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Banco Comercial Português, S.A., pessoa colectiva no 501 525 882, com sede na 

Rua D. João I, no 28, 4000-295 Porto, interpôs o presente recurso de impugnação judicial, 

da decisão proferida pelo Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, no âmbito do processo de contra-ordenação no 41/2008, que o condenou no 

pagamento de uma coima única, no valor de € 5.000.000 (cinco milhões de euros), 

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

pelo prazo de dois anos. 

Resultou a condenação, em tal coima única, do cúmulo jurídico de cinco coimas 

parcelares, no montante de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros) cada, 

e de uma coima parcelar no montante de € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) 

pela prática, no total, de gis contra-ordenações, todas p. e p. pelos artigos 388", no 1, alínea 
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Nas suas alegações de recurso, pugnou a recorrente pela declaração de nulidade 

de todo o processo e, consequentemente, da decisão impugnada. 

Caso assim não seja entendido, defende a revogação da decisão administrativa e a 

sua consequente absolvição, na medida em que os factos na mesma dados por provados 

não têm, nos autos, meios de prova que os sustentem, sendo certo, ainda, que parte dos 

factos que lhe são imputados carecem de previsão na norma sancionatória escolhida, 

mostrando-se, por conseguinte, violado o princbio da tipicidade das infracções. A titulo 
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subsidiário, requer a redução substancial da coima única que lhe foi aplicada, por 

existirem circunstâncias que para tal concorrem, devendo, ainda, ser determinada a 

suspensão da sua execução. 

Das nulidades e questões prévias susci-das no presente recurso: 

Em síntese, conclui a recorrente que: 

- A CMVM omitiu, formalmente, a fase de inquérito1 instrução dos autos, sendo 

nulo todo o processo; 

- A decisão recorrida é nula, por ter tomado em consideração meios de prova 

obtidos em prejuízo do seu direito a não incriminação, concretamente, por, antes da 

instauração do procedimento contra-ordenacional, lhe ter solicitado informações e 
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decisão condenatoria; 

- A acusação e decisão recorrida são nulas, por terem utilizado e valorado meios 

proibidos de prova, consubstanciados na transcrição de depoimentos prestados noutros 

processos, em violação, entre outros, do principio da imediação; de igual modo, foram 

prestadas declarações e depoimentos em inobservârtcia das formalidades exigidas para a 

produção de prova testemunhal; 

- A acusação e decisão recorrida são nulas, por omitirem a indicação das provas que 

as fundamentam; 
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- A acusação e decisão recorrida são nulas, por omitirem factos que concretizam a 

conduta subjectiva da arguida, de modo a imputarem-lhe os ilícitos a título de dolo; 

- O prazo que lhe foi concedido para a apresentação da defesa, na sequência da 

acusação deduzida, não foi razoável, coarctando as suas garantias de defesa, o que gera a 

nulidade da decisão impugnada; 

- A decisão é nula por se basear em factos e elementos de direito, constitutivos da 

infracção, não comunicados a arguida em momento anterior à sua prolação, e sobre os 

quais a mesma não teve oportunidade de se pronunciar. 

* 

Importa conhecer, pois, desde já, das questões suscitadas, a titulo prévio, pela 

arguida. 

1. Da nulidade do processo decorrente da omissão de fase formal de inquérito1 

instrução: - > .  - .  . " -  

2- - - -  .- - * 

Uefcii~z ,.i ergui& que, nu ariibilu dks prcsenies &tos, inexistiu iase de inquérito, o 

que constitui nulidade insanável nos termos do disposto no art. 119O, alínea d), do Código 

de Processo Penal (CPP), aplicável ex vi do art. 41°, no 1, do RGCOC (Regime Geral das 

Contra-Ordenações e Coimas - doravante citado pela mencionada sigla -, aprovado pelo 

Decreto-Lei no 433182, na redacção que lhe foi introduzida pelos Decretos-Leis nos 356189, 

de 17 de Outubro, e 244195, de 14 de Setembro, e pela Lei no 10912001, de 24 de 

Dezembro). 
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Ora, o art. 119", alínea d), do CPP, comina efectivamente com o vício da nulidade 

insanável a circunstância de se verificar afalta de inquérito ou de instrução, nos casos em 

que a lei determinar a sua obrigatoriedade. 

Tendo em conta a diferente natureza dos ilícitos apreciados nos termos do CPP e 

nos termos do RGCOC, as disposições daquele apenas serão aplicáveis aos processos de 

contra-ordenação, devidamente adaptados, quando não contrariem o regime do RGCOC 

(cfr. de forma expressa, o teor do no 1 do art. 41 deste regime geral). 

Na medida em que, no artigo 54", no 2, do RGCOC, não se estabelece a 

obrigatoriedade de a aquisição da notícia da infracção dar sempre lugar a abertura de 

inquérito (ao contrário do que se prevê no art. 262O, no 2, do CPP, com a excepção 

reportada, por exemplo, ao processo especial sumário, a que aludem os arts. 381" a 391" 

deste código), é inequívoco que, em processo de contra-ordenação, a omissão de inquérito, 

porque não expressamente prevista como indispensável elou obrigatória, não constitui 

1 . 1 
iLal,uùue i i ~ ~ d i i t i v  Li. * . . 

Deste modo, improcede tal questão prévia. 

2. Da nulidade da decisão decorrente do facto de ter valorado provas obtidas 

em violação do direito à não auto-incriminação da arguida: 

O artigo 32", no 10, da Constituição da República Portuguesa (CRP) reconhece e 

garante, em sede contra-ordenacional e em quaisquer processos de natureza sancionatória, 

os direitos de audiência e defesa do arguido. 
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Tal não significa, evidentemente - atenta, desde logo, a distinta natureza dos ilícitos 

tipificados como crimes e como contra-ordenações, bem como a diferenciação explícita 

que o art. 32' da CRP faz de ambas as situações, - que, em processo contra-ordenacional, 

se apliquem, de forma global e sem limites, todos os princípios regentes do direito 

processual penal. 

Dai que, naturalmente, não é passível de aplicação subsidiária, ao processo contra- 

ordenacional, e, designadamente ao processo contra-ordenacional instaurado nos termos do 

CVM, do direito previsto no art. 6 1°, no 1, alínea c) do Código de Processo Penal (CPP), 

nos termos do qual, quando está em curso um processo de contra-ordenação, cessa o dever 

de colaboração do arguido/ suspeito relativamente a factos que o possam responsabilizar. 

E, naturalmente, não poderá entender-se que o direito ao silêncio e a não auto-incriminação 

não sofram, em processos contra-ordenacionais instaurados nos termos do CVM, restrições 

de nenhuma espécie. 

N4 Vq~,i'll!P, ??Y;r.n,-n,> r i - . T 9 P n O n  - .-, -. . . 
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do disposto no art. 41°, no 1, daquele regime geral, aos processos por contra-ordenação 

instaurados nos termos do CVM, apenas se fará, nos termos do disposto no seu art. 407O, de 

forma subsidiária. Por outro lado, é inequívoco que a solicitação de quaisquer elementos 

(maxime, documentos), por parte da CMVM, quer antes quer depois de qualquer 

deliberação do seu Conselho Directivo no sentido da instauração de procedimento 

sancionatório, às entidades por si supervisionadas, integra-se na prática de actos 

necessários para assegurar a efectividade dos princípios referidos no art. 358' do CVM (art. 

361°, no 1, deste diploma). 
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Há ainda que ter em conta que, ao abrigo dos poderes e competências atribuídos por 

lei a CMVM, a solicitação de documentos e informações mais não configura que uma 

recolha de prova documental, recaindo, em última análise, sobre o arguido o especial dever 

de sujeitar-se a diligências de prova (art. 61°, no 3, al. d), do CPP), o que exclui, desde 

logo, o carácter enganoso de tais meios de obtenção da prova. 

Por último, há que referir que uma instituição financeira, como é o caso da 

recorrente, jamais pode ignorar que "quando a entidade supervisara, no exercicio das suas 

competências legais, lhe solicita o envio de documentação pode sempre tal acto vir a 

desembocar, como foi o caso, na instauração de um processo de contra-ordenação. Por 

conseguinte, não é possível sequer sustentar que [a arguida] foi colhid[a] de surpresa com 

o procedimento de que foi alvo" (palavras proferidas no Acórdão do Tribunal da Relação 

de Lisboa de 22.07.2009, 3" secção, a fls. 38, no âmbito do processo no 3839/06,OTFLSB, 

proveniente do 2" Juizo, 2" Secção, do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, 

mesmo sentido agora expresso, e perante situação fáctico-jurídica idêntica a discutida no 

caso vertente). 

Nesta medida, não estando em causa a verificação de qualquer afectação intolerável 

do direito (não absoluto) ao silêncio da arguida, é patente que improcede a questão prévia 

identificada em epígrafe, não correspondendo os actos de obtenção da prova documental, 

no âmbito da instrução dos autos (ou do seu momento anterior) ao cometimento de 

qualquer nulidade. Consequentemente, não se verificando a nulidade das provas obtidas, 
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nem qualquer proibição da sua utilização, inexiste, outrossim, a nulidade do procedimento 

por omissão da fase de investigação1 inquérito, baseada nessas mesmas provas. 

Acrescente-se, ainda, que não se vislumbra que a interpretação ora sustentada dos 

preceitos legais in casu aplicados colidam com os princípios constitucionalmente 

consagrados, maxime, os invocados pelo arguido na sua motivação e conclusões de recurso. 

3. Da nulidade da acusação e da decisão por terem utilizado e valorado meios 

proibidos de prova, consubstanciados na transcrição de depoimentos prestados 

noutros processos e na prestação de declarações não vertidas em auto, em violação, 

entre outros, do principio da imediação: 

Encontra-se estabelecido, no art. 126" do CPP, o regime dos métodos proibidos de 

prova, fazendo a lei referência primordial a ofensa da integridade física ou moral das 

. . I,--i- -&. i- -r - --- - 0 . c  i P I j -  r ,  . . --.b 

circurisiâricias (nu 1 do referido preceito). 

O CPP prevê, ainda, os meios de prova legalmente admissiveis (artigos 128" a 170") 

e os meios legais de obtenção da prova (artigos 171" a 190"). 

Se bem que, em termos usuais, as declarações prestadas no âmbito de processo 

crime (ou de contra-ordenação) o sejam sob a forma de depoimentos de testemunhas (prova 

testemunhal) ou de declarações do arguido, do assistente ou das partes civis, nada impede 

que, em determinados casos, sejam admitidas e valoradas como prova documental. 
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Na verdade, a junção (e, por conseguinte, a valoração) de documento que contenha 

declarações é admissível, a menos que as mesmas sejam anónimas (e, neste caso, é 

admissível se as mesmas forem o próprio elemento ou objecto do crime), nos termos do 

disposto no art. 164O, no 2, do CPP. E, manifestamente, tal não converte em testemunhal um 

meio de prova expressamente qualificado como documental. 

Por conseguinte, o facto de se encontrarem juntas aos autos, e de terem sido 

valoradas, como meios de prova, declarações escritas solicitadas pela CMVM, ou certidões 

de depoimentos prestados em processo diverso, não constitui método proibido de prova, 

desde logo por não constituírem ofensa da integridade física ou moral das pessoas que as 

emitiram (artigo 127' do CPP) e porque expressamente podem ser utilizadas e valoradas 

como prova documental, nos termos do artigo 164", no 2, do CPP. 

Por conseguinte, não se verifica cometido qualquer vicio gerador da nulidade 

invocada, não sendo convocável, por impertinente, dado tratar-se de prova documental, 
-,.. I i -, -. _ + -.-- c Zk,h..C'*f '-.*L- %.**+r i . *. ..s, .. -Ti-. . --- - ,.- -. & 'i%-r *e, >PC---?'CP -*C -- " -5.1- -e-- - 

identificada. 

4. Da nulidade da acusação e da decisão por omitirem a indicacão das provas 

que as fundamentam: 

Ao contrário do afirmado pela arguida, não se vislumbra que a acusação ou a 

decisão recorrida omitam a indicação das provas que as fundamentam. Na verdade, de 

forma abundante e recorrente, ao longo da explanação dos factos tidos por provados, a 

autoridade administrativa remeteu para os documentos juntos aos autos (identificando os 
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locais exactos do processo onde os mesmos se encontram) a prova de cada facto ou de cada 

asserção contendo factualidade relevante. 

De todo o modo, não lhe era exigivel que fizesse uma análise ou argumentação 

exaustiva sobre cada um dos documentos tidos por relevantes para a prova dos factos que 

considerou assentes. Aliás, esclareça-se que mesmo em sede processual penal não é 

exigível ao acusador que a explicitação dos factos constantes da acusação seja efectuada 

por referência aos concretos meios de prova produzidos em inquérito (veja-se que, quanto 

as provas a indicar na acusação, o artigo 283" do CPP refere expressamente que se trata da 

indicação das provas a produzir em momento ulterior). Ora, sendo certo que, no domínio 

do RGCOC, se exige que a decisão que aplica a coima contenha a identificação dos factos 

provados com indicação das provas obtidas (art. 58O, no 1, alínea b), e tendo em conta que, 

conforme supra afirmado, a autoridade administrativa remeteu para os documentos juntos 

aos autos (identificando os locais exactos do processo onde os mesmos se encontram) a 

* 1 -.. pi~iva ;c d L E .  I"at1.C~ "uuu'iIC da$~ãsherq:ciu conCelnciu' ?ic~ii'dlidaúe releviuire, "nao se augura - 
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existir qualquer omissão susceptível de viciar, em termos de nulidade, quer a acusação quer 

a decisão recorrida dos presentes autos. 

Destarte, improcede a invocada questão prévia. 

5. Da nulidade decorrente da omissão de factos que concretizam a conduta 

subiectiva da ar~uida,  de modo a imputar-lhe os ilícitos a titulo de dolo, e da nulidade 

da por se basear em factos e elementos de direito, constitutivos da infracção, não 
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comunicados à arguida em momento anterior a sua prolacão, e sobre os quais a 

mesma não teve oportunidade de se pronunciar: 

Estabelece o art. 50' do RGCOC que "não é permitida a aplicação de uma coima ou 

de uma sanção acessória sem antes se ter assegurado ao arguido a possibilidade de, num 

prazo razoável, se pronunciar sobre a contra-ordenação que lhe é imputada e sobre a sanção 

ou sanções em que incorre". 

A CRP reconhece e garante, expressamente, no seu art. 32O, no 10, conforme já se 

mencionou supra, os direitos de audiência e defesa do arguido em processo de contra- 

ordenação, configurando-os como uma faculdade que o arguido utilizará ou não, conforme 

entenda, mas que jamais lhe poderá ser negada. 

Trata-se, em suma, de garantir o exercício do contraditório, o qual, no nosso 

ordenamento jurídico, constitui uma exigência natural e fundamental do Estado de Direito 

democrático e radica, neste particular, na consideração de que o procedimento contra- 

- - &---.-'" --- - -  -i. * 
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ético-social face as condutas tipificadas como crime, conduz a punição admonitória através 

da imposição de uma coima. 

Ora, um efectivo direito de defesa pressupõe o conhecimento, pelo arguido, de 

todos os elementos relevantes a tomada, em momento ulterior, da decisão administrativa, 

devendo portanto ser-lhe concedido o contraditório quanto a todos os factos que lhe são 

imputados e a sanção em que, por via deles, incorre. Pressupõe, ainda, que lhe seja 

facultada a possibilidade de produzir os meios probatórios que considera essenciais a boa 
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decisão da causa, ou, pelo menos, e em momento posterior, a possibilidade de conhecer as 

razões que levaram a entidade administrativa a dispensar a sua realização. 

No caso em apreço, a autoridade administrativa cumpriu a citada norma (art. 50' do 

RGCOC), procedendo a efectiva notificação da recorrente para o exercício do seu direito 

de defesa. 

Sendo certo, ainda, que, em tal notificação, fez referência quer as concretas 

circunstâncias de facto que justificaram a opção pela sua punição, quer aos tipos objectivos 

de infracções que considerou preenchidos, quer ainda a modalidade de imputação 

subjectiva (dolo) dos ilícitos contra-ordenacionais que considerava verificados. 

A propósito do art. 50' do RGCOC escrevem M. Simas Santos e J. Lopes de Sousa, 

in Contra-Ordenações - Anotações ao Regime Geral (3a edição, Vislis, Janeiro de 2006, p. 

351) que «o arguido tem direito a pronunciar-se não só sobre os factos que lhe são 

imputados, mas também sobre o seu enquadramento jurídico e sobre a sanção ou sanções 

feita comunicação ao arguido, antes da decisão administrativa de aplicação das sanções, 

sobre quais os factos que lhe são imputados, o enqwadramento jurídico dos mesmos e a 

sanção ou sanções que a autoridade administrativa competente para aplicar a coima 

entende serem aplicáveis». 

O Supremo Tribunal de Justiça, no Acórdão de Fixação de Jurisprudência no 

112003, de 16.10.2002 (publicado no D.R., I série A, de 25.0 1.2003) veio, a este propósito, 

considerar, entre o mais, que «a notificação [para o exercício do direito de defesa] 

fornecerá os elementos necessários para que o interessado fique a conhecer todos os 
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aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito (. . .). Se a notijcação, 

tendo lugar, não fornecer (todos) os elementos necessários para que o interessado fique a 

conhecer todos os aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, o 

vício será o da nulidade sanável (.. .) - sublinhados no texto original. Daí que, tenha no 

mesmo aresto acabado por fixar a seguinte jurisprudência: 

" Quando, em cumprimento do disposto no artigo 50" do regime geral das 

contra-ordenações, o instrutor optar, no termo da instrução contra-ordenacional, pela 

audiência escrita do arguido, mas, na correspondente notificação, não lhe fornecer 

todos os elementos necessários para que este fique a conhecer a totalidade dos 

aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, o processo ficará 

doravante afectado de nulidade, dependente de arguição, pelo interessado1 notificado, 

no prazo de 10 dias após a notificação, perante a própria administração, ou, 

judicialmente, no acto de impugnação da subsequente decisão1 acusação 

No caso em apreço, decorre do teor da acusação deduzida que foi dado 

conhecimento, a arguida, nos termos do art. 50' do' RGCOC, dos factos considerados 

indiciados, dos limites - mínimo e máximo - das coima aplicáveis, bem como dos 

elementos típicos das infracções imputadas. Os factos que sustentam a imputação 

subjectiva dos mesmos, bem como o seu título de imputação (o dolo), mostram-se 

perfeitamente delineados. Em face destes elementos, verifica-se o completo cumprimento, 

pela autoridade administrativa recorrida, do disposto no art. 50' do RGCOC. 
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De igual modo, a decisão recorrida identificou claramente os factos concretizadores 

da conduta subjectiva da arguida, e extraiu deles a pertinente imputação delitual a título de 

dolo. 

Assim, nenhuma omissão se verifica, neste domínio, salientando-se, ainda, que, nas 

conclusões de recurso, a arguida, apenas de forma genérica, suscitou, sem concretizar, que 

na decisão foram tidos em conta factos e elementos de direito que anteriormente não lhe 

foram comunicados. 

Nesta medida, não se verifica cometido qualquer vício gerador da nulidade 

invocada, pelo que improcede tal questão prévia. 

* 

6. Na nulidade da decisão impugnada por não ter sido concedido, à arguida, 

prazo razoável para a apresentação da defesa: 

Recorrendo, uma vez mais, ao art. -50" do RGC0.C2recorde-se que- ai sq estabelece 
. , . - . - . . ~, .i , , . > . D-~oc~z.~IU"'N..- .- .- 'mL- . , , .: ,.- ' 2  -c.-. .-:,.-%%<..:=>- ~ -:. 

- ,  " e p,. .,rniiticia a aplicaçiio de uma coima ou de uiria sançãu accas~iia sem antes se 

ter assegurado ao arguido a possibilidade de, num prazo razoável, se pronunciar sobre a 

contra-ordenação que lhe é imputada e sobre a sanção ou sanções em que incorre". 

Tal prazo razoável constitui um conceito indeterminado, susceptível de ser 

concretizado por recurso as regras gerais regentes do processo penal. 

Ora, no domínio processual penal, o legislador entendeu adequado (e, por 

conseguinte, razoável) estabelecer o prazo de vinte dias (corridos, pois não se está perante 

prazo de natureza administrativa) para apresentação, pelo arguido, de requerimento de 

abertura de instrução ou para a apresentação de contestação (artigos 287" e 3 15" do CPP). 
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Apenas em casos particulares (art. 107O, no 6, do CPP) se permite a possibilidade de 

prorrogação dos prazos legalmente estabelecidos, ficando no entanto tal possibilidade 

dependente da livre resolução do tribunal, conforme tem entendido, neste domínio, a 

jurisprudência maioritária nos nossos tribunais superiores. 

No caso em apreço, a CMVM concedeu à arguida, nos termos do art. 50' do 

RGCOC, a possibilidade de, em vinte dias (úteis, atenta a evidente natureza administrativa 

do prazo em causa), se defender da acusação deduzida. Posteriormente, e a requerimento da 

arguida, determinou a prorrogação do prazo concedido por dez dias, pelo que o prazo total 

para a apresentação da defesa veio a ser de trinta dias úteis. 

Nesta medida, considerando que em processo penal os arguidos, caso venham a 

beneficiar, nos termos do disposto no art. 107O, no 6, do CPP, de prorrogação do prazo para 

a prática dos actos processuais aí previstos, jamais beneficiarão do facto de disporem de um 

prazo cuja contagem se suspende aos sábados, domingos e feriados. 

r " ri .c. . i .+- - - --- 
AdsLlh, ic; rnirdu ~ I ~ U I I I  st: rriusfrWdni íkricias as garantias de detesa i a  arguida, 

através da concessão do prazo, depois prorrogado, escolhido pela autoridade 

adiministrativa recorrida. 

Por conseguinte, também esta questão prévia se julga improcedente. 

Procedeu-se a julgamento, com observância do formalismo legal, como da 

respectiva acta consta. 
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Mantêm-se os pressupostos de validade e regularidade da instância, não existindo 

nulidades ou outras questões prévias ou incidentais de que cumpra conhecer e que obstem a 

apreciação do mérito da causa. 

Com relevo para a decisão da causa, são os seguintes os 

FACTOS PROVADOS: 

1. A arguida, constituída em 1985, é, desde 1987, emitente de acções admitidas a 

negociação na Bolsa de Valores de Lisboa; 

2. Nos anos de 2001 e 2002 verificou-se uma acentuada descida das cotações das 

acções da arguida; 

3. A data dos factos objecto dos presentes autos, injia elencados, a arguida é 

emitente de acções admitidas a negociação no Mercado de Cotações Oficiais gerido pela 

Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.; 

4. Entre 14.09.1999 e 30.03.2000 foram incorporadas em Cayman Islands as 

seguintes sociedades, doravante designadas 08-shore Cayman. 

- Hitop Investements Limited, constituída a 17.02.2000; 

- Western Basin Investments, constituída a 30.03.2000; 

- Nedlam Limited, constituída a 25.02.2000; 

- Bosfein Assets Limited, constituída a 30.03.2000; 

- Gobi Associates Ltd., constituída a 17.02.2000; 

- Inveast Limited, constituída a 25.02.2000; 
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- Chelsea International Ltd., constituída a 17.02.2000; 

- Sulltop Assets Ltd., constituída a 24.02.2000; 

- Folioval Investements, constituída a 14.09.1999; 

- Continental Investements Ltd., constituída a 14.09.1999; 

- Portfolio Investements Ltd., constituída a 14.09.1999; 

- Indigo Securities Ltd., constituída a 24.02.2000; 

- Aldwych Associates, Ltd., constituída a 17.02.2000;. 

- Barsea Limited, constituída a 25.02.2000; 

- Fieldmaz Assets Ltd., constituída a 14.09.1999; 

- Millenium Securities Limited, constituída a 14.09.1999; 

- Conarch Consultants, constituída a 17.02.2000; 

5. Todas as referidas off-shore Cayman emitiram procuração, a arguida, no dia 

28.1 1.2002, conferindo-lhe poderes para administrar e dispor de todo o seu património, 

--. - ---.,.v-. *a--- , ' .I . 1 
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contas bancárias e contratar créditos ou empréstimos; 

6. Todas as referidas off-shore Cayman contraíram créditos junto da arguida e 

transaccionaram, exclusivamente, acções desta; 

7. Pelos financiamentos concedidos, a arguida cobrou juros e comissões que nunca 

lhe foram pagos pelas off-shore Cayman; 

8. Até 07.03.2001, as off-shore Western Basin Investments, Nedlam Limited, 

Bosfein Assets Limited, Inveast Limited e Barsea Limited, eram detidas pela sociedade 

Crealock Holdings Ltd., e, desde essa data, pela sociedade Geafield Holdings, S.A.; 
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9. As off-shore Hitop Investements Limited, Gobi Associates Ltd., Chelsea 

Intemational Ltd., Sulltop Assets Ltd., Indigo Securities Ltd., Aldwych Associates, Ltd. e 

Conarch Consultants eram detidas, até 07.03.2001, pela sociedade Dot Holdings Ltd., e 

desde essa data, pela sociedade Daman Group Services Incorporated; 

10. As off-shore Fieldmaz Assets Ltd. e Folioval Investements eram detidas, desde 

16.09.1999, pela sociedade Meadowcroft Management Limited; 

11. As off-shore Continental Investements Ltd., Portfolio Investements Ltd. e 

Milleniurn Securities Limited eram detidas, desde 16.09.1999, pela sociedade Osterdal 

Limited; 

12. A 20.12.2002 a arguida celebra acordos de prestação de serviços fiduciários 

com João Bemardino Gomes, Frederico José Appleton Moreira Rato e Ilídio Duarte 

Monteiro; 

13. Na sequência desses acordos, João Bernardino Gomes é indicado como 

t r . a i . r d  .r .- . , - . r a  1 - " - . w - - - 
14. Por declaração não datada, João Bernardino Gomes autoriza a transferência de 

100% das acções da Geafield Holdings, S.A. para a arguida, ou para outra entidade a 

indicar por esta; 

15. A 30.12.2003, tal transferência para a arguida concretiza-se pelo valor de € 

16. A 30.03.2004, a arguida transferiu para a sociedade Townsend Associates 

Corp., o valor de € 50.436.900,93; 
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17. Na sequência dos acordos de prestação de serviços fiduciários supra referidos, 

Frederico José Appleton Moreira Rato é indicado como beneficiário económico das 

sociedades Daman Group Services Incorporated e Meadowcrofi Management Limited; 

18. Por declaração não datada, Frederico José Appleton Moreira Rato autoriza a 

transferência de 100% das acções da Daman Group Services Incorporated e da 

Meadowcroft Management Limited para a arguida, ou para outra entidade a indicar por 

esta; 

19. A 30.12.2003, tal transferência para a arguida concretiza-se pelo valor € 

23.365.000, quanto a sociedade Daman Group Services Incorporated; 

20. A 30.03.2004, a arguida transferiu para a sociedade Townsend Associates 

Corp., o valor de € 23.471.888,84; 

21. A 30.12.2003 concretiza-se a transferência autorizada por Moreira Rato, para a 

arguida, pelo valor € 10.291.000, quanto a sociedade Meadowcroft Management Limited; 

L--rr--.i-.---h-.-.r-" .-,--C" p ~ ~ . ~ * @ + . ;  ,-. a dlx&ická." LT~%T~~'~~'W&~&~~~OWISLT~~SSW~ULE~+~~ 

Corp., o valor de € 10.338.884,88; 

23. Na sequência dos acordos de prestação de serviços fiduciários supra referidos, 

Ilidio Duarte Monteiro é indicado como beneficiário económico da sociedade Osterdal 

Limited; 

24. Por declaração não datada, Ilídio Duarte Monteiro autoriza a transferência de 

100% das acções da Osterdal Limited para a arguida, ou para outra entidade a indicar por 

esta; 
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25. A 30.12.2003 concretiza-se a transferência autorizada por Ilidio Monteiro, para 

a arguida, pelo valor € 15.779.000; 

26. A 30.03.2004, a arguida transferiu para a sociedade Townsend Associates 

Corp., o valor de € 15.852.406,lS; 

27. João Bemardino Gomes, Frederico José Appleton Moreira Rato e Ilídio Duarte 

Monteiro foram designados beneficiários económicos das sociedades supra mencionadas 

sem nunca terem prestado qualquer contrapartida a arguida, nem qualquer contribuição 

financeira as próprias sociedades; 

28. Os mencionados beneficiários económicos nunca assumiram risco de perdas 

pelos investimentos realizados pelas sociedades em causa e nunca tomaram qualquer 

decisão de investimento; 

29. Os únicos recursos usados pelas off-shore. Cayman foram os financiamentos 

concedidos pela arguida; 

e Ilídio Duarte Monteiro assumiram a título pessoal as dívidas das sociedades em que 

constavam como beneficiários económicos, podendo satisfazer integralmente as dívidas 

mediante dação em pagamento dos activos das sociedades; 

31. A 30.12.2003, cada um dos referidos beneficiários económicos contraiu, junto 

da arguida, empréstimos no valor total de € 589.992.107,4, com a finalidade de assumirem 

as dívidas das sociedades respectivas, dando como garantia os activos dessas mesmas 

sociedades; 
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32. A 29.1 1.2002 as 17 sociedades off-shore Cayman, a arguida (actuando na 

qualidade de agente destas) e a sociedade ABN AMRO celebram um contrato nos termos 

do qual as off-shore Cayman alienam ao ABN, a 06.12.2002, 116.000.000 de acções da 

arguida contra a entrega de 156.020 Notes do ABN e o pagamento de € 154.538.390; 

33. O valor das ABN Notes variava em função das cotações das acções da arguida; 

34. E, 14.03.2003 a arguida pagou ao ABN um dividendo no valor de € 9.280.000, 

tendo o ABN pago as off-shore Cayman, em 27.03.2003, o valor de € 7.878.430.03; 

35. Em 18.03.2003 foi celebrado novo contrato entre as 17 off-shore Cayman, a 

Servitrust (detida pela arguida) e o ABN; 

36. Foram emitidas 85.991 novas Notes, cujo preço a pagar pelo ABN a Servitrust 

variava em função das cotações das acções da arguida; 

37. No referido contrato não se consagrou uma cláusula que permitisse as off- shore 

Cayman determinar o sentido de voto das acções detidas pelo ABN; 

C-. . i -,-r. .' -r." ',V,, - - . . -,li \ I  
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de mercado das acções da arguida; 

39. A 13.04.2004 a arguida pagou ao ABN um dividendo de € 5.916.000, tendo o 

ABN pago às off-shore Cayman, a 21.04.2004, o valor de € 5.064.702,73; 

40. A 06.05.2004 as off- shore Cayman transferiram € 4.914.356 para a Sevendale 

Investments (International) Limited; 

41. Em 08.1 1.2004 a arguida pagou ao ABIV um dividendo no valor de € 2.958.000, 

tendo o ABN pago as off-shore Cayman, a 15.1 1.2004, € 2.532.184,50; 
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42. A arguida utilizou ainda, como veículos próprios, as seguintes entidades 

(doravante designadas Off-shore Góis Ferreira), incorporadas em jurisdições off-shore: 

- Duas sociedades designadas por Somerset Associates Limited, uma sedeada na 

Ilha de Man e a outra nas British Virgin Islands; 

- Hendry (Intemational) Limited; 

- Sherwell Intemational Limited; 

- Sevendale Investments (Intemational) Limited; 

- Townsend Associates Corp. 

43. Com efeito, a arguida concedeu a tais sociedades financiamentos que, a 

3 1.12.2003, atingiram um total de € 260.880.794; 

44. A arguida identificava tais sociedades como entidades relacionadas com Góis 

Ferreira; 

45. A arguida beneficiava de amplos poderes discricionários para a tomada de 

46. As sociedades Hendry (International) Limited, Shenvell Intemational Limited e 

Sevendale Investments (Intemational) Limited apresentavam Góis Ferreira e Bessa 

Monteiro como beneficiários económicos; 

47. As off-shore Góis Ferreira, com financiamento obtido junto da arguida, 

adquiriram quase exclusivamente acções desta; 

48. Góis Ferreira e Bessa Monteiro nunca tomaram qualquer decisão de 

investimento, não contribuíram com recursos próprios para o património de tais sociedades 

e não formalizaram qualquer garantia a favor da arguida; 
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49. As referidas sociedades apresentavam como garantia os financiamentos 

concedidos pela arguida, tendo o seu património sido adquirido, exclusivamente, através de 

financiamentos concedidos pela arguida; 

50. Pelos financiamentos concedidos as off-shore Góis Ferreira, a arguida cobrou 

juros e comissões que nunca lhe foram pagos; 

5 1. A 24.03.2004 a Townsend Associates Corp. assumiu urna divida perante a 

arguida no valor de ê 593.697.585,63, tendo apenas como activo um depósito bancário no 

valor de ê 100.100.04 1 ; 

52. A 25.03.2004 a arguida concedeu a Edifícios Atlântico, S.A., um empréstimo no 

valor de ê 600.1 8 1.334,67, com a finalidade de permitir a esta a aquisição de imóveis a 

arguida e realizar suprimentos a Townsend Associates Corp. susceptíveis de liquidar as 

responsabilidades por esta assumida perante a arguida; 

e esta liquida a dívida que contraíra perante a arguida; 

54. A 29.03.2004 a Townsend Associates Corp. adquire a Comercial Imobiliária, 

S.A., (designada CI) a arguida, por ê 26.136.37 1,60; 

55. A 30.06.2004 a Comercial Imobiliária, S.A., emite divida, sob a forma de papel 

comercial, adquirido pela arguida pelo valor de € 210.000.000, permitindo a Edifícios 

Atlântico, S.A., amortizar a sua dívida perante a arguida pelo valor de ê 204.602.500; 

56. A 29.06.2005 a arguida procede a dotação da globalidade do papel comercial, 

pelo montante de ê 200.000.000, ao Fundo de Pensões do Grupo BCP, que, em 2006 e 
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2007, reconhece nas suas contas uma perda de € 115.600.000, que a arguida difere em 20 

anos; 

57. A 22.06.2006 a Townsend Associates Corp. vende a Anjala Holdings, S.A., a 

Comercial Imobiliária, S.A., por € 300.000.000, com recurso a suprimentos da arguida, que 

a Townsend Associates Corp. entrega a Edifícios Atlântico, S.A., para esta amortizar a 

dívida contraída junto da arguida; 

58. A 23.08.2006 a Anjala Holdings, S.A., passa a deter uma participação na Baía 

de Luanda - Promoção, Montagem e Gestão de Negócios, S.A.; 

59. A 29.06.2007 a arguida readquire a maioria do capital da Comercial Imobiliária, 

S.A., exonerando do restante valor em dívida resultante do empréstimo concedido a 

60. Com esta operação, a arguida regista nas suas contas a participação que passa 

deter na Anjala Holdings, S.A., pelo valor de 42 312.300.000; 

Baia de Luanda - Promoção, Montagem e Gestão de Negócios, S.A.; 

62. A arguida não registou, nas suas contas, a participação que adquiriu na Baía de 

Luanda - Promoção, Montagem e Gestão de Negócios, S.A.; 

63. A arguida avaliou o projecto imobiliário denominado "Baia de Luanda" por 

valor superior ao custo efectivamente suportado; 

64. Em 30.01.2004 a arguida aceita, em dação em pagamento de uma dívida da 

Sociedade Dazla Limited, no montante de € 72.700.000, uma sociedade off-shore, 
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denominada Juwain Holdings, S.A., que apenas detinha um terreno rústico, situado em 

Santo António, Loulé, cujo valor efectivo era de € 10.000.000; 

65. Segundo avaliação encomendada pela arguida a "Benege, Serviços de 

Engenharia e Avaliações", ao terreno em causa foi atribuído o valor de € 64.287.100; 

66. A arguida, nas contas de 2004, reconheceu uma perda de ê 8.412.900, resultante 

da diferença entre o crédito de ê 72.700.000 e o valor de avaliação do terreno; 

67. Porém, a 30.05.2006, a Sociedade Dazla Limited readquiriu a Juwain Holdings, 

S.A., a arguida, pelo valor de € 10.000.000; 

68. A arguida não reconheceu nas suas contas de 2004 uma perda de ê 62.700.000, 

resultante da diferença entre o valor do crédito de ê 72.700.000 e o valor do terreno (C 

69. No dia 3 1.03.2004, a arguida divulgou no Sistema de Difusão de Informação da 
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consolidadas relativos ao ano de 2003; 

70. Respeitantes ao ano de 2003, foram apresentadas, como fazendo parte do 

universo empresarial da arguida, as seguintes entidades: 

- AF Investimentos, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- AF Internacional, S .G.P. S ., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- AF Investimentos - Fundos Mobiliários, S.A.; 

- AF Investimentos - Fundos Imobiliários, S.A.; 

- BCP Investimentos International, S.A.; 
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- AF Investments, Limited; 

- BCP Investimento - Banco Comercial Português de Investimento, S.A.; 

- BCP Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.; 

- Fasefactor, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- Credibanco - Banco de Crédito Pessoal, S.A.; 

- CISF Veículos - Sociedade de Aluguer, Lda.; 

- IT Car Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A.; 

- Luso Atlântica - Aluguer de Viaturas, S.A.; 

- Unilong - Sociedade de Aluguer de Longa Duração, S.A.; 

- Banco de Investimento Imobiliário, S.A.; 

- BII Internacional, S.G.P.S., Lda.; 

- BII Finance Company Limited; 

- Interbanco, S.A.; 
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- Polyfinances Holding, Ltd.; 

- Multifinance, Corp., Ltd.; 

- Banco Expresso Atlântico, S.A.; 

- Banco ActivoBank (Portugal), S.A.; 

- Banco Comercial de Macau, S.A.; 

- BIM - Banco Internacional de Moçarnbique, S.A.R.L.; 

- BIM Investimento, S.A.R.L.; 

- BIM Leasing, S.A.R.L.; 
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- Bank Millenium, S.A.; 

- TFI Millenium, S.A.; 

- Milleniurn Dom Marklerski, S.A.; 

- Bel Leasing, Sp.z.o.0.; 

- BBG Finance BV; 

- Bet Trading, Sp.z.o.0.; 

- BIG BG Inwestycje, S.A.; 

- TBM Sp.z.o.0.; 

- Banque BCP, S.A.S.; 

- Banque BCP (Luxembourg), S.A.; 

- Banque Privée BCP (Suisse), S.A.; 

- BCP Bank Canada; 

- BCP Bank National Association; 

- BankEuropa Bankasi, AS.; 

- BCP Internacional 11, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BCP - Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BitalPart, B.V.; 

- BCP Investiment, B.V.; 

- BPA Internacional, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BCP Holdings (USA), Inc.; 

- BCP.BS, Holding B.V.; 
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- BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

- BCP Capital Finance Bank Ltd.; 

- BCP Finance Bank Ltd.; 

- BCP Finance Company, Ltd.; 

- BCP International Bank Limited; 

- Mel10 Capital, Ltd.; 

- B.C. Português - Escritório de Representações e Serviços, S/C Ltda.; 

- BCP Teleserviços - Serviços de Comércio Electrónico, S.A.; 

- Caracas Financia1 Services, Limited; 

- Comercial Imobiliária, S .A.; 

- Paço da Palmeira - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.; 

- ServiBanca - Empresa de Prestação de Serviços, A.C.E.; 

- Servitrust - Trust Management and Services, S.A.; 

- Pinto Totta International Finance, Limited; 

71. Do universo empresarial apresentado pela arguida, no referido ano de 2003, não 

constavam as off-&ore Cayman nem as off-shore Góis Ferreira; 

72. Na Demonstração de Resultados Consolidada do ano de 2003 foram 

contabilizados juros, em proveitos, no montante de € 28.653.602; 

73. No Balanço Consolidado desse ano não estavam registadas, no activo, acções 

próprias cujo montante de aquisição ascendia a € 614.805.165; 



:* " 
,ri %- 

Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1" Juizo 1" Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 
1990-097 Lisboa 

Telet213182400 Fax:211545177 

74. No Balanço Consolidado desse ano estava registado, na conta de clientes, o 

montante de € 850.872.901 ; 

7.5. No Balanço Consolidado desse ano não estavam registadas, no activo, 

disponibilidades no montante de ê 99.640.000; 

76. Não foram reflectidas no Relatório e Contas Consolidado perdas no montante de 

ê 97.578.459; 

77. Face ao valor de juros indevidamente cobrados e As provisões/ perdas não 

registadas, o Resultado Liquido do exercício encontrava-se sobreavaliado em € 

126.232.062; 

78. Não foram reflectidas, no Capital Próprio, perdas no valor de € 593.605.594; 

79. Não estavam divulgadas, no Relatório de Gestão, as transacções que 

culminaram na detenção directa e indirecta de 154.147.985 acções próprias; 

80. Ora, a informação constante dos documentos de prestação de contas 

v--. - 
rnnsn!iclad;iq,.,rels&os ao. ano .de 2003, di$~lgudvs fia SDI, coniiidla as sseguirites 

inexactidões: 

- Os resultados encontravam-se sobreavaliados, por via dos juros cobrados; 

- Não foram consideradas perdas que deveriam ter sido inscritas em resultados 

transitados; 

- A situação líquida da arguida era inferior it divulgada em € 593.605.594; 

- As off-shore Cayman e Góis Ferreira não figuravam no elenco das entidades 

pertencentes ao seu universo empresarial, ao mesmo tempo que o relatório de gestão não 

apresentava informação sobre as acções detidas indirectamente pela arguida; 
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8 1. No dia 1 1.04.2005, a arguida divulgou no Sistema de Difusão de Informação da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários os documentos de prestação de contas 

consolidadas relativos ao ano de 2004; 

82. Respeitantes ao ano de 2004, foram apresentadas, como fazendo parte do 

universo empresarial da arguida, as seguintes entidades: 

- AF Internacional, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- Millenium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A.; 

- BCP Investimentos International, S.A.; 

- AF Investments, Limited; 

- BCP Investimento - Banco Comercial Português de Investimento, S.A.; 

- BCP Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.; 

- Soticre - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.; 

- 1'1' CarAluguer e Comércio de Automóveis, S.A.; 

- Luso Atlântica - Aluguer de Viaturas, S.A.; 

- Unilong - Sociedade de Aluguer de Longa Duração, S.A.; 

- Banco de Investimento Imobiliário, S.A.; 

- BII Internacional, S.G.P.S., Lda.; 

- BII Finance Company Limited; 

- Interbanco, S.A.; 

- Polyfinances, S.A.; 
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- Polyfinances Holding, Ltd.; 

- Multifinance, Corp., Ltd.; 

- Banco ActivoBank (Portugal), S.A.; 

- Banco Comercial de Macau, S.A.; 

- BIM - Banco Internacional de Moçarnbique, S.A.R.L.; 

- BIM Investimento, S.A.R.L.; 

- BIM Leasing, S.A.R.L.; 

- Bank Millenium, S.A.; 

- TFI Millenium, S.A.; 

- Milleniurn Dom Marklerski, S.A.; 

- Bel Leasing, Sp.z.o.0.; 

- Prolim S.A.; 

- Forin Sp. Z.O.O.; 

- BIG BG Inwestycje, s.A.; 

- TBM Sp.z.o.o.; 

- Banque BCP, S.A.S.; 

- Banque BCP (Luxembourg), S.A.; 

- Banque Privée BCP (Suisse), S.A.; 

- BCP Bank Canada; 

- BCP Bank National Association; 

- NovaBank, S.A.; 
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- BankEuropa Bankasi, A.S.; 

- BCP Internacional 11, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BCP - Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BitalPart, B.V.; 

- BCP Investiment, B.V.; 

- BCP Holdings (USA), Inc.; 

- BCP.BS, Holding B.V.; 

- BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

- BCP Capital Finance Limited; 

- BCP Finance Bank Ltd.; 

- BCP Finance Company, Ltd.; 

- BCP International Bank Limited; 

- Mel10 Capital, Ltd.; 

- Millenium bcp - Serviços de Comércio Electrónico, S.A.; 

- Caracas Financia1 Services, Limited; 

- Paço da Palmeira - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.; 

- ServiBanca - Empresa de Prestação de Serviços, A.C.E.; 

- Servitrust - Trust Management and Services, S.A.; 

- Managerland, S.A.; 

- Pinto Totta International Finance, Limited; 
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83. Do universo empresarial apresentado pela arguida, no referido ano de 2004, não 

constavam as o#-shore Góis Ferreira e a CI; 

84. Na Demonstração de Resultados Consolidada do ano de 2004 foram 

contabilizados juros, em proveitos, no montante de £ 27.788.103; 

85. No Balanço Consolidado desse ano não estavam registadas, no activo, 

disponibilidades no montante de € 29.738.169, referentes a Townsend e € 5.814.605, 

referentes as off-shore Góis Ferreira; 

86. Não estavam registados, quanto ao ano de 2004, os activos e os passivos da CI; 

87. No Balanço Consolidado desse ano estava registado, na conta de clientes, o 

montante de € 1 14.001.044; 

88. Na Demonstração de Resultados Consolidada não foram reflectidas as perdas 

nas off-shore Cayman, Góis Ferreira e Terreno de Santo António, no montante de € 

pertencentes às off-shore Góis Ferreira e Cayman, o resultado líquido do exercício estava 

sobreavaliado em € 52.782.683; 

90. No ano de 2004, a arguida constituiu provisões no valor de £ 94.900.000, 

amortecendo perdas por registar de anos anteriores; 

91. No ano de 2004 não foram reflectidas, no Capital Próprio, em resultados 

transitados, perdas no valor de € 55 1.488.277; 
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92. Assim, a informação constante dos documentos de prestação de contas 

consolidadas, relativos ao ano de 2004, divulgados na SDI, continha as seguintes 

inexactidões: 

- Os resultados encontravam-se sobreavaliados, por via dos juros cobrados; 

- Não foram consideradas perdas que deveriam ter sido inscritas em resultados 

transitados; 

- A situação líquida da arguida era inferior a divulgada em ê 55 1.488.277; 

- As off-shore Góis Ferreira e a C1 não figuravam no elenco das entidades 

pertencentes. ao seu universo empresarial, ao mesmo tempo que o relatório de gestão não 

reflectia a substância das operações realizadas por essas entidades; 

* 

93. No dia 20.04.2006, a arguida divulgou no Sistema de Difusão de Informação da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários os documentos de prestação de contas 

94. Respeitantes ao ano de 2005, foram apresentadas, como fazendo parte do 

universo empresarial da arguida, as seguintes entidades: 

- AF Internacional, S.G.P. S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- Millenium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A.; 

- BII Investimentos International, S.A.; 

- AF Investments, Limited; 

- Banco Millenium BCP Investimento, S.A.; 

- BCP Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.; 
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- Soticre - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.; 

- CISF Veículos - Sociedade de Aluguer, Lda.; 

- IT Car Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A.; 

- Luso Atlântica - Aluguer de Viaturas, S.A.; 

- Banco de Investimento Imobiliário, S.A.; 

- BII Internacional, S.G.P.S., Lda.; 

-.BII Finance Company Limited; 

- Interbanco, S.A.; 

- Polyfinances, S.A.; 

- Polyfinances Holding, Ltd.; 

- Multifinance, Corp., Ltd.; 

- Banco ActivoBank (Portugal), S.A.; 

- BIM - Banco Internacional de Moçarnbique, S.A.R.L.; 

- TFI Millenium, S.A.; 

- Millenium Dom Marklerski, S.A.; 

- Bel Leasing, Sp.z.o.0.; 

- Forin Sp. Z.O.O.; 

- BBG Finance BV; 

- TBM Sp.z.o.0.; 

- Banque BCP, S.A.S.; 

- Banque BCP (Luxembourg), S.A.; 
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- Banque Privée BCP (Suisse), S.A.; 

- BCP Bank Canada; 

- BCP Bank National Association; 

- NovaBank, S.A.; 

- BankEuropa Bankasi, A.S.; 

- BCP Internacional 11, S.G.P.S ., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BCP - Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BitalPart, B.V.; 

- BCP Investiment, B.V.; 

- BCP Holdings (USA), Inc.; 

- BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

- BCP Capital Finance Limited; 

- BCP Finance Bank Ltd.; 

- BCP International Bank Limited; 

- Millenium bcp - Escritório de Representações e Serviços, S/C Ltda.; 

- Milleniurn bcp - Serviços de Comércio Electrónico, S.A.; 

- Caracas Financia1 Services, Limited; 

- Paço da Palmeira - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.; 

- Millenium bcp - Prestação de Serviços, A.C.E.; 

- Servitrust - Trust Management and Services, S.A.; 
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95. Do universo empresarial apresentado pela arguida, no referido ano de 2005, não 

constavam as off-shore Góis Ferreira, nem a CI; 

96. Na Demonstração de Resultados Consolidada do ano de 2005 foram 

contabilizados juros, em proveitos, no montante de € 18.267.585; 

97. No Balanço Consolidado desse ano não estavam registadas, no activo, 

disponibilidades no montante de € 14.690.642; 

98. Não estavam registados, quanto ao ano de 2005, os activos e os passivos da CI; 

99. No Balanço Consolidado desse ano estava registado, na conta de clientes, o 

montante de € 1 14.020.192; 

100. Na Demonstração de Resultados Consolidada deveriam ter sido reconhecidas 

perdas relativas ao ano de 2005 no valor de € 3.797.618; 

101. Face as perdas registadas, o resultado líquido do exercício estava 

sobreavaliado em € 22.065.203; 

amortecendo perdas por registar de anos anteriores; 

103. No ano de 2005 não foram reflectidas, no Capital Próprio, em resultados 

transitados, perdas no valor de € 409.91 1.545; 

104. Deste modo, a informação constante dos documentos de prestação de contas 

consolidadas, relativos ao ano de 2005, divulgados na SDI, continha as seguintes 

inexactidões: 

- Os resultados encontravam-se sobreavaliados, por via dos juros cobrados; 
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- Não foram consideradas perdas que deveriam ter sido inscritas em resultados 

transitados; 

- A situação líquida da arguida era inferior a divulgada em € 409.91 1.545; 

- As off-shore Góis Ferreira e a C1 não figuravam no elenco das entidades 

pertencentes ao seu universo empresarial, ao mesmo tempo que o relatório de gestão não 

reflectia a substância das operações realizadas por essas entidades; 

105. No dia 28.06.2007 a arguida divulgou no Sistema de Difusão de Informação da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários os documentos de prestação de contas 

consolidadas relativos ao ano de 2006; 

106. Respeitantes ao ano de 2006, foram apresentadas, como fazendo parte do 

universo empresarial da arguida, as seguintes entidades: 

- AF Internacional, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- Interfündos Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.; 

- BII Investimentos International, S.A.; 

- Banco Millenium BCP Investimento, S.A.; 

- BCP Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.; 

- Soticre - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.; 

- CISF Veículos - Sociedade de Aluguer, Lda.; 

- Luso Atlântica - Aluguer de Viaturas, S.A.; 

- Banco de Investimento Imobiliário, S.A.; 
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- BII Internacional, S.G.P.S., Lda.; 

- BII Finance Company Limited; 

- Banco ActivoBank (Portugal), S.A.; 

- BIM - Banco Internacional de Moçarnbique, S.A.R.L.; 

- Banco Millenium Angola, S.A.; 

- Bank Millenium, S.A.; 

- Millenium TFI, S.A.; 

- Millenium Dom Marklerski, S.A.; 

- Millenium Leasing, Sp.z.o.0.; 

- Millenium Lease, Sp.z.o.0.; 

- BBG Finance BV; 

- TBM Sp.z.o.o.; 

- Banque Privée BCP (Suisse), S.A.; 

- Millenium Bank, Societé Anonyme; 

- Millenium Bank, Anonim Sirketi; 

- Millenium Fin, Vehicles, Vessels, Appliances and Equipment Trading, Societé 

Anonyme; 

- BCP Internacional 11, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BCP - Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- BitalPart, B.V.; 

- BCP Investiment, B.V.; 
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- BCP Holdings (USA), Inc.; 

- BCP Bank & Tmst Company Ltd.; 

- BCP Capital Finance Limited; 

- BCP Finance Bank Ltd.; 

- BCP Finance Company, Ltd.; 

- Millenium bcp - Escritório de Representações e Serviços, S/C Ltda.; 

- Millenium bcp - Serviços de Comércio Electrónico, S.A.; 

- Caracas Financia1 Services, Limited; 

- Banpor Consulting, S.R.L.; 

- Paço da Palmeira - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.; 

- Millenium bcp - Prestação de Serviços, A.C.E.; 

- Servitmst - Tmst Management and Services, S.A.; 

- Luso Atlântica - Mediadora de Seguros, S.A.; 

- Millenium Service Sp. Z.O.O.; 

- Seguros & Pensões Gere, S.G.P.S ., S.A.; 

- Seguros & Pensões RE Limited; 

- SIM - Seguradora Internacional de Moçambique, S.A.R.L.; 

107. Do universo empresarial apresentado pela arguida, no referido ano de 2006, 

não constavam as 08-shore Góis Ferreira, nem a CI; 

108. Na Demonstração de Resultados Consolidada do ano de 2006 foram 

contabilizados juros, em proveitos, no montante de ê 13.773.6 1 1; 
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109. Não estavam registados, quanto ao ano de 2006, os activos e os passivos da CI; 

110. No Balanço Consolidado desse ano estava registado, na conta de clientes, o 

montante de € 68.249.334; 

11 1. Na Demonstração de Resultados Consolidada deveriam ter sido reconhecidas 

perdas relativas ao ano de 2006 no valor de € 276.732; 

112. Face as perdas registadas, o resultado líquido do exercício estava 

sobreavaliado em € 13.428.343; 

113. No ano de 2006, o Fundo de Pensões detido pela arguida registou, nos seus 

documentos de prestação de contas, perdas no valor de € 113.000.000, referente ao papel 

comercial emitido pela CI, pelo que a' arguida teve a sua quota-parte de perdas no valor de 

114. No ano de 2006, a arguida constituiu provisões no valor de € 5.280.254; 

115. No ano de 2006 não foram reflectidas, no Capital Próprio, em resultados 

116. Assim, a informação constante dos documentos de prestação de contas 

consolidadas, relativos ao ano de 2006, divulgados na SDI, continha as seguintes 

inexactidões: 

- Os resultados encontravam-se sobreavaliados, por via dos juros cobrados; 

- Não foram consideradas perdas que deveriam ter sido inscritas em resultados 

transitados; 

- A situação líquida da arguida era inferior a divulgada em € 300.000.000; 
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- As off-shore Góis Ferreira e a C1 não figuravam no elenco das entidades 

pertencentes ao seu universo empresarial, ao mesmo tempo que o relatório de gestão não 

reflectia a substância das operações realizadas por essas entidades; 

11 7. No dia 06.1 1.2007, a arguida divulgou no Sistema de Difusão de Informação 

da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informação referente a sua actividade, 

resultados e situação económica e financeira no terceiro trimestre de 2007; 

1 18. Na informação divulgada relativa ao terceiro trimestre de 2007 (até 

30.09.2007), não registava, reflectidos no Capital Próprio, em resultados transitados, cerca 

de € 300.000.000 resultantes do abate de suprimentos concedidos pela arguida a CI, 

inerente a sobrevalorização do projecto "Baía de Luanda"; 

119. Deste modo, a informação referente a actividade da arguida naquele período 

continha as seguintes inexactidões: 

-. . .e - . . 
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€ 300.000.000, referente aos investimentos do projecto "Baía de Luanda"; 

- Não reconhecia nem justificava as perdas registadas na vertente imobiliária; 

120. No dia 23.12.2007, a arguida, na sequência de notificação da CMVM no 

sentido de esclarecer o mercado sobre a realidade da informação financeira divulgada, 

nomeadamente, sobre as perdas registadas nas transacções supra descritas, divulgou ao 

mercado um comunicado no qual confirmava a veracidade de todas as informações por si 

até ai emitidas; 
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121. No entanto, tal comunicado continha informação inexacta, na medida em que 

negava que a informação financeira divulgada a 06.1 1.2007 fosse incorrecta; 

122. Ao difundir as informações e comunicado supra descritos, nos seis momentos 

temporais referidos (3 1.03.2004, 1 1.04.2005, 20.04.2006, 28.06.2007, 06.1 1.2007 e 

23.12.2007), sabia a arguida que apresentava ao mercado elementos incorrectos e que; por 

via deles, encobria a verdadeira expressão numérica dos proveitos obtidos e das perdas 

sofridas; 

123. Sabia a arguida que faltava a verdade ao não mencionar, como constantes do 

seu universo empresarial, as entidades supra descritas; 

124. Fê-lo com o propósito de dar ao mercado urna imagem do seu desempenho 

melhor do que, na realidade, se verificava; 

125. Agiu sempre a arguida ciente de que o seu comportamento, traduzido na 

126. Actuou sempre a arguida de forma consciente, voluntária e deliberada, 

conhecendo o conteúdo das informações que prestava e da sua desconformidade à 

realidade; 

127. Conhecia a ilicitude e punibilidade das suas condutas; 

* 

128. No dia 24.04.2008, a arguida divulgou no Sistema de Difusão de Informação 

da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários os documentos de prestaçao de contas 

consolidadas relativos ao ano de 2007 e, no dia 20.05.2008, um aditamento aos mesmos; 
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129. Nesses documentos, a arguida corrigiu, por via de um ajustamento, o valor de 

€ 300.000.000 como constituindo perdas por registar de anos anteriores, reconhecendo este 

montante em resultados transitados; 

130. No ano de 2008, o universo empresarial da arguida teve proveitos de € 

2.591.350.000 e um lucro de € 258.01 1.000; 

131. No primeiro trimestre de 2009, o universo empresarial da arguida teve 

proveitos de € 706.652.000 e um lucro de € 113.005.000; 

132. Na área dos mercados dos valores mobiliários, a arguida apresenta cinco 

condenações anteriores, definitivas, pela prática de contra-ordenações, tendo, em três delas, 

sido proferida simples admoestação; em duas das referidas condenações, foi condenada nas 

coimas de € 37.500 e € 75.000. 

FACTOS NÃO PROVADOS: 

- Os três beneficiários económicos designados pela arguida, quanto as off-shore 

Cayman, bem como os dois beneficiários económicos que figuravam quanto às off-shore 

Góis Ferreira actuassem por sua conta e risco, assumindo o activo e o passivo das 

operações financeiras realizadas por tais sociedades; 

- Não fosse a arguida a única titular das decisões de investimento e da gestão do 

risco respeitante a tais sociedades. 
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O demais vertido, e não elencado supra, quer na decisão recorrida, quer no 

requerimento de impugnação judicial, não permite que o Tribunal o declare provado ou não 

provado, na medida em que respeita a matéria conclusiva, de direito, ou irrelevante para a 

decisão a proferir. 

MOTIVAÇÃO DA DECISÃO DE FACTO: 

O Tribunal fundou a sua convicção, no que tange a matéria de facto provada e não 

provada, com base na conjugação dos meios de prova produzidos nos autos (art. 4 16O, no 4, 

do CVM), depois de sujeitos a respectiva análise critica, e segundo os critérios da 

razoabilidade e prudente adequação social. 

Teve-se em conta a globalidade dos elementos documentais constantes dos autos, 

analisados criticamente e sob as regras da experiência e livre convicção do Tribunal (art. 

127" do CPP). 

--- . -*a,.,*,,- c'. ' &. ,.* , 
C01~~1cF~i'iit:1I5e","a~&~%&&~~-i5arfi~.~iiL~k"lj~ - s b ~ t i i i i ~ ~  f i i e i ~ ~  - - 2 

de prova documental: 

- Análise critica do teor de fls. 6086-6088, 11789-1 1790 (boletins de cotações de 

mercados de bolsa), para a prova dos factos supra elencados sob os pontos 1. e 3.; 

- Análise critica do teor de fls. 9290-9328 (registo de variações das cotações das 

acções da arguida), para a prova dos factos supra elencados sob o ponto 2.; 

- Análise critica do teor de fls. 565, 608, 706, 913, 1016, 11 12, 1236, 1293, 1400, 

1489, 1590, 1696, 1787, 1894, 1993,2087, 2186, 13686-13688, para a prova dos factos 

supra elencados sob o ponto 4.; 
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- Análise crítica do teor de fls. 576-578, 624, 628, 7 19-72 1, 923-926, 1025-1 027, 

1904-1 906, 1799, 1800-1 802, 2002-2003, 2004-2005, 2094-2097, 2 197 e 2199, para a 

prova dos factos supra elencados sob o ponto 5.; 

- Análise critica do teor de fls. 606, 649-705, 743-91 1,95 1-1015, 1048, 115 1, 125 1, 

8949, 11769, 13686, para a prova dos factos supra elencados sob os pontos 6. e 7.; 

- Análise critica do teor de fls. 567, 609, 707, 914, 1017, 1 1 13, 1237, 1294, 1401, 

1490, 1591, 1698, 1788, 1898, 1994, 2088, 2188, para a prova dos factos supra elencados 

sob os pontos 8. a 1 1 .; 

- Análise critica do teor de fls. 570, 576-578, 584-585, 621, 712, 921, 2416, 1021, 

641 9-6452, 5276, 5958, 5869, 1909, 1800, 2197, 12443, 11384, para a prova dos factos 

supra elencados sob os pontos 12 a 14, 17, 18,23, 24,27,28 a 3 1; 

- Determinou, ainda, a formação da convicção do Tribunal, para a prova dos 

mencionados factos elencados sob os pontos 27 a 30, 42, 44, 45, 48, 49, o teor, analisado 

criticamente e a luz das regras da experiência, dos documentos de fls. 11205-1 1366 (que 

traduzem declarações prestadas pelas pessoas aí devidamente identificadas, 

designadamente, Góis Ferreira e Moreira Rato), de fls. 12409-12422, 1 1396-1 1397, 1 1430- 
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- Análise critica do teor de fls. 2452-2453, 900, 1582, 699, 1866, 979,2536, 24.12, 

198 1, 23 5 1 -v, 233 8, para a prova dos factos supra elencados sob os pontos 15, 16, 19, 20, 

2 1,22,25 e 26; 

- Análise critica do teor de fls. 55 1, 557, 606, 649-705, 743-91 1, 95 1-101 5, 1048- 

11 11, 1151-1220, 1251-1292, 5958-5972, 5456-5538, 5973-5979, 61 11, 61 12, 61 16, 

1 1769-V, 3300, 3301, 8788, 5892-5957, 2915-2933, 3297, 4034-4065, 21 17-2185, 271 8- 

2721,8453,2223, para a prova dos factos supra elencados sob os pontos 32 a 41; 

- Análise crítica do teor de fls. 14, 15 a 19, 20, 33, 41-47,41-45, 69, 70, 72-76, 82- 

100, 102-1 13, 114, 141-148, 160-173, 179-239, 258-262, 280-282,293-297, 3 10-380,435, 

454, 474, 475-553, 564, 2576, 5532-5537, 6350, 8386, e declarações de Góis Ferreira 

constantes dos documentos de fls. 1 1396, 1 1397, 1 1430-34, 1 1520-34, para a prova dos 

facto3 c , ~ ~ i p r a , , ~ l ~ ~ - : ; I l i ~ ~  E&.aP,rnnfopql a 50; -. -.-- - ---+--. 4---+.- x- -s--+ts"---.*=- - '* * v-  

- - 

- Análise crítica do teor de fls. 2739,2758-2760, 2994, 8183, 10574-10577, 11769, 

5973-5979, 11093, 10090, 10098, 11834, 11552, 12124, 12125, 12128, 12129, 12149- 

12150, 12230, 1223 1-12239, 12243-12246, 12282, 12465-6, 12484-12488, para a prova 

dos factos supra elencados sob os pontos 5 1 a 63; 

- Análise critica do teor de fls. 2331-2334, 2527-8,2688,2746,5975-6, 5978,9616- 

9628-9, 9632-3, 9924-5, 12403-5, 12428, 11963-4, 12375-12382, 9608-9615, 12375- 

12382, para a prova dos factos supra elencados sob os pontos 64 a 68; 

- Para a prova dos factos supra elencados sob os pontos 69 a 119, teve o Tribunal 
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em conta, depois de os analisar critica e cuidadosamente, as expressões numéricas dos 

cálculos contabilísticos aí efectuados, com reporte aos lucros ocorridos e divulgados, As 

perdas denunciadas e as efectivamente ocorridas, constantes dos documentos, divulgações 

e informações, concretamente de fls.: 7228, 7325-7460 (contas apresentadas/divulgadas 

pela arguida quanto ao ano de 2003); 746 1-76 10 (contas apresentadas/divulgadas pela 

arguida quanto ao ano de 2004); 761 1-7832 (contas apresentadas/divulgadas pela arguida 

quanto ao ano de 2005); 7833-8056 (contas apresentadasldivulgadas pela arguida quanto ao 

ano de 2006); 9083-9094 (contas apresentadas1 divulgadas pela arguida quanto ao 3" 

trimestre de 2007); 12540-12547 (teor da notificação da CMVM, a arguida, no sentido de 

esclarecer o mercado sobre as informações anteriormente divulgadas, face aos rumores 

entretanto suscitados); 9095-9098 (teor do comunicado divulgado pela arguida a 

23.12.2007, prestando as informações e esclarecimentos aí descritos); 

- Serviu ainda para formar e fazer consolidar a convicção do Tribunal, para a prova 

supervisão efectuado a arguida, constante de fls. 12553 a 12595, que exprime, quer em 

termos factuais, quer contabilísticos e de análise financeira, de modo adequado e correcto, 

a tradução de todas as operações financeiras e a informação das mesmas divulgadas pela 

arguida, no que concerne a essencialidade e valor dos "números" alcançados; 

- A prova dos factos supra elencados sob os pontos 128 e 129 resultou da análise 

crítica dos documentos de fls. 7228 e 8057-8279; 

- No que tange a prova da intenção e vontade com que a arguida actuou, e ao 

conhecimento do carácter ilícito e punível de tais actuações, o Tribunal fundou a sua 
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convicção com base nas normais regras de experiência, segundo as quais, de modo 

indiscutível e que não oferece quaisquer dúvidas, dizendo os factos supra mencionados 

directamente respeito a sua própria estrutura interna, actividade, património, operações 

financeiras e relações com o mercado, jamais poderia desconhecer que prestava 

informações incorrectas; por outro lado, ainda, é suficiente tal consideração prévia para que 

não se suscitassem quaisquer, dúvidas quanto ao carácter intencional, voluntário e 

deliberado das actuações em causa. Como se afirma no Acórdão do Tribunal da Relação do 

Porto de 23.02.93, in BMJ no 324, pág. 620, "dado que o dolo pertence a vida interior de 

cada um, é portanto de natureza subjectiva, insusceptível de directa apreensão. Só é 

possível captar a sua existência através de factos materiais comuns de que o mesmo se 

possa concluir, entre os quais surge com maior representação o preenchimento dos 

elementos integrantes da infracção. Pode comprovar-se a verificação do dolo por meio de 

presunções, ligadas ao princípio da normalidade ou das regras da experiência". 

- .  . . 8 * , - " 2 -  ,, - 7 - í p 4 - z - # " P e _ L d ~ , - O - - i - i r  - 2  * - - +  ---> .r.- --L - Quanto a p r o v a x  situação económica da arg~giiida: reportada ao ano de 2008 e ao 

primeiro trimestre de 2009, foi determinante o teor dos documentos de fls. 13875 e 15663- 

- Para a prova dos antecedentes contra-ordenacionais em matéria de mercado de 

valores mobiliários, a convicção do Tribunal estribou-se no teor dos documentos de fls. 

Os factos dados como não provados tiveram por base quer a contradição que se 

verifica entre os considerados provados, nos termos da fundamentação que antecede, quer, 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1" Juizo 1" Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 
1990-097 Lisboa 

Telef: 2 13 182400 Fax: 2 11 545 177 

por outro lado, a circunstância de nenhuma prova ter sido produzida que, de modo firme e 

inequívoco, permitisse a sua sustentação, ou possibilitasse duvidar da veracidade dos que 

foram dados por provados. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FACTOS: 

Reporta-se a impugnação judicial deduzida pela arguida a decisão que a condenou 

no pagamento de urna coima única, no valor de € 5.000.000 (cinco milhões de euros), 

resultante do cúmulo jurídico de seis coimas parcelares, sendo cinco no montante de € 

1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros) e uma no valor de € 1.500.000 

(um milhão e quinhentos mil euros), pela prática, dolosa, de seis contra-ordenações, todas 

p. e p. pelos artigos 388", no 1, alínea a) e 389", no 1, alínea a), do Código dos Valores 

Mobiliários (CVM). 

1. Tipicidade e imputacão obiectiva: 
-. - - - -  - 

Ficou pi evado que rv  $.; dia:; 3 12Q3, 2I!!!4:, "IJ4 -S)X, -3MVM&!-?@ e 28.06.2007 a 

arguida divulgou no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários os seus documentos de prestação de contas consolidadas relativos aos 

anos respectiva e imediatamente anteriores. 

Ficou ainda provado que a 06.11.2007 divulgou no Sistema de Difusão de 

Informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informação referente a sua 

actividade, resultados e situação económica e financeira no terceiro trimestre de 2007. 

Mais se demonstrou que a 23.12.2007 divulgou ao mercado um comunicado no 

qual confirmava a veracidade de todas as informações por si até aí emitidas. 

49 
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a). Na divulgação efectuada. relativa ao ano de 2003, verifica-se, designadamente, 

que a arguida: 

a.1) - Omitiu, como fazendo parte do seu universo empresarial, as off-shore 

Cayman e as off-shore Góis Ferreira, quando o deveria ter feito, na medida em que João 

Bernardino Gomes, Frederico Moreira Rato, llidio Monteiro, Góis Ferreira e Bessa 

Monteiro, não obstante assumirem a qualidade formal de beneficiários económicos das 

sociedades respectivas (elencadas supra), não respondiam pelas dividas destas e tinham a 

faculdade de dar em pagamento as acções da arguida, que detinham, para as satisfazer 

integralmente. Ora, correndo o risco dessas operações de crédito, exclusivamente, pela 

arguida (dada a autuação das cotações das suas próprias acções), os indicados beneficiários 

económicos detinham as sociedades em causa por conta da arguida, nos termos definidos 

nos artigos 2", no 2, alínea a), e 2", no 4, alínea a), do Decreto-Lei no 36/92, de 28 de Março. - _ -  

, %C :A ,- c =.v7 .* .- 
a.2) --i.'3oii;r&ilk%&jMes, efiiYr~v&òj:-cjüe riao cobrou a~ ofi-shore caymah e Góis 

Ferreira, sendo certo que, nos termos do ponto 4, alínea ii), do Capitulo VI1 da Instrução do 

Banco de Portugal no 4/96, não podia efectuar tais registos. 

a.3) - Não consolidou, nas suas demonstrações financeiras, as referidas sociedades 

off-shore, conforme deveria ter feito, nos termos impostos pelos artigos 2", no 2, alínea a), e 

2", no 4, alínea a), do Decreto-Lei no 36/92, de 28 de Março, e, consequentemente, não 

reflectiu a realidade da sua situação liquida e do seu resultado liquido do exercício; 

b). Na divulgação efectuada. quanto ao ano de 2004, a arguida, designadamente: 
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b.1) - Omitiu, como fazendo parte do seu universo empresarial, as off-shore Góis 

Ferreira e a Comercial Imobiliária, S.A., 

b.2) - Contabilizou juros, em proveitos, que não cobrou as off-shore Góis Ferreira 

sendo certo que, nos termos do ponto 4, alínea ii), do Capítulo VI1 da Instrução do Banco 

de Portugal no 4/96, não podia efectuar tais registos; 

b.3) - Não consolidou, nas suas demonstrações financeiras, as off-shore Góis 

Ferreira e a Comercial Imobiliária, S.A., conforme deveria ter feito, nos termos impostos 

pelos artigos 2", no 2, alinea a), e 2", no 4, alinea a), do Decreto-Lei no 36/92, de 28 de 

Março, e, por conseguinte, a situação líquida revelada e o resultado líquido do exercício 

apurados não reflectiam a sua real situação. 

c). Na divulgação que efectuou quanto ao ano de 2005, a arguida, designadamente: 

c.1) - Omitiu, como fazendo parte do seu universo empresarial, as off-shore Góis 

. ., . 
Faneira P a Comercial Irr?nb1liar13; S A ., 

- , 7 , . i.- .. - - - .  - .  

c.2) - Contabilizou juros, em proveitos, que não cobrou as off-shore Góis Ferreira 

sendo certo que, nos termos do ponto 4, alínea ii), do Capítulo VI1 da Instrução do Banco 

de Portugal no 4/96, não podia efectuar tais registos; 

c.3) - Não consolidou, nas suas demonstrações financeiras, as off-shore Góis 

Ferreira e a Comercial Imobiliária, S.A., conforme deveria ter feito, nos termos impostos 

pelos artigos 2", no 2, alínea a), e 2", no 4, alínea a), do Decreto-Lei no 36/92, de 28 de 

Março, e, por conseguinte, a situação líquida revelada e o resultado líquido do exercício 

apurados não reflectiam a sua real situação financeira. 
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d. Na divul~ação efectuada. relativa ao ano de 2006. constata-se, designadamente, 

que a arguida: 

d.1) - Omitiu, como fazendo parte do seu universo empresarial, as off-shore Góis 

Ferreira e a Comercial Imobiliária, S.A., 

d.2) - Contabilizou juros, em proveitos, que não cobrou as off-shore Góis Ferreira 

sendo certo que, nos termos do ponto 4, alinea ii), do Capítulo VI1 da Instrução do Banco 

de Portugal no 4/96, não podia efectuar tais registos; 

d.3) - Não consolidou, nas suas demonstrações financeiras, as off-shore Góis 

Ferreira e a Comercial Imobiliária, S.A., conforme deveria ter feito, nos termos impostos 

pelos artigos 2", no 2, alínea a), e 2", no 4, alinea a), do Decreto-Lei no 36/92, de 28 de 

Março, e, por conseguinte, a situação líquida revelada e o resultado liquido do exercício 

apurados não reflectiam a sua real situação financeira. 

e). Na A $ v _ u ~ a ~ ~ e ~ & ~ ~ ~ ~ ~ L q ~ ~ ~ n t ~  aq terceiro trimzstre clc: 2007, 3 a ~ c ~ i d a ,  L 

.,.i 8 
- - 

designadamente: 

e.1.) - Não reconheceu as perdas financeiras geradas por transacções em acções 

próprias, quanto aos investimentos imobiliários supra referidos (designadamente, por 

referência ao projecto "Baía de Luanda"); 

e.2) - A situação financeira revelada não espelhava as perdas resultantes do 

investimento no "Terreno de Santo António", supra referido. 

f). No comunicado que divulgou ao mercado a 23.12.2007, a arguida confirmou a 

veracidade de todas as informações por si até aí emitidas. 
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De acordo com o artigo 389.", n.O 1, alínea a), do CVM, na sua actual redacção 

(introduzida pelo Decreto-Lei no 5212006, de 15 de Março, cujo inicio de vigência se 

verificou a 30.03.2006), constitui contra-ordenação muito grave a comunicação ou 

divulgação, por qualquer pessoa ou entidade e através de qualquer meio de informação 

que não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, sendo que, por seu 

turno, e nos termos do artigo 388", n." 1, alínea a), as contra-ordenações qualificadas como 

muito graves, é aplicável coima a fixar entre € 25.000 e € 2.500.000. 

Nos termos do artigo 389", no 1, do CVM, na redacção anterior a que lhe foi 

introduzida pelo referido Decreto-Lei no 52/2006, constituía contra-ordenação muito grave 

a comunicação ou divulgação, por qualquer entidade ou através de qualquer meio, de 

informação relativa a valores mobiliários ou instrumentos Jinanceiros que não seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita, sendo certo que a mesma ... era p,unida . ,-,-.* " ,  ., .., > .; >~.,. --.... ,.,. , .. '*, ..c. =-* = .-----e 

....,* rcl--riiliriiLrip. . . 
.->L.,. ++ '---~-.=.-- - ~ + ~ ~  

. . 
com coima fixável e n t r ~  os referid;~~ v;~!(P~cs de C 25.090 e € 2.500.000 (art. 388O, n." 1, 

alínea a). 

Muito embora tenha ocorrido, na sequência da entrada em vigor da nova versão do 

CVM, introduzida pelo Decreto-Lei no 5212006, uma modificação dos termos utilizados 

para a punição em causa, a verdade é que a contra-ordenação muito grave em apreço jamais 

pode ser subtraída a aplicação do art. 7', no 1, do mesmo código. 

Na verdade, o bem jurídico tutelado pelo dever de prestação de informação 

qualitativa, que enforma todo o direito dos valores mobiliários é a "( ...) segurança do 

investimento e a confiança no mercado(. . .)" as quais são "condições essenciais ao regular 
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funcionamento deste pois dela depende a decisão do investidor no sentido de aplicar, neste 

mercado, as suas poupanças" (Sofia Nascimento Rodrigues, A Protecção dos Investidores 

em Valores Mobiliários, Coimbra, Almedina, 2001, p. 26). 

Ora, na medida em que o investimento em valores mobiliários comporta sempre um 

risco para o investidor, toma-se essencial que o mercado, através dos seus agentes, 

transmita, com fiabilidade, segurança e transparência, esse mesmo risco, traduzido, entre o 

mais, na estrutura accionista das sociedades abertas, de molde a permitir que a decisão de 

investimento seja inteiramente esclarecida. 

Por este motivo, e enquanto regra fundamental que tem em vista assegurar a 

formação de uma esclarecida decisão de investimento, por parte do investidor, é que a 

informação respeitante a valores mobiliários, ofertas públicas, mercados, actividades de 

interrnediação e emitentes terá de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita 

(art." 7.", n." 1, do CVM). 
. -  . 

* - - - . -- -,,. 
Ora, dispunha o art. 7" dó CVM, ni sùa~3rsão original, 'sob a epigrafe''qualidade 

da informação": 

" I  - Deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita a informação 

respeitante a valores mobiliários, a ofirtas públicas, a mercados de valores mobiliários, a 

actividades de intermediação e a emitentes que seja susceptível de influenciar as decisões 

dos investidores ou que seja prestada às entidades de supervisão e às entidades gestoras 

de mercados, de sistemas de liquidação e de sistemas centralizados de valores mobiliários. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se seja qual for o meio de divulgação e 



* .'V.>,. 3 
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ainda que a informação seja inserida em conselho, recomendação, mensagem publicitária 

ou relatório de notação de risco. 

3 - O requisito da completude da informação é aferido em função do meio utilizado, 

podendo, nas mensagens publicitárias, ser substituído por remissão para documento 

acessível aos destinatários. 

4 - A publicidade relativa a instrumentos financeiros e a actividades reguladas no 

presente Código é aplicável o regime geral da publicidade. " 

Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei no 357-AI2007 de 3 1 de Outubro, ocorrida 

em 01.11.2007 (cfr. art." 21' do citado Decreto-Lei) a mesma norma estabelece, no seu no 

"A informação respeitante a instrumentos financeiros, a formas organizadas de 

negociação, às actividades de intermediação financeira, à liquidação e à compensação de 

- I 
- .  -. 3 .  *. ..a ,-r= ' 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita. " 

Assim, na pretérita redacção da norma contida no art. 7' apenas se aplicavam os 

requisitos de qualidade aí descritos a informação que fosse susceptível de influenciar as 

decisões dos investidores; porém, actualmente, tais requisitos são aplicáveis a toda e 

qualquer informação. 

No caso dos autos estão em causa factos susceptíveis de enquadramento temporal 

nas duas versões do CVM já explanadas. Cumpriria, deste modo, fazer actuar as regras de 

aplicação da lei contra-ordenacional no tempo, estabelecidas no artigo 3", nos 1 e 2, do 
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RGCO, com vista a escolher a mais favorável à recorrente. 

No entanto, apenas aparentemente o conteúdo infraccionalizador sofreu alteração. 

De facto, quer numa quer noutra das versões legislativas aplicáveis, constitui contra- 

ordenação muito grave, nos termos dos artigos 7", no 1, e 389", no 1, do CVM: 

A prestação de informacão que: 

i) Respeite, designadamente, a emitentes; 

ii) Não respeite qualquer dos requisitos de qualidade enunciados (completude, 

verdade, actualidade, clareza, objectividade e licitude). 

Porém, relativamente ao período temporal verificado até 01.1 1.2007, a factualidade 

objecto dos presentes autos terá que reunir o pressuposto adicional da susceptibilidade de a 

informação veiculada influenciar as decisões dos investidores. Tal aferição, contudo, 

corresponde a constatação de que o artigo 7O, no 1, do CVM, constitui um pré-tipo 
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esrauerececi~r 3e' uma norma de coaufa cuja vigaçao se encontra sancionada, como 

contra-ordenação muito grave, no artigo 389" do mesmo código. Pela mesma razão, porque 

o artigo 7O, no 1, como pré-tipo, sempre contemplou, no seu âmbito de aplicação, os 

emitentes prestadores da informação, tomava-se desnecessário que, anteriormente a 

redacção introduzida ao 389", no 1, do CVM, pelo Decreto-Lei no 5212006, este preceito se 

referisse expressamente, para além de informação relativa a valores mobiliários ou outros 

instrumentos financeiros, também, a informação relativa a emitentes. 

No caso concreto, verifica-se, em cada um dos seis momentos temporais supra 
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descritos, o preenchimento objectivo do tipo contra-ordenacional imputado a arguida. 

Com efeito, as informações veiculadas continham informação não verdadeira, no 

sentido supra referido, e, saliente-se, todas elas eram susceptíveis de influenciar as decisões 

dos investidores. De facto, em face de documentos de prestação de contas consolidadas e 

de informação referente a actividade, aos resultados e a situação económica de um emitente 

de valores mobiliários, o investidor avalia os riscos do seu investimento e funda 

expectativas de rendibilidade dos mesmos. Ora, conhecendo tais evidências, e por causa 

delas, a arguida ocultou perdas e sobreavaliou os seus resultados. 

Assim, independentemente de, nas informações divulgadas a 06.1 1.2007 e a 

23.12.2007, não ser exigível o pressuposto da sua susceptibilidade de influenciar as 

decisões dos investidores, ainda assim é manifesto que o mesmo se verifica, tal como 

plenamente se verificou com a divulgação dos documentos das contas consolidadas de 
-.--. L_._ C - I _ ._. _ 11 .. 

2. Da imputação subiectiva: 

Nos termos do art. SO, no 1, do RGCOC, «Só é punível o facto praticado com dolo 

ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência)). Ora, conforme estabelece o 

art. 401°, no 1, do CVM, os ilícitos contra-ordenacionais aí tipificados são imputados a 

título de dolo ou de negligência. 

Tendo ficado provado que, ao divulgar as informações supra mencionadas, nos 

termos já referidos, a arguida procedeu de forma deliberada e consciente, conhecendo os 
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termos em que o fez (assim, sabendo que o fazia de modo ilícito e conhecendo, por 

conseguinte, o carácter proibido das suas condutas), é inequívoco que têm que ser 

qualificadas como dolosas as actuações que empreendeu. 

Efectivamente, para que possa falar-se em dolo, é necessário ter-se por assente que 

o agente, ao actuar, conhecia e representou correctamente o preenchimento do tipo 

objectivo do ilícito contra-ordenacional em questão, ou que teve a consciência de que 

preenchia as circunstâncias de facto que determinam a submissão da sua conduta ao âmbito 

sancionatório referido. 

Ora, do conceito de dolo fazem parte, como é pacificamente aceite, o elemento 

intelectual (o conhecimento material das circunstâncias integradoras do tipo legal) e o 

elemento emocional, ou volitivo (a vontade de adoptar a conduta típica, podendo o 

resultado típico ter sido encarado como consequência necessária ou eventual daquela), em 

efectiva conjugação. 

No CESO SUI? j~:Lli'cz, ~ÍjliC>ia:a.~~ qw a argui& rãitou, consciente e voluntariamente, 
-> e- -- .--- - 
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ao dever de prestar/ divulgar informação verdadeira, e com conhecimento de que as suas 

condutas eram sancionadas em termos contra-ordenacionais. 

Desta forma, agiu com dolo directo, de acordo com a definição que do mesmo 

consta no art. 14O, no 1, do Código Penal, isto é, com conhecimento e vontade de realização 

dos ilícitos contra-ordenacionais em apreço. 

Assim, dúvidas não subsistem de que se encontra objectiva e subjectivamente 

imputada, à arguida, a prática das seis contra-ordenações supra mencionadas, e igualmente 

identificadas na decisão administrativa sob recurso, sendo indiscutível que, entre as 
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condutas de 06.1 1.2007 e de 23.12.2007, ao contrário do sustentado pela arguida, não se 

verifica qualquer relação de consumpção, na medida em que tiveram por base duas 

distintas resoluções de acção, tomadas em momentos temporais diferentes e com diferente 

natureza e funções. 

Das coimas parcelares e da coima única: 

Cada uma das seis contra-ordenações praticadas pela arguida é punida, 

abstractamente, com coima mínima de € 25 .O00 e máxima de € 2.500.000. 

Para a concreta determinação da medida de cada coima parcelar (arts. 18' do 

RGCOC e 405" do CVM), o Tribunal considera as seguintes circunstâncias: 

- O valor dos bens jurídicos tutelados pelas incriminações típicas, supra apontados; 

- O elevado grau de culpa com que a arguida actuou no cometimento das infracções, 

na sua modalidade mais grave, de dolo directo; 

~. 
23.12.2007, na sequência de notificação da autoridade reguladora, no qual reiterou a 

divulgação de informação falsa; 

- O longo lapso de tempo durante o qual a arguida não deu a conhecer ao mercado a 

sua real situação económico-financeira, bem como o seu real universo empresarial; 

- Os antecedentes contra-ordenacionais que possui, os quais dizem respeito a cinco 

condenações definitivas pela prática de contra-ordenações previstas no CVM; 

- A sua situação .económica no ano de 2008 e primeiro trimestre de 2009; 
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- O facto de a arguida ter introduzido, nas contas referentes a 31.12.2007, 

divulgadas em 24.04.2008, correcções as contas anteriores, de molde a que a informação 

financeira passasse a ser verdadeira. 

E, ponderando tais circunstâncias, afigura-se inteiramente justo, adequado e 

proporcional fixar as coimas concretas nos exactos montantes fixados pela autoridade 

administrativa recorrida. 

Por outro lado, também nenhum reparo merece a distinção efectuada pela mesma 

entidade ao fixar em montante mais elevado a coima referente a divulgação de informação 

não verdadeira a 23.12.2007, pelos motivos supra expostos. 

Destarte, há que proceder ao cúmulo das coimas aplicadas, tendo em conta as 

regras da punição do concurso estabelecidas no art. 19" do RGCOC, o qual dispõe, sob a 

epígrafe "Concurso de contra-ordenações": 

" I  - Quem tiver praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo 

Ç- e - ---a 2- -.A-. --c d&,-$+ jnjilq5p55 gfi~ c -.--H- 

concurso. 

2 - A  coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das 

contra-ordenações em concurso. 

3 - A coima a aplicar não pode ser inferior ii mais elevada das coimas 

concretamente aplicadas às varias contra-ordenações." 

Nesta medida, tendo o Tribunal mantido, nos seus exactos montantes, as coimas 

parcelares fixadas na decisão recorrida, verifica-se que a. arguida deverá ser sancionada 

como uma coima única cujo limite mínimo corresponde a mais elevada das coimas 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1" Juizo 1" Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 
1990-097 Lisboa 

Telef: 213182400 Fax: 21 1545177 

concretamente aplicadas, isto, é a ê 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) e cujo 

limite máximo não poderá exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra- 

ordenações em concurso, ou seja, € 5.000.000 (cinco milhões de euros). 

E, em face de todo o exposto, é inteiramente adequada a condenação da arguida 

numa coima única de ê 5.000.000 (cinco milhões de euros), tal como entendeu a decisão 

recorrida. 

Da sus~ensão da execução da coima: 

Pretende a arguida que, caso improceda o mérito da sua impugnação judicial, e, por 

conseguinte, o Tribunal considere praticadas as contra-ordenações pelas quais foi punida 

em sede administrativa, seja determinada a suspensão da execução da coima única, nos 

termos do artigo 41 5" do Código dos Valores Mobiliários. 

,ep ---L--- .. -C. -. < -  -- i"F&f;i*&:~tP-;i.+* 

sentido de que a dedução de eventual impugnação judicial pela arguida teria por efeito a 

extinção da suspensão parcial aí determinada, na medida em que, convolando-se tal decisão 

em acusação (por força do disposto no art. 62", no 1, do RGCOC), deixava de se encontrar 

apta a produzir efeitos como acto condenatório. 

Tal posição foi renovada pela entidade recorrida em sede de alegações, produzidas 

ao abrigo do disposto no art. 41 6O, no 1, do CVM. 

Importa atentar, para a decisão de tal questão, no disposto no referido art. 41 5O do 

CVM, na parte que ora releva: 
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I - A C W M p o d e  suspender, total ou parcialmente, a execução da sanção; 

2 - A suspensão pode ser condicionada ao cumprimento de certas obrigações, 

designadamente as consideradas necessárias para regularização de situações ilegais, à 

reparação dos danos ou à prevenção de perigos para o mercado de valores mobiliários ou 

de outros instrumentos financeiros ou para os investidores. 

3 - O tempo de suspensão da sanção é jxado entre dois e cinco anos, contando-se o 

seu início a partir da data em que se esgotar o prazo da impugnação judicial da decisão 

condenatória. 

Ora, tendo em conta as finalidades óbvias inerentes ao uso do mecanismo de 

suspensão da execução da sanção previsto no referido art. 415' do CVM, é inegável que o 

preceito, por não definir expressamente os pressupostos da sua aplicação, tem que 

prosseguir os objectivos caracterizadores do regime geral da suspensão da execução da 

Assim, a aplicação do regime fixado no art. 4 15' do CVM deverá ser efectuada com 

as adaptações necessárias resultantes dos termos previstos no art. 50' do Código Penal. 

Nos termos do artigo 50°, no 1, do Código Penal, o tribunal suspende a execução da 

pena de prisão aplicada em medida não superior a cinco anos se, atendendo à 

personalidade do agente, às suas condições de vida, à sua conduta anterior e posterior ao 

crime e às circunstâncias deste, concluir que a simples censura do facto e a ameaça da 

prisão realizam de forma adequada e sujciente asjnalidades da punição. 
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Importa referir, a este propósito, que ao direito penal e ao direito de mera ordenação 

social interessa, sobretudo, a ressocialização do condenado e a sua aprendizagem dos 

valores jurídicos dominantes. Por isso, se for possível o prognóstico de que a ameaça da 

execução da penal sanção e a censurabilidade exercida pela condenação afastarão o 

condenado da prática de futuros ilícitos, podendo ao mesmo tempo servir como medida 

pedagógica e de interiorização das consequências desvaliosas da sua prática, deve ser 

decretada a referida suspensão. 

No caso em apreço, em sede administrativa, a autoridade recorrida considerou que, 

em face, sobretudo, da correcção efectuada pela arguida a informação financeira divulgada 

-que originou que a mesma passasse a ser verdadeira e apropriada - se justificava a 

suspensão da execução, pelo prazo de dois anos, de metade da coima única aplicada. 

E, tendo em conta que se afigura correcta tal opção, salientando-se, ainda, que a 

aplicabilidade, em sede jurisdicional, do mecanismo previsto no art. 4 15" do CVM (com as 

ii.~.wu- 
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não pode ser excluída (conforme entendeu, expressamente, o Venerando Tribunal da 

Relação de Lisboa, em Acórdão proferido pela 5" Secção, a 08.06.2010, no âmbito do 

processo no 7799106.9 TFLSB.1, disponível em www.cmvm.pt), entende-se adequado e 

proporcional decretar a suspensão da execução de metade da coima única aplicada, por se 

considerar que a ameaça da execução da sanção, na sua globalidade, ainda realiza, de forma 

suficiente, as finalidades da punição da arguida. 
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Por conseguinte, o Tribunal decreta a suspensão, pelo período de dois anos, da 

execução de metade da coima única (isto é, em € 2.500.000 - dois milhões e quinhentos 

mil euros) em que a arguida vai sancionada. 

Em face de todo o exposto: 

Julgo parcialmente procedente o recurso interposto por Banco Comercial 

Português, S.A., da decisão proferida pelo Conselho Directivo da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, e, em consequência: 

1 - Pela prática, a 31.03.2004, de uma contra-ordenação p. e p. pelos artigos 

388", no 1, alinea a), e 389", no 1, alinea a), do Código dos Valores Mobiliários, 

condeno-a na coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros); . . 

38S0, no 1, alinea a), e 389", na 1, alinea a), do Código dos Valores Mobiliários, 

condeno-a na coima de € 1.250.090 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros); , 

3 - Pela prática, a 20.04.2006, de uma contra-ordenação p. e p. pelos artigos 

388", no 1, alínea a), e 389", no 1, alínea a), do Código dos Valores Mobiliários, 

condeno-a na coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros); 

4 - Pela prática, a 28.06.2007, de uma contra-ordenação p. e p. pelos artigos 

38S0, no 1, alínea a), e 389", no 1, alinea a), do Código dos Valores Mobiliários, 

condeno-a na coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros); 
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5 - Pela prática, a 06.11.2007, de uma contra-ordenação p. e p. pelos artigos 

38S0, no 1, alinea a), e 389", no 1, alinea a), do Código dos Valores Mobiliários, 

condeno-a na coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros); 

6 - Pela prática, a 23.12.2007, de uma contra-ordenação p. e p. pelos artigos 

38S0, no 1, alínea a), e 389", no 1, alinea a), do Código dos Valores Mobiliários, 

condeno-a na coima de € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros); 

7 - Em cúmulo iurídico de tais coimas parcelares, condeno a arguida1 

recorrente na coima Única de € 5.000.000 (cinco milhões de euros); 

8 - Determino a supensão, pelo ~e r íodo  de dois anos, nos termos do disposto 

nos artigos 415", nos 1 e 3, do Código dos Valores Mobiliários, contados desde o 

trânsito em iulgado da presente sentença, da execução de metade do valor de tal 

coima Única (€ 2.500.000 - dois milhões e quinhentos mil euros). 

Custas pela arguida1 recorrente, com taxa de justiça que fixo em 5 (cinco) 
. - _%,.' 
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I11 anexa ao mesmo diploma. 

Deposite. 

Comunique, de imediato, a CMVM. 
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Lisboa, 2 1 de Julho de 20 10 

A juiz de direito, 

I 

<M. V. Loureiro Gomes 


