a titulo de 

neglighcia.)) 

25 Cf. ob. cit., pags. 510 e 529 e ss. 
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Afirmado o principio da culpa como uma maxima politico-criminal fundamental, deu- 

se o inicio da contestaqio da irrelevdncia da falta da conscikncia da ilicitude (ancorada no 

art. 29.0, n0s 1 a 4 do CP1886) para a afirmaqio do dolo ou da culpa, tendo tal ausencia 

deixado de ser considerada irrelevante, pese embora as divergkncias existentes na doutrina 

quanto aos seus efeitos (teorias do dolo, estrita e limitada, e teorias da culpa, estrita e 

limitada). 

Assim, conclui o Prof. Figueiredo ~ i a s ~ ~  (que continuamos a seguir de perto) que no 

direito penal portugues ((existem duas especies de err0 juridico-penalmente relevante, a 

cada uma das quais cabem, todavia, diferentes formas de relevdncia e diferentes efeitos 

sobre a responsabilidade do agente. Uma das especies de err0 exclui o dolo, ficando 

ressalvada a negligencia nos termos gerais. A outra especie de erro exclui a culpa se for n i o  

censurAvel - merecendo por isso aqui, do ponto de vista dogmdtico, o designativo de causa 

de exclusio da culpa (...) -, enquanto, se for censuravel, deixa persistir a p u n i ~ i o  a titulo de 

dolo, se bem que a pena possa ser especialmente atenuada. 

(...I 
Urn err0 que exclui o dolo existe, na verdade, segundo o direito portuguks, em trds 

casos: 1) quando verse sobre elementos, de facto ou de direito, de um tip0 de crime; 2) 

quando verse sobre os pressupostos de uma causa de justificaqio ou de exclusio da culpa; 

3) quando verse sobre proibiq6es (ou imposiq6es, no caso de omissio) cujo conhecimento 

seria razoavelmente indispensavel para que o agente possa tomar consciiincia do ilicito. 

(...) o err0 excluira o dolo (a nivel do tipo) sempre que determine uma falta do 

conhecimento necessario a uma correcta orientacio da conscikncia etica do agente para o 

desvalor do ilicito; diversamente, o err0 fundamentara o dolo (da culpa) sempre que, 

detendo embora o agente todo o conhecimento razoavelmente indispensavel aquela 

orientaqiio, actua todavia em estado de err0 sobre o caracter ilicito do facto. Neste ultimo 

caso o err0 n i o  radica ao nivel da consciencia psicologica (...), mas ao nivel da propria 

26 Ob. cit., pig. 542-545. 
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conscii2ncia etica (...), revelando a faita de sintonia corn a ordem dos valores ou dos bens 

juridicos que ao direito penal cumpre proteger. Por outras palavras: no primeiro caso 

estamos perante uma deficigncia da conscisncia psicol6gica, imputavel a uma falta de 

informagso ou de esclarecimento e que, por isso, quando censuravel, revela uma atitude 

interna de descuido ou de leviandade perante o dever-ser juridico-penal e conforma 

paradigmaticamente o tip0 especifico da culpa negiigente. Diferentemente, no segundo 

caso estamos perante uma deficisncia da pr6pria conscisncia etica do agente, que Ihe n3o 

permite apreender correctamente os valores juridico-penais e que por isso, quando 

censuravel, revela uma atitude de contrariedade ou indiferenga perante o dever-ser juridico- 

penal e conforma paradigmaticamente o tip0 especifico da culpa dolosa. 

6 esta a concepgso basica sobre o dolo do tipo, a consciencia do ilicito e a culpa dolosa 

que esta mesmo na base do regime constante dos arts. 16.0 e 17.9)). 

Preceitos que, em materia contra-ordenacional, encontram a sua correspondencia, 

respectivamente, nos arts. 8.0,n.Q~ 2 e 3, e 9.0 do RGCOC. 

Tendo presentes estas considerag8es doutrinarias, alongadas mas necessarias a analise 

das questaes colocadas, revertamos agora ao caso dos autos. 

Comesando pelo alegado pela recorrente CMVM relativamente a, na sua perspectival 

errada referencia na sentensa recorrida ao elemento cognitivo do dolo como sendo ((0 

arguido sabia que tinha que guardar)) quando o dolo decorreria do facto provado ((0 arguido 

actuou consciente e voluntariamenten, significando que o agente ccrepresentou que n2o 

tinha (facticamente) guardado e nZo numa primeira linha qualquer representasso de um 

dever, cremos que a questgo encontra resposta nos ensinamentos acima transcritos, 

conjueados ainda com a particlrlarizas30 levada a cab0 pelo Prof. Figueiredo Dias, a pags. 

927 e ss. da obra citada, sobre o tip0 de ilicito nos crimes de omissiio (como e o caso do 

presente), designadamente quando ali se refere, a fls. 954, que pertence ao tip0 objectivo a 

indicagio do comportamento imposto. 
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Assim, como dali resulta e se mostra devidamente considerado na sentenqa recorrida, 

o elemento cognitivo do dolo no caso do tip0 legal em apreqo n i o  pode analisar-se apenas 

na afirma@o do facto naturallstico, implicando necessariamente uma valoraqio em funqzo 

do seu sentido, uma apreensio do conteudo e alcance dos elementos normativos do tipo, 

n i o  bastando para ter como verificado o dolo do tip0 dizer-se que o agente ccactuou 

consciente e voluntariamenten. 

0 comportamento imposto, no caso do dever de conservadoria, previsto no art. 308.0, 

n.0 1, do CdVM (na versio vigente a data da pratica dos factos), consistia na conservaqio em 

arquivo, pelo prazo minimo ali previsto, dos documentos e registos tambem ali enunciados. 

Ora, de acordo com os factos dados como provados e n i o  provados - sendo sempre 

destes que tera de resultar, directa ou indirectamente, o conhecimento (ou a falta dele) 

necessario a uma correcta orientaqio da consci6ncia etica do agente para o desvalor do 

ilicito -, a arguida tinha conhecimento desse dever de conservaqio em arquivo e entregou 

voluntariamente a advogados a documentaqio referida no ponto 2.2.) fazendo-o convencida 

de que manteria assegurado aquele dever. 

0 mesmo e dizer que a arguida agiu na convicqio de que essa entrega era compativel 

com o sentido de conservaqio querido pela norma, que os documentos n i o  deixavam de 

estar (fisicamente) conservados, embora (temporariamente) fora das suas instalaq8es. 

Essa convic~ao estava errada, como o anterior acordzo deste Tribunal deixou claro e a 

sentenqa recorrida afirma no segment0 em que se refere aos elementos objectivos do tipo. 

Quanto ao enquadramento juridic0 desse err0 em que a recorrida agiu, 

acompanhamos o entendimento do Tribunal quando o considera como um err0 sobre o tipo. 

Efectivamente, a arguida agiu em err0 sobre um elemento normativo constitutivo do 

tipo, concretamente sobre o que, para a lei, significava conservar em arquivo, sobre o 
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sentido e alcance dessa expressao legal2', ou seja, sem o conhecimento (intelectual ou 

psicologico) necessario a uma correcta orienta~ao da sua consciincia etica para o desvalor 

do ilicito. 

Tratando-se de um err0 sobre um elemento normativo do tipo2', o mesmo encontra 

acolhimento na 1.2 parte do n.2 2 do art. 8.0 do RGCOC, ficando excluida a imputa~%o 

subjectiva da conduta a titulo d o l o ~ o . ~ ~  

Assim enquadrado o erro, carece de sentido trazer a cola@o, para este efeito, a 

quest20 de saber se a conduta em causa e axiologicamente neutra ou axiologicamente 

relevante, pois que essa natureza so relevaria no confront0 entre o err0 sobre a proibic30 

(previsto na 2.3 parte do n.O 2 do art. 8.e do RGCOC) e o err0 sobre a ilicitude (previsto no 

art. 9.5 n.e 1 do mesmo diploma). 

E n i o  colhe a argumenta~ao aduzida pelo recorrente MP quando afirma que, para 

considerar que o BCP agiu em err0 subsumivel ao n.e 2 do art. 8.0 do RGCOC, a sentmCa 

recorrida partiu da premissa falsa de que todas as condutas determinadas aos agentes no 

universo juridic0 das contra-ordena~aes sao axiologicamente neutras. 

f certo que ali se escreve, a proposito do art. 8.0, n.2 2, do RGCOC, ((Condensa este 

artigo o disposto nos n.2 1 e 2 do art3 160 do Codigo Penal. A diferen~a entre eles el porem, 

que o conhecimento da proibi~ao (da norma incriminadora) nZo e necessario relativamente 

aos crimes, para se verificar a conscigncia da ilicitude, quando nao seja razoavelmente 

indispensavel para esse conhecimento, e e de considerar sempre indispensavel quanto as 

27 Um ccerro sobre os efeitos prdticos usuais ligados aos elementos normativos empregados pelo legisladoru, 
nas palavras de Beleza dos Santos, citado por Leal Henriques e Simas Santos, in C6digo Penal Anotado, 1.0 

volume, Rei dos Livros, 1995, pig. 200. 
23 E nio, como sustenta o recorrente NIP, de o agente supor, ((falsamente, um direito, uma causa de 
justificagio que a lei n i o  admiten. 
29 Neste sentido se pronuncia tambkm o Prof. Eduardo Correia (in Direito Criminal, vol. I, pigs. 390 e 393): 
((Urge ainda acentuar qui uma ilagio que resulta jd do que acima deiximos dito sobre o dolo: uma vez que este 
se dirige n io  s6 ao conhecimento material do facto criminoso mas ainda ao conhecimento dos elementos 
normativos do tip0 legal de crime, tambem o err0 que recair sobre os elementos desta liltima especie serd um 
ccerro sobre a factualidade tipica) que exclui o dolo.)) 
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contra-ordena~8es. Na verdade, o ilicito contra-ordenacional revela uma menor ressonincia 

etica, descrevendo e punindo condutas axiologicamente neutras enquanto os ilicitos 

criminais tendencialmente assentam em principios que s io  comuns a moral. Assim, o err0 

sobre o tipo, no caso das contra-ordena~ees, e sempre um err0 relevante enquanto, nos 

casos do art.0 160 do Codigo Penal, no que respeita aos crimes, nem sempre o sera e 

normalmente ate sera irrelevante porque a consciGncia da ilicitude do facto acompanha e 

esta implicita na generalidade dos crimes, no conhecimento do proprio facto.)) 

Mas, apesar de n i o  acompanharmos integralmente estas considera~6es~ a verdade e 

que, de seguida, a decisio recorrida deixa bem evidente que integra o err0 em que a arguida 

agiu no err0 sobre elementos do tip0 (1.2 parte do n.O 2 do art. 8.0 do RGCOC) e n i o  no err0 

sobre a proibieio (2.2 parte do mesmo p r e ~ e i t o ) ~ ~ ,  e so neste ultimo caso relevaria 

efectivamente a natureza axiologicamente neutra ou n i o  da conduta. 

0 err0 em que a recorrida actuou enquadra-se, repetimos, na 1 .2  parte do n.O 2 do art. 

8.0 do RGCOC, e funciona desde logo ao nivel do proprio tip0 subjectivo, excluindo o dolo e 

deixando ressalvada a punibilidade da negligGncia, nos termos gerais. 

N io  assiste, assim, razio aos recorrentes na sua pretensio de verem o err0 em que a 

arguida actuou subsumido ao preceituado no art. 9.0 do RGCOC. 

0 Tribunal recorrido afastou a impu ta~ io  do ilicito contra-ordenacional a titulo 

negllgente, aduzindo, a proposito, as seguintes considera~8es: 

((Oral estamos perante um err0 sobre o alcance de uma express30 normativa, sobre 

uma expressiio utilizada pelo legislador. Ja acima se disse, aquando da analise dos 

elementos objectivos, que se considera, que o dever de conservar documentos n3o 

se mostra assegurado com a entrega aos advogados, caso contrario a conduta seria 

mesmo atipica. 0 que e certo e que o alcance de t a l  dever de conservar mereceu 

30 Como parece ter sido o entendimento da recorrente CMVM que, a pags.19 da sua motivatio, cita do n.g 2 do 
art. 8.e do RGCOC apenas a segunda parte (erro sobre a proibitio), esquecendo a primeira (erro sobre 
elementos do tipo) e centra a sua argumentatio no confront0 entre a previsio do err0 sobre a ilicitude formal 
e o err0 sobre a ilicitude material. 
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anhlise e interpretaqio, sendo tambem certo que estamos perante condutas 

axiologicamente neutras. 

Mas, tal n i o  basta para afastar a puniqgo. Certo que, mesmo n io  se tratando de 

norma que imponha uma consciincia etico-juridica, podera haver uma falta de 

cuidado do agente, traduzida no niio cumprimento do seu dever de se informar e de 

se esclarecer acerca do alcance da norma em causa. Como ensina Figueiredo Dias (in 

Liberdade. Culpa, Direito penal, pago 210, a censura tipica da culpa negligente 

fundada na falta de conhecimento ao nivel da consciCncia-psicol6gica "'poderh 

exactamente revelar, ao nivel da consciCncia etica, uma atitude pessoal descuidada 

ou leviana em face das exigCncias do dever-ser juridic0 penal. Tal sucederh quando a 

falta de conhecimento resultar de uma violaqjo do dever de cuidado pendente sobre 

o agente, estando este concretamente em condiqdes de conhecer a possibilidade da 

realizaqio tipica e de a evitar" 

Assim, para se concluir pela existencia da negligencia importa aferir se o agente agiu 

de forma descuidada ou leviana ao n i o  se inteirar do verdadeiro alcance da norma 

em apreqo. Ou, melhor dizendo, cumpre aferir qua1 era o comportamento 

objectivamente devido, em ordem a evitar uma situaqio n io  querida pelo direito (o 

dever objectivo de cuidado) e se esse comportamento pode ser exigido ao arguido, 

atendendo as suas caracteristicas e capacidades individuais (o dever subjectivo de 

cuidado), em suma se o agente agiu segundo o cuidado a que esta obrigado e de que 

era capaz (art.g 1 5 g  do Codigo Penal). 

Ora, voltando ao caso em analise, n i o  parece decorrer a violaqio por parte do 

arguido de qualquer dever objectivo ou subjectivo de cuidado. 

Na verdade n io  se impunha um dever de cuidado de forma a evitar determinado 

resultado, (certos de que estamos perante um ilicito formal) mas apenas um dever 

de cuidado no sentido de aferir como/onde devem ser conservados os documentos. 

Ora, os documentos em causa foram encontrados, estavam era (mal) conservados 

nos escritorios dos advogados, estando o arguido convencido de que estando os 

documentos em poder dos advogados se mantinha assegurado o dever de 

conservadoria e n io  resultando da prova produzida que o arguido tenha omitido 
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qualquer dever de cuidado que tenha dado origem ao nio cumprimento cabal da lei, 

ha que concluir que nio se verificam os pressupostos da punisio a titulo negligente. 

Assim, mostrando-se afastado o dolo e inexistindo factos que permitam imputar a 

violaqio da norma a titulo negligente, impde-se a absolvisiio do recorrente.)) 

A recorrente CMVM afirma que, tambem nesta parte, a sentenqa recorrida incorreu 

em erro de direito, porque se esqueceu de ter em conta o art. 304.0, n.9 2, do Codigo dos 

Valores Mobiliarios, que imp8e elevados padrdes de diliggncia aos intermediarios 

financeiros. 

0 MP refere-se a existencia de negligencia na conduta em apreqo (no ponto 3.6. da sua 

motivaqio e na conclusio 32.2), mas apenas como conclusio da sua analise da (n io)  

desculpabilidade do erro sobre a ilicitude da (sustentada) previsio do art. 9.9 do RGCOC e do 

err0 notorio na apreciaqio da prova que entende verificar-se na interpretaqio do 

depoimento da testemunha Mario Neves, em face do qua1 deveria ter-se por demonstrado 

que o BCP n i o  se aconselhou com especialistas antes de abrir mZo dos originais dos 

documentos a favor dos advogados, ou seja (na perspectiva do err0 previsto no n.O do art. 

8.0 do RGCOC) a negliggncia do BCP. 

Ja acima apreciamos a invocada ocorr6ncia de err0 notorio na apreciaqio da prova e 

concluimos pela sua inexistencia, pois que do depoimento dessa testemunha, tal como se 

encontra vertido no texto da decisio, n3o vemos que resulte que o BCP n3o se aconselhou 

com especialistas antes de abrir m i o  dos originais dos documentos, a favor dos advogados. 

Perante a materia de facto, jd definitivamente fixada (dada a inexisthcia de qualquer 

dos vicios previstos no art. 410.0,n.g 2, do CPP), n i o  podera, pois, partir-se do pressuposto, 

de que parte o recorrente, de que a arguida n%o se aconselhou sobre o exacto conteudo e 

alcance da norma em causa. 

N io  olvidamos o teor do art. 304.0 do Codigo do Valores Mobiliarios que, nos seus n.% 

1 e 2 (na redacqio vigente a data da pratica dos factos, introduzida pelo DL n.O 5212006, de 
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15-03), estabelecia o dever de os intermediarios financeiros orientarem a sua actividade no 

sentido da protec~zo dos legitimos interesses dos seus clientes e da eficigncia do mercado e 

de, nas rela~ijes com todos os intervenientes no mercado, observarem os ditames da boa fe, 

de acordo corn elevados padrijes de diligencia, lealdade e transpargncia. 

E nzo alinhamos corn os que entendem que todas as condutas previstas como contra- 

ordena~ijes s5o axiologicamente neutras: n%o o sera certamente o dever de conservadoria, 

dada a sua relevdncia nzo so no dmbito das relaqijes entre as instituiqijes bancarias e os 

respectivos clientes como para possibilitar o exercicio da superviszo que a lei impbe, com 

vista a garantir a saude e o equilibrio dos mercados finan~eiros.~' 

Mas e tambem verdade que a neutralidade ou relevancia axiologica de uma conduta e 

algo de dlflcil afirrnaqao ou confirmaqao - ate pela estreita ligaqzo das incriminaqijes na area 

das contra-ordenaqijes, e dos seus termos, a razijes contingentes e mutaveis de politica 

social - e que cca deciszo jurisdicional n5o podera deixar de se abrir as especificidades 

reveladas por cada caso concretou e ccter em conta o especifico circunstancialismo que 

enquadra toda a s i tuaqa~) ) .~~  

Ora, importara n%o esquecer o que verdadeiramente esta em causa nos presentes 

autos. 

De facto, a conduta em apreqo, apesar de tipica, n i o  se traduziu na omissSo de 

curnprimcnto do dever de conservadoria tout court. 

A arguida, que nzo desconhecia o seu dever de conservar os documentos em causa, 

nzo os destruiu ou fez desaparecer. 

31 De todo o modo, cco que no direito das contra-ordenaqbes e axiologicamente neutral n%o 6 o ilicito, mas a 
conduta em si  mesnia, divorciada da proibiqIo legal - sem prejuizo de, uma vez conexionada com esta, ela 
passar a constituir substrato id6neo de um desvalor etico-social)) - cf. Figueiredo Dias, i n  0 movimento da 
descriminalizaqjo e o ilicito de mera ordenaqio social, Direito Penal Economico e Europeu, e in Para uma 
dogmitica do direito penal secundirio, Textos Doutrinirios, Vol. I, Problemas Gerais, Coimbra Editora, 1998, 
pigs. 26-27 c 49. 
32 Cf., a proposito, Jo3o da Costa Andrade, 0 erro sobre a proibiqio e a problernatica da legit ima~io em direito 
penal, Temas de Direito Penal Economico, Coimbra Editora, 2005, pig. 53 e ss. 
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0s mesmos existiam, estavam "conservados", embora n i o  o estivessem, a data da 

acqio de fiscalizaqio, nas suas instalaqees, e foram apresentados a entidade supervisora 

quando por esta foram solicitados. 

A desconformidade da conduta da arguida com o comando legal consubstanciou-se, 

como resulta da materia de facto assente, nao na ccnio conservaqiou dos documentos, mas 

na sua ccnio conservaqio em arquivo)) (pelo menos no momento da fiscalizaqio), nos moldes 

em que tal dever se deve ter por correctamente cumprido, de acordo com o sentido 

atribuido a imposiqio 

Ora, tal como se refere na sentenqa recorrida, nada na materia de facto assente 

(provada e n"a provada) permite concluir que, ao assim agir, a arguida tenha violado um 

dever objectivo ou subjectivo de c ~ i d a d o ~ ~ ,  pelo que n i o  e possivel sustentar a imputaqzo 

subjectiva da contra-ordenaqio em causa, ainda que a titulo de negliggncia. 

Bem andou, por isso, a sentenqa recorrida ao concluir, em conformidade, pela 

absolviqio da recorrida, pelo que a mesma e de manter, com excepqio da parte afectada 

pela acima assinalada nulidade por excess0 de pronuncia. 

* 

Ill. Decisso 

Em face do exposto, acordam os Juizes da 9.1 Secqio Criminal do Tribunal da Relaqao 

de Lisboa em: 

33 Que nao era evider~te, de tal mod0 que, recorda-se, a primeira sentenga judicial proferida nestes autos, 
sobre a qual recaiu o anterior acordso deste Tribunal da Relagio, considerou n3o preencher o tip0 contra- 
ordenacional objectivo a circunstancia de a documentag30 em causa se encontrar na posse dos advogados da 
recorrida, por tambem lhes caber, em virtude do respectivo estatuto profissional, um especial dever de 
conservadoria relativamente aos documentos confiados por clientes. 
34 Devendo o critCrio da violagio do dever de cuidado ser a ccnio correspondCncia do comportamento aquele 
que, em idCntica situagio, teria um homem fie1 aos valores protegidos, prudente e consciencioso; o que conduz 
a que este modelo seja diferenciado de acordo com o circulo de actividade em causa (...). 0 que por seu lado 
tera de ser posto em conexao com o concreto comportamento levado a cabo, com a sua perigosidade, a 
hierarquia do nem jurfdico atingido, a frequencia da sua violagiio, o valor e a aceitabilidade sociais do 
comportamento. Assim fica proxima a ideia de Paula Ribeiro de Faria segundo a qual, nestes casos, o juiz ter6 
de formular uma espbcie de regra de cuidado ad hoc para o caso concreto tendo em conta a sua configuragio 
especifica, nomeadamente, com recurso a uma ideia de adequagao social da conduta.)) - cf. Figueiredo Dias, 
Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2,s edigjo, Coirnbra Editora, 2007, p6gs. 878-879. 
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a) declarar a nulidade da senten~a recorrida, por excess0 de pronuncia, na parte em 

que conheceu do elemento subjectivo relativo aos documentos n%o localizados pela 

recorrida, suprindo tal nulidade com a el imina~io dessa parte da decisio, e, em 

consequ@ncia, n i o  tomar conhecimento do object0 dos recursos nos segmentos em que se 

referem a tais documentos; 

b) no mais, negar provimento aos recursos interpostos pelo Ministbrio PQblico e pe!a 

Cornissao do Mercado de Valores Mobilidrios, confirmando-se a decisao recorrida. 

Sem t r i b u t a ~ i o  (arts. 407.0 do CdVM e 94.Q, n .0~  3 e 4 do RGCOC). 

Notifique. 

(Certifica-se, para os efeitos do disposto no art. 94.Q, n.9 2, do CPP, que o presente 

ac6rdao foi elaborado e revisto pela relatora, a primeira signatiria) 

* 

Lisboa, .W 6s ,%u' \ z@ \ 4 


