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(Termo electrónico elaborado por Escrivão Adjunto Cristiana Nogueira) 

=CLS= 

I. Relatório 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, impugnou judicialmente a decisão do Conselho Directivo da 

Co~issAo DE MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS (doravante CMVM), pela qual lhe foi aplicada a coima única de € 

950.000 Inovecentos e cinauenta mil eurosl, resultante do cúmulo jurídico das seguintes coimas parcelares: 

a) Uma coima de €600,000 (seiscentos mil euros), pela violaçao, a título de dolo, do dever de defesa 

do mercado, previsto no artigo 311.O, n.O 1, do Cód.VM, relativamente à OT 15/06/2011 5,1500%, nos termos 

conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O 1, todos do Cdd.VM, artigo 8.O, n.O 

1, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplichvel ex vi do artigo 32.O do RGCORD 

b) Uma coima de €600,000 (seiscentos mil euros), pela violação, a titulo de dolo, do dever de defesa 

do mercado, previsto no artigo 31 1 .O, n.O 1, do Cód.VM, relativamente à OT 15/06/2012 5.0000%, nos termos 

conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O 1, todos do Cdd.VM, artigo 8.O, n.O 

1, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplichvel ex vido artigo 32.O do RGCORD; 

c) Uma coima de €600,000 (seiscentos mil euros), pela violaçao, a título de dolo, do dever de defesa 

do mercado, previsto no artigo 31 1 .O, n.O 1, do Cód.VM, relativamente à OT 15/07/2008 3.250%, nos termos 

conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O 1, todos do Cód.VM, artigo 8.O, n.O 

1, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplichvel ex vi do artigo 32.O do RGCORD; 

d) Uma coima de €600,000 (seiscentos mil euros), pela violaçao, a titulo de dolo, do dever de defesa 

do mercado, previsto no artigo 31 1 .O, n.O 1, do Cod.VM, relativamente à OT 15/07/2009 3.950°/6, nos termos 

conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O 1, todos do Cdd.VM, artigo 8.O, n.O 

1, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplichvel ex vi do artigo 32.O do RGCORD; 

e) Uma coima de €600,000 (seiscentos mil euros), pela violaçao, a título de dolo, do dever de defesa 

do mercado, previsto no artigo 31 1.O, n.O 1, do Cód.VM, relativamente à OT 16/06/2014 4,375%, nos termos 

conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O 1, todos do Cód.VM, artigo 8.O, n.O 

1, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplichvel ex vi do artigo 32.O do RGCORD; 

f) Uma coima de €600.000 (seiscentos mil euros), pela violaçao, a titulo de dolo, do dever de defesa 

do mercado, previsto no artigo 311.O, n.O 1, do Cód.VM, relativamente à OT 20/05/2010 5.850%, nos termos 
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conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O I ,  todos do Cód.VM, artigo 8.O, n.O 

I, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplicável ex vido artigo 32.O do RGCORD; 

g) Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violaçao, a tltulo de dolo, do dever de defesa do 

mercado, previsto no artigo 31 1 .O, n.O 1, do Cód.VM, relativamente à OT 23/06/2008 5.3750%, nos termos 

conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O 1, todos do Cód.VM, artigo 8.O, n.O 

1, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.O do RGCORD; 

h) Uma coima €600.000 (seiscentos mil euros), pela violaçao, a título de dolo, do dever de defesa do 

mercado, previsto no artigo 311.O, n.O 1, do Cód.VM, relativamente a OT 2310912013 5.450%, nos termos 

conjugados dos artigos 398.O, al. d), 388.O, n.O 1, al. a), 401.O, n.O 2 e 402.O, n.O 1, todos do Cód.VM, artigo 8.O, n.O 

1, do RGCORD e artigo 14.O, n.O 1, do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32.O do RGCORD. 

i) Na sançao acessória de publicaçao, a suas expensas, prevista no artigo 404.O, n.O 1, al. d), do 

CdVM. 

Mais decidiu a CMVM nao aplicar a sancao acessória de apreens30 do beneficio obtido atravBs da 

prática da infraccao em virtude de tal lucro iá ter sido entreaue pela arauida A Finantial Services Authority 

[adiante denominada FSA). 

O tribunal e competente ( a t o  417O do CdVM). 

O processo B o próprio. 

Questão prévia 

Por despacho de fls. 5611-5615, foi decidido apreciar previamente realização da audiéncia de 

julgamento a questao pr6via suscitada pela recorrente relativa A eventual aplicaçao do principio ne bis in idem ao 

caso dos autos, destinando-se a presente decisão a tal desiderato, sendo que nao foi deduzida oposiçao à 

prolaçao de decisao por mero despacho relativamente a esta questao concreta e os autos contem todos os 

elementos necessários para o efeito. 

A este propósito, nas suas aleaacbes de recurso, a arguidairecorrente, formulou as seguintes 

conclusbes: 

1.O A CMVM investigou e puniu o CGML por factos que foram já objecto de investigaçao e julgamento 

por outra autoridade de supervis%o europeia, in casu, a FSA, regulador do Estado de Origem do CGML. 
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2.O A CMVM, ao pretender aplicar ao CGML a sançao acessdria de apreensao e perda do objecto da 

infracçao, incluindo o produto do beneficio obtido no segmento do mercado MTS para Portugal (o MEDIP), 

estaria a impor a obrigaçao de repetir o reembolso obtido dos lucros do CGML, dado que estaria a aplicar uma 

sançao que foi jh imposta pela FSA e cumprida pelo CGML. 

3.O A entidade competente para analisar a operaçao de 2 de Agosto de 2004 6 a FSA, porquanto 6 

esta entidade que tem competência para este tipo de investigaçao no país de origem do CGML (o Reino Unido). 

4.O O FSA, no processo que iniciou, analisou a eventual violaçao do Princípio 5 dos FSA's Principies of 

Business, que corresponde ao artigo 311° do CVM, pelo que, alem dos mesmos factos, a FSA analisou a 

operação na perspectiva tambem analisada pela CMVM. 

5.O A CMVM decidiu investigar a operaçao de 2 de Agosto de 2004 e condenar o CGML, violando a 

legislaçao comunitaria que confere jurisdiçao A FSA para investigaçao e julgamento daquela operaçao (cfr. artigo 

4120la)lii) e artigo 22 da Directiva 2004139lEC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, 

em conjugaçao com o artigo 48O da mesma Directiva). 

6.O Com a sua conduta, a CMVM violou o principio ne bis in idem, consagrado no (i) artigo 14O, n.O 7 do 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Pollticos, (ii) no artigo 4O, n.O 1 do Protocolo n.O 7 A Convençao 

Europeia dos Direitos do Homem, (iii) nos artigos 54O a 58O do Acordo de Schengen e (iv) no artigo 2g0, n.O 5 da 

CRP. 

7.O Esse mesmo princrpio encontra-se ainda previsto na Convençao Europeia Relativa A Aplicaçao do 

Princípio ne bis in idem, que, apesar de ainda nao se encontrar em vigor (por falta do número mlnimo de Estados 

que tenham ratificado a Convençao) desempenha um importante papel para a uniformizaçao do principio ne bis 

in idem ao nível comunitario. 

8.O O principio ne bis in idem encontra ainda expressa consagraçao na Constituiçao da Republica 

Portuguesa, mais precisamente no seu artigo 2g0, n.O 5, norma que vale no direito interno, tanto em relaçao a 

decisões proferidas por autoridades Portuguesas como em relaçao a decisões proferidas por autoridades 

estrangeiras. 

9.O A interpretaçao da CMVM no sentido de pretender aplicar os artigos 22g0 a 240° do CPP no sentido 

de que todas as decisões em materia penal ou contra-ordenacional se encontram sujeitas ao processo de 

reconhecimento constante dessas normas independentemente da existência de instrumentos de Direito 

Internacional que determinam a eficácia e reconhecimento automhtico dessas decisões quando esta em causa a 

aplicaçao do princípio ne bis in idem 6 inconstitucional por violar os artigos 8O, 18O, n.O 1 e 2g0, n.O 5 da 

Constituiçao da República Portuguesa. 

10.O Por força dos instrumentos convencionais e legislativos referidos, o principio ne bis in idem (i) 

aplica-se a qualquer pessoa, independentemente da sua nacionalidade, (ii) prolbe o duplo julgamento pela 

pratica da infracçao, (iii) depende apenas da identidade dos factos materiais, independentemente da qualificaçao 

jurídica desses factos ou do bem jurldico protegido, (iv) deve ser respeitado pela entidades públicas e privadas 

Portuguesas e (v) 15 aplicável em processo contra-ordenacional. 
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11.O A aplicaçao de coima e de sançáo acess6ria pela CMVM ao CGML equivale à interpretaçao e 

aplicaçao inconstitucional - por violaçao do artigo 18.O, n.O 1 e 2g0, n.O 5 da Constituiçao da República Portuguesa 

- da norma correspondente ao artigo 408.O n.O 1 do CVM quando interpretada no sentido de que confere à CMVM 

a competência para o processamento das contra-ordenaçdes, a aplicaçao das coimas e sançdes acess6rias 

previstas no CVM independentemente de outra autoridade j& ter anteriormente investigado os factos em causa 

no processo e de esta autoridade ja ter anteriormente proferido uma decisão absolut6ria elou condenatoria 

quanto aos mesmos factos com base na apreciação de tipos infraccionais idênticos com fundamento na 

nacionalidade ou territ6rio de origem do arguido. 

12.O A aplicaçáo de coima e de sanção acess6ria pela CMVM ao CGML equivale a interpretaçao e 

aplicação inconstitucional - por violação do artigo 18.O, n.O 1 e 2g0, n.O 5 da Constituiçao da República Portuguesa 

- da norma correspondente ao artigo 9.O alínea p) dos Estatutos da CMVM quando interpretada no sentido de que 

confere à CMVM a competência para deduzir acusação ou praticar acto an&logo que impute factos ao arguido e 

para aplicar coimas e sançdes acess6rias em processo de contra-ordenação, independentemente de outra 

autoridade ja ter anteriormente investigado os factos em causa no processo e de esta autoridade j& ter 

anteriormente proferido uma decisao absolut6ria elou condenat6ria quanto aos mesmos factos com base na 

apreciação de tipos infraccionais idênticos com fundamento na nacionalidade ou territ6rio de origem do arguido. 

13.O A aplicação de uma coima e de uma sançao acessbria pela CMVM ao CGML, considerando 

inaplicável o principio ne bis in idem ao CGML por este se encontrar sedeado no Reino Unido, viola o princípio 

da igualdade, consagrado no artigo 13O da Constituição da República Portuguesa, uma vez que, nessa 

interpretação, um arguido que tenha a sua sede ou residência no estrangeiro 6 discriminado quando comparado 

com um arguido que, acusado precisamente pelos mesmos factos, tenha a sua sede ou residência em territ6rio 

nacional. 

14.O A aplicação de coima e de sanção acess6ria pela CMVM ao CGML equivale à interpretação e 

aplicação inconstitucional - por violação do artigo 13.O da Constituição da República Portuguesa - da norma 

correspondente ao artigo 408.O n.O 1 do CVM quando interpretada no sentido de que confere à CMVM a 

compet&ncia para o processamento das contra-ordenaçdes, a aplicaçao das coimas e sanções acess6rias 

previstas no CVM independentemente de outra autoridade j& ter anteriormente investigado os factos em causa 

no processo e de esta autoridade jCi ter anteriormente proferido uma decisao absolut6ria elou condenat6ria 

quanto aos mesmos factos com base na apreciação de tipos infraccionais idênticos com fundamento na 

nacionalidade ou territ6rio de origem do arguido. 

15.O A aplicaçao de coima e de sanção acessória pela CMVM ao CGML equivale à interpretaçao e 

aplicaçao inconstitucional - por violaçao do artigo 13O da Constituiçao da República Portuguesa - da norma 

correspondente ao artigo 9.O alínea p) dos Estatutos da CMVM quando interpretada no sentido de que confere 

CMVM a competência para deduzir acusaçao ou praticar acto anCilogo que impute factos ao arguido e para 

aplicar coimas e sançdes acess6rias em processo de contra-ordenação, independentemente de outra autoridade 

jB ter anteriormente investigado os factos em causa no processo e de esta autoridade jB ter anteriormente 
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proferido uma decisáo absolutbria elou condenatbria quanto aos mesmos factos com base na apreciaçáo de 

tipos infraccionais idènticos com fundamento na nacionalidade ou territbrio de origem do arguido. 

II. Dos factos relevantes para apreciação da questão 

II. A) Os factos considerados provados na decisão administrativa da CMVM 

I. Contexto Geral 

(i) A negociaçao de divida publica na Zona Euro 

1. A negociaçáo de divida pública na Zona Euro realiza-se essencialmente nos mercados B vista e de 

futuros. A negociação no mercado B vista 6 nomeadamente conduzida atrav6s de plataformas electrbnicas como 

Mercato Telematico dei Titoli di Stato (MTS) e o Brokertec, e atravbs de corretores que praticam um misto de 

negociaçáo por viva-voz (casos do ICAP e da Cantor Fitzgerald) e electrbnica. O mercado de futuros 6 sobretudo 

conduzido atrav6s do Eurex [para contratos Bund (instrumentos de divida pública alemá de longo-prazo) e Bobl 

(instrumentos de dlvida pública alemã de m6dio-prazo)]. 

2. A formação e a tendència dos preços nos mercados B vista e de futuros esth interrelacionada de 

uma forma estreita, comportando-se muitas vezes como se apenas de um mercado se tratasse: os movimentos 

dos preços no mercado B vista reflectem-se de forma quase instantanea no mercado de futuros e vice-versa. 

3. O MTS é uma das vias de acesso ao mercado de divida pública da Zona Euro, sendo que através 

da utilização de uma plataforma comum de negociaçáo, com um sistema electrbnico Único, designado 

MarketView, 6 possivel aceder a todos os mercados MTS a partir de um Único 6cran. 

O Citigroup estima que 25% a 30% de toda a negociação do mercado B vista de divida pública se 

realiza atrav6s da plataforma MTS. 

4. O MTS 6 um mercado quote driven, em que os seus participantes com o estatuto de market makers 

sáo obrigados a providenciar, diariamente, durante um determinado período, cotaç8es para determinadas 

emiss8es especificas de divida pública. Tais propostas de compra e de venda envolvendo um determinado 

volume e preço sáo firmes, havendo um determinado spread bid-offer para cada emissso estipulado pelo prbprio 

MTS. Esta arquitectura de mercado permite que o MTS seja um mercado para dívida pública por grosso, dotado 

de muita liquidez, com grande profundidade e preços competitivos, com um spread estreito. 

5. O Citigroup 6 membro de todos os MTS nacionais e ainda do Euro MTS. 

(ii) A estraf6gia de negociaçao do Citigroup 

6. Durante o m8s de Julho de 2004, a direcçáo da Mesa de Negociaçáo de Dívida Pública Europeia 

(MNDPE) do Citigroup encorajou os operadores a aumentar os ganhos atravbs, quer do aumento do perfil de 

risco associado B carteira prbpria, quer pela adopção de novas estratbgias de negociação. 
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7 .  0 s  operadores da MNDPE do Citigroup identificaram uma oportunidade de negociação atraves do 

cálculo agregado das ofertas de compra e venda firmes provenientes dos sistemas MTS e HDAT (Hellenic 

Electronic Secondary Bond Market, da Grécia) e SENAF (Sistema Electronico de Activos Financieros de 

Espanha). Em síntese, os operadores observaram que: 

a) nos meses anteriores mais pr6ximos se assistia a um aumento de liquidez e ao estreitamento do 

spread bid-offer no mercado MTS, o que poderia significar que, desde que as ofertas de compra e de venda 

inseridas no sistema de negociação do MTS fossem de tal forma adequadas que pudessem ser rapidamente 

aceites pelo mesmo, tornariam aquele mercado excepcionalmente líquido; 

b) por outro lado, o aumento de correlação entre o Eurex e os mercados a vista tornava-os muito 

similares, permitindo uma negociação cruzada à vista/futuros e vice-versa extremamente eficiente. 

8. Nas duas semanas anteriores a 2 de Agosto de 2004 os operadores da MNDPE do Citigroup 

procederam a reconfiguração do sofiware do sistema MarketView acrescentando-lhe um "bulk agressive view" 

(estrategia agressiva por grosso) por forma a dotá-lo dos meios para gerar automaticamente series de ofertas de 

compra ou de venda de divida pública, concebidas com a dimensão adequada num determinado intervalo de 

preços, para os vários segmentos de mercado, produtos e maturidades existentes admitidas à negociação na 

Zona Euro, cujas características permitissem o seu fecho quase instantaneo com as ofertas vivas e firmes 

disponlveis em todas as plataformas existentes no mercado MTS. 

9. Este sistema, que veio afastar a necessidade da introdução manual de séries sequenciais de 

ordens, foi designado de spreadsheet: esta funcionalidade permitiria ao Citigroup fechar rapidamente uma 

grande posição a vista de dívida pública a preços médios de mercado. 

10. Na posse desta spreadsheet, os operadores da MNDPE do Citigroup delinearam uma estrategia, 

que apelidaram de "Dr. Evil" (Dr. Mal), que envolvia tr8s etapas. A saber: 

Criação de uma "posição base" composta por uma posição longa em mercado à vista e curta em 

futuros. 

2.a NO dia escolhido (em que se esperava uma subida generalizada de preços no mercado de futuros) 

procederiam ao fecho da posição curta em futuros (compra de futuros) deixando aberta a posição longa em à 

vista com um valor medio de carteira superior ao custo medi0 de aquisição dos contratos de futuros, procedendo 

de seguida a 

3.a Rápida venda da posição longa em à vista no MTS utilizando a funcionalidade bulk agress do 

sistema Marketview. 

11. Esta estratégia básica consta de um e-mail datado de 20 de Julho de 2004, da autoria de um dos 

operadores da MNDPE do Citigroup, o qual circulou entre os membros da referida mesa de negociação, e no 

qual se refere, em acrescimo: 
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a) quando se verificar um desequilíbrio na liquidez entre o mercado a vista e o mercado de futuros, os 

operadores do Citigroup fazem subir (drive up) o mercado de futuros e depois vendem tudo (hit out) no mercado 

B vista do MTS. 

b) Para albm dos lucros, executar este tipo de operaçbes terá outros efeitos benbficos: 

- irnpbe um custo aos concorrentes que oferecerem liquidez no MTS; 

- reduz a atracção do uso dos contratos de futuros Bund como um instrumento de cobertura de risco; 

- alarga os spreads bid-offer, 

- os únicos participantes que poderao replicar estas operaçbes sao os que têm um muito bom acesso ao 

MTS. Os que sofrerão as consequências desta negociaçao são os pequenos participantes, pelo que com o 

tempo isto ajudará a acabar com alguns dos pequenos participantes; 

- em suma, este tipo de negociação pode ajudar a reduzir a confiança do mercado nos futuros Bund e 

transformar o mercado de dívida pública europeia num mercado mais semelhante com o mercado de divida 

pública norte-americano. 

12. A estratkgia foi delineada e aperfeiçoada pela MNDPE do Citigroup durante um período de duas 

semanas a partir de 16 de Julho de 2004. A spreadsheet foi desenvolvida a partir do dia 20 de Julho de 2004, 

tendo sido experimentada tanto em ambiente de teste como em ambiente real num número reduzido de 

transacçbes. 

13. A construçao de uma posição longa no mercado B vista - Etapa 1 - iniciou-se a partir de 26 de Julho 

de 2004. A existência da spreadsheet dava aos operadores uma maior segurança para assumir tal posiçao de 

risco, pois possuíam um mecanismo que Ihes permitia uma saída rhpida do mercado. 

14. Nas mensagens Hub IM trocadas entre os operadores da MNDPE do Citigroup, em 28 de Julho de 

2004, estimava-se que a dimensao da operaç%o abarcaria cerca de metade da liquidez total do mercado, ou seja 

25-40,000 contratos de futuros. 

15. A estratkgia aprovada foi pela primeira vez parcialmente utilizada pelos operadores da MNDPE do 

Citigroup em 30 de Julho de 2004, dela resultando a aquisição de 13.000 contratos no Eurex em apenas uma 

hora, o que provocou uma subida rápida e generalizada dos preços dos futuros, tornando economicamente 

inviáveis quaisquer compras adicionais. 

16. Ou seja, após aquelas aquisiçbes os operadores julgaram aconselhável não prosseguir com as 

mesmas nesse dia, dado que se arriscariam a comprar futuros ao preço máximo de mercado naquela sessão. 

Assim, procederam de imediato ao fecho da posição longa no próprio mercado de futuros o que decorreu com 

sucesso, dado que aquele mercado não apresentava uma tendencia definida, sem se terem socorrido para o 

efeito quer da "spreadsheet" quer do mercado B vista. 

(/I/) Actuação do Citigroup no dia 2 de Agosto de 2004 
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17. O dia 2 de Agosto de 2004 (segunda-feira) foi escolhido para nova execução da estratbgia porque 

os operadores acreditavam que o mercado estava subavaliado, em função das noticias de atentados terroristas 

nos Estados Unidos da América que tinham ocorrido durante o fim de semana, pelo que, em resposta, o preço 

da divida publica no extremo oriente jh tinha subido, e o mercado europeu, que ainda nao tinha aberto, iria 

incorporar essa informaçao, ou seja, iria igualmente subir. 

18. Consequentemente, no dia 2 de Agosto de 2004, o Citigroup adquiriu 41.930 contratos Bund e 

24.284 contratos Bobl (66.214 contratos no total) no Eurex, entre as 9:12 e as 10:29. 

19. Nesse periodo de tempo a quota de mercado do Citigroup no Eurex foi de 18% do volume total 

transaccionado (cerca de 360.000 contratos Bund e Bobl transaccionados). Neste mesmo periodo de tempo os 

preços dos contratos Bund e Bobl subiram respectivamente de €114,25 para um mhximo de €114,61 e de 

€1 11 ,O6 para €1 11,21. 

20. Por volta das 10:29, os operadores da MNDPE do Citigroup executaram um conjunto de vendas no 

mercado à vista do MTS e HDAT, utilizando a spreadsheet, e vendas adicionais no SENAF. 

21. O objectivo da venda massiva de obrigaçdes era fechar a posição longa do Citigroup em mercado à 

vista, para regressar a uma posição de risco zero. Para alcançar tal objectivo os operadores da MNDPE do 

Citigroup tinham de vender 8 a 9 milhdes de euros em valor nominal de obrigaçdes. 

22. As instruçdes de venda foram introduzidas de forma a que as ofertas delas resultantes fechassem 

com todas as ofertas de compra jh existentes na plataforma de negociaçao com preços compreendidos entre o 

melhor preço e 3 centirnos abaixo nas obrigaç6es com maturidade a 10 anos e 1,5 centimos abaixo do melhor 

preço nas obrigaçdes com maturidade a 5 anos. 

23. O campo da aplicaçao MarketView correspondente ao volume a negociar para as maturidades de 

10 e 5 anos foi preenchido com os valores de 300 e 500 milhdes respectivamente, valores considerados 

suficientes para assegurar a liquidez pretendida nas duas maturidades em jogo, contando com uma taxa de 

sucesso de 70% a 80%. 

24. Vinte segundos depois do accionamento da spreadsheet para a geraçao e introdução automltica 

das ordens, separadas em duas tranches por maturidade (5 e 10 anos), ainda nao era visivel a confirmação de 

neg6cios fechados no ecrã do MarketView, pelo que, dado que o processo 6 normalmente instantaneo, o botão 

da macro da "spreadsheet" associado a maturidade de 5 anos foi de novo pressionado. Tal acção fez duplicar as 

ofertas de venda introduzidas na plataforma de negociação para aquela maturidade. 

25. O sucesso na execução de vendas massivas de divida pública no mercado à vista fez com que o 

indicador de risco da posiçi40 global, DVOI, do sistema ARES(') começasse a decrescer, atb que às 10:40 

aquele valor era nulo, indicando que a posiçao à vista em causa tinha sido totalmente vendida. 

") O ARES e uma aplicaçao do Citigroup que se traduz numa ferramenta analítica que permite avaliar o mercado de divida publica 
na perspectiva "cash" e a prazo (futuros) que calcula em tempo real o indicador DVOI relativo ao risco de carteira. 
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26. O resultado final do uso da spreadsheet cifrou-se num total de 12,4 bilibes de euros em valor 

nominal de obrigaçbes de divida pública da Zona Euro vendidas, das quais 11,3 bilibes de euros através do MTS 

e 1,1 bilibes de euros atraves do HDAT. Estes valores, associados B venda de cerca de 9.700 contratos de 

futuros levaram a que o CGML ficasse com uma posiç%o curta no indicador DVOI de cerca de 3,l milhbes de 

euros. 

27. Em funç%o destes resultados os operadores do CGML compraram obrigaçbes e futuros para cobrir 

aquela posiçao curta, tendo também alterado a configuraç30 da "spreadsheet" para funcionar ao contrário, ou 

seja, para introduzir ofertas de compra. 

28. As 11:25 a spreadsheet estava apta e foi de novo utilizada para a recornpra atrás referida, sendo 

que rapidamente foi atingido um novo ponto de equilíbrio na posiç30 de carteira, comportando risco nulo. 

29. Do total de neg6cios executados nos mercados B vista e de futuros pelo CGML, resultou um lucro 

de aproximadamente 17,5 milhbes de USD para o Citigroup, dos quais 213 foram gerados pela venda da posiçao 

longa em obrigaçbes (mercado B vista) e o restante 113 foi obtido através da cobertura da posiçao curta. 

30. Os volumes negociados e os movimentos de preços resultantes de negociaçao levada a cabo pelo 

Citigroup, bem como os dados hist6ricos sobre volumes transaccionados e volatilidade de preços relativos aos 

mercados a vista e de futuros para o perlodo compreendido entre 1 de Janeiro e 23 de Agosto de 2004 e para 2 

de Agosto de 2004 sao os que se sintetizam no quadro abaixo. 

(i) Factualidade geral 

31. A arguida e um intermediArio financeiro, participante no MEDIP com estatuto de market maker, 

desde o arranque deste mercado em 24 de Julho de 2000. 

32. O MEDIP 6, nos termos do artigo 200.O do Cbdigo dos Valores Mobilibrios, um mercado 

regulamentado, autorizado pela Portaria do Ministro das Finanças n.O 1183199, de 4 de Novembro. 

33. A arguida goza ainda do estatuto de Operador Especializado de Valores do Tesouro junto do 

Instituto de Gestao do Credito Público. 
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34. A correlação entre os contratos de futuros do Eurex e as obrigaçbes do Tesouro Português varia 

entre 0,8 e 0,99. Por outro lado, o grau de correlação entre as obrigaçbes do Tesouro Portugu6s e os Indices 

Obrigacionistas Europeus varia entre os 0,8 e 0,999, correlaç%o essa que 6 maior nas obrigaçbes com 

maturidade mais longa. 

(li) Actuaçao no dia 2 de Agosto de 2004 

35. A estrategia de negociaçao do Citigroup descrita no ponto I. (ii) e (iii) supra, executada no dia 2 de 

Agosto de 2004, incidiu sobre oito obrigaçbes do tesouro (OT's) admitidas à negociaç30 no MEDIP: 

36. Entre as 11:28:58 e as 11:29:01 (CET), ou seja, num período de apenas 3 segundos - o Citigroup 

alienou 855 milhbes de euros de valor nominal de OT's (9553% do total alienado pelo membro na sessao), 

repartidos da seguinte forma: 
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37. Entre as 12:25:00 e as 12:25:03 horas (CET) - novamente num espaço de tempo de 3 segundos -, 

em que o Citigroup adquiriu 200 milh8es de euros de valor nominal de OT's (58,82% do total adquirido pelo 

Citigroup, em 2 de Agosto de 2004), repartidos da seguinte forma: 

(iii) Impacto da actuaçao do Citigroup no dia 2 de Agosto de 2004 

a) Em relação a cada Obrigação do Tesouro 

38. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente a OT 15/06/2011 5,1500%: 

a) a quota m6dia de negociação foi excedida em cerca de 88% (fls. 671v e 672); 

b) o impacto mkdio em termos absolutos de uma transacção sobre a variação do preço da obrigação 6 

de 3.90E-03%: as transacçbes do Citigroup sobre esta OT tiveram um impacto adicional de 0,0136Oh - 
perspectiva cross-section; 

c) as operaçbes do Citigroup tiveram um forte impacto sobre os preços e são responsAveis pelas 

variaçbes anormais ocorridas 9s 11 :29: um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrao calculado 

para as variaçbes dos preços (em períodos de 5 minutos) 6 ultrapassado para os minutos seguintes às referidas 

operações de venda - perspectiva time-series, no período entre 19/07/2004 e 30li12004; 

d) em termos de basis points (0,01% - b.p.), a amplitude de variação deste título foi de 18 b.p., 

contrastando com valores significativamente mais reduzidos no que respeita As oscilaçbes m6dias mensais. 

e) ou seja, é possível estabelecer uma relação de causalidade entre a variação dos preços nesta OT e a 

intervenção do Citigroup no MEDIP às 11:29 e às 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 

39. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente 9 OT 15/06/2012 5,0000°h: 

a) a quota media de negociaçáo foi excedida em cerca de 73%; 
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b) o impacto médio em termos absolutos de uma transacçao sobre a variaçao do preço da obrigaçao é 

de 0,0124%: as transacçbes do Citigroup sobre esta OT tiveram um impacto adicional de 0,1236% - perspectiva 

cross-section: 

c) a forte queda do preço desta OT nos minutos seguintes 8s operaçães do Citigroup as 11:29 estb 

relacionada com essas mesmas operaçbes : um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrao 

calculado para as variaçbes dos preços (em periodos de 5 minutos) é ultrapassado para os minutos seguintes As 

referidas operações de venda - perspectiva time-series, no perlodo entre 19/07/2004 e 304712004; 

d) as quantidades vendidas As 11:29 e as quantidades compradas às 12:25 pelo Citigroup foram 

responsáveis pelas variaçbes anormais dos preços nos períodos seguintes; 

e) em termos de basis points (0,01% - b.p.), a amplitude de variaçao deste título foi de 22 b.p., 

contrastando com valores significativamente mais reduzidos no que respeita às oscilaçdes mbdias mensais; 

I) ou seja, é possível estabelecer uma relaçao de causalidade entre a variaçao dos preços nesta OT e a 

intervençao do Citigroup no MEDIP as 11:29 e as 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 

40. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente i3 OT 1510712008 3.250%: 

a) a quota média de negociaçao foi excedida em cerca de 73%; 

b) o impacto médio em termos absolutos de uma transacçao sobre a variaçao do preço da obrigaçao 6 

de 8.33E-03%: as transacçbes do Citigroup sobre esta OT tiveram um impacto adicional de 0,0616% - 
perspectiva cross-section; 

C) a forte queda do preço desta OT nos minutos seguintes as operaçbes do Citigroup as 11:29 estb 

relacionada com essas mesmas operaçbes : um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrão 

calculado para as variaçbes dos preços (em perlodos de 5 minutos) é ultrapassado para os minutos seguintes as 

referidas operaçdes de venda - perspectiva time-series, no perlodo entre 19/07/2004 e 3047/2004; 

d) as quantidades vendidas as 11:29 e as quantidades compradas às 12:25 pelo Citigroup foram 

responsbveis pelas variaçbes anormais dos preços nos perlodos seguintes; 

e) em termos de basis points (O,Ol% - b.p.), a amplitude de variaçao deste titulo foi de 12 b.p., 

contrastando com valores significativamente mais reduzidos no que respeita às oscilaçbes médias mensais; 

f )  ou seja, B possível estabelecer uma relaçao de causalidade entre a variaçao dos preços nesta OT e a 

intervençao do Citigroup no MEDIP às 11:29 e 8s 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 

41. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente a OT 15/07/2009 3,950%: 

a) a quota média de negociaçao foi excedida em cerca de 78%; 

b) o impacto médio em termos absolutos de uma transacçao sobre a variaçao do preço da obrigaçao é 

de 8.46E-03%: as transacçbes do Citigroup sobre esta OT tiveram um impacto adicional de 0,0896% - 
perspectiva cross-section; 
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c) a forte queda do preço desta OT nos minutos seguintes As operaçbes do Citigroup As 11:29 está 

relacionada com essas mesmas operaçbes : um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrao 

calculado para as variaçbes dos preços (em perlodos de 5 minutos) é ultrapassado para os minutos seguintes As 

referidas operaçbes de venda - perspectiva time-series, no periodo entre 19/07/2004 e 30/7/2004; 

d) as quantidades vendidas As 11:29 e as quantidades compradas as 12:25 pelo Citigroup foram 

responsáveis pelas variaçbes anormais dos preços nos períodos seguintes; 

e) em termos de basis points (0,01% - b.p.), a amplitude de variaçao deste título foi de 15 b.p., 

contrastando com valores significativamente mais reduzidos no que respeita As oscilaçbes medias mensais; 

f )  ou seja, é possível estabelecer uma relaçao de causalidade entre a variação dos preços nesta OT e a 

intervençao do Citigroup no MEDIP As 11:29 e 8s 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 

42. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente A OT 16/06/2014 4.375%: 

a) a quota media de negociaçao foi excedida em cerca de 84%; 

b) o impacto médio em termos absolutos de uma transacçao sobre a variação do preço da obrigaçao é 

de 0.0108%: as transacçbes do Citigroup sobre esta OT tiveram um impacto adicional de 0,1508% - perspectiva 

cross-section; 

c)  a forte queda do preço desta OT nos minutos seguintes As operaçbes do Citigroup 8s 11:29 está 

relacionada com essas mesmas operaçbes : um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrao 

calculado para as variaçbes dos preços (em perlodos de 5 minutos) é ultrapassado para os minutos seguintes As 

referidas operaçbes de venda - perspectiva time-series, no periodo entre 19/07/2004 e 30/7/2004; 

d) as quantidades vendidas As 11129 e as quantidades compradas As 12:25 pelo Citigroup foram 

responsáveis pelas variaçbes anormais dos preços nos perlodos seguintes; 

e) em termos de basis points (0,01% - b.p.), a amplitude de variaçao deste titulo foi de 26 b.p., 

contrastando com valores significativamente mais reduzidos no que respeita 8s oscilaçbes mbdias mensais; 

f )  ou seja, 6 possível estabelecer uma relaçao de causalidade entre a variaçao dos preços nesta OT e a 

intervenção do Citigroup no MEDIP As 11:29 e As 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 

43. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente A OT 20/05/2010 5.850%: 

a) a quota media de negociaçtio foi excedida em cerca de 70%; 

b) o impacto medi0 em termos absolutos de uma transacçao sobre a variação do preço da obrigação 6 

de 6.98E-03%: as transacções do Citigroup sobre esta OT tiveram um impacto adicional de 0,1047% - 
perspectiva cross-section; 

c) a forte queda do preço desta OT nos minutos seguintes As operaçbes do Citigroup As 11:29 está 

relacionada com essas mesmas operaçbes: um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrao 
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calculado para as variaçdes dos preços (em periodos de 5 minutos) é ultrapassado para os minutos seguintes As 

referidas operaçdes de venda - perspectiva time-series, no período entre 19/07/2004 e 30/7/2004; 

d)  as quantidades vendidas as 11:29 e as quantidades compradas as 12:25 pelo Citigroup foram 

responshveis pelas variaçdes anormais dos preços nos perlodos seguintes; 

e) em termos de basis points (0,01% - b.p.), a amplitude de variaçso deste título foi de 20 b.p., 

contrastando com valores significativamente mais reduzidos no que respeita As oscilaç6es médias mensais; 

f) ou seja, é possivel estabelecer uma relação de causalidade entre a variaçao dos preços nesta OT e a 

in te~enç%o do Citigroup no MEDIP às 11:29 e As 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 

44. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente A OT 23/06/2008 5.3750%: 

a) a quota média de negociaçao foi excedida em cerca de 85%; 

b) a forte queda do preço desta OT nos minutos seguintes As operaçdes do Citigroup As 11:29 está 

relacionada com essas mesmas operaçdes : um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrao 

calculado para as variaçbes dos preços (em periodos de 5 minutos) é ultrapassado para os minutos seguintes as 

referidas operaçdes de venda - perspectiva time-series, no perlodo entre 19/07/2004 e 30/7/2004; 

c) as quantidades vendidas As 11:29 pelo Citigroup foram responsáveis pelas variaç6es anormais dos 

preços nos periodos seguintes; 

d )  ou seja, B possível estabelecer uma relaçao de causalidade entre a variação dos preços nesta OT e a 

intervenç80 do Citigroup no MEDIP As 11:29 e as 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 

45. No dia 2 de Agosto de 2004 e relativamente a OT 23/09/201 3 5.450%: 

a) a quota média de negociação foi excedida em cerca de 68%; 

b) o impacto médio em termos absolutos de uma transacção sobre a variaçao do preço da obrigaç8o é 

de 0.0120%: as transacçdes do Citigroup sobre esta OT tiveram um impacto adicional de 0,139% - perspectiva 

cross-section; 

c) a forte queda do preço desta OT nos minutos seguintes 8s operaçdes do Citigroup As 11:29 está 

relacionada com essas mesmas operaçdes : um intervalo de confiança a 99% com base no desvio-padrao 

calculado para as variaçtíes dos preços (em períodos de 5 minutos) é ultrapassado para os minutos seguintes As 

referidas operaç8es de venda - perspectiva time-series, no perlodo entre 19/07/2004 e 30/7/2004; 

d )  as quantidades vendidas As 11:29 e as quantidades compradas As 12:25 pelo Citigroup foram 

responsáveis pelas variaçdes anormais dos preços nos períodos seguintes; 

e) em termos de basis points (0,0I0h - b.p.), a amplitude de variação deste título foi de 27 b.p., 

contrastando com valores significativamente mais reduzidos no que respeita As oscilações médias mensais; 

t) ou seja, é possível estabelecer uma relaçao de causalidade entre a variaçao dos preços nesta OT e a 

intervenç80 do Citigroup no MEDIP As 11:29 e As 12:25 do dia 2 de Agosto de 2004. 
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b) Em relação ao mercado em geral 

46. A sessgo do MEDIP do dia 2 de Agosto de 2000 foi, até d data da pratica dos factos, a que 

apresentou maior liquide2 desde o arranque daquele mercado, em 24 de Julho de 2004. Mesmo considerando 

todas as sessbes ocorridas até d presente data, no dia 2 de Agosto de 2004 assistiu-se ao segundo maior 

volume negociado na história do MEDIP. 

47. No dia 2 de Agosto o Citigroup foi responsAvel por uma quota de mercado de 54,I0h na venda e 

20,4% na compra. 

48. A quota de mercado do Citigroup no dia 2 de Agosto de 2004 foi, assim, muito superior -A habitual, 

dado que: 

a) Entre Janeiro e Outubro de 2004 a quota média do Citigroup variou entre O e 37,2%, sendo que este 

valor mAximo foi obtido no dia 2 de Agosto de 2004; 

b) Excluindo o dia 2 de Agosto de 2004, o valor mhximo de quota de mercado obtido pelo Citigroup 

seria de 16%; 

c) Entre Janeiro e Outubro de 2004, em cerca de 83,7% dos dias o Citigroup teve uma quota diaria 

inferior a 10% e em cerca de 99,4% dos dias uma quota dihria inferior a 20%. 

d) Especificamente nos meses que se seguem, as quotas de mercado do Citigroup foram as seguintes: 

49. Considerando o conjunto das 8 OT's supra referidas, a quota de mercado do Citigroup no dia 2 de 

Agosto de 2004 foi aproximadamente 66% superior d sua quota mbdia entre 2 de Março de 2004 e 29 de 

Outubro de 2004. 

50. Em termos de volumes totais negociados no MEDIP pelo Citigroup, o dia 2 de Agosto apresentou 

igualmente valores claramente anormais, dado que: 

Compra 

Venda 

a) No dia 2 de Agosto de 2004 o Citigroup negociou um volume de 1295 milhbes de euros; 

Maio 

5,6% 

5,2% 

b) Entre Janeiro e Outubro de 2004, em cerca de 99,4% dos dias o Citigroup negociou volumes 

inferiores a 200 rnilhbes de euros: 

Agosto 

9,7% 

13,1% 

Junho 

4,6% 

3,9% 

c) O volume de negociaçgo do Citigroup apresentou um valor em excesso de €1.246.130 em relaçgo 

ao esperado; 

Julho 

5,7% 

4,3% 
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d) Especificamente nos meses que se seguem, os volumes negociados no MEDIP pelo Citigroup 

foram os seguintes (expressos em dezenas de milhar de E): 

51. Em termos de rendibilidades, ocorreram, no dia 2 de Agosto de 2004, variaçdes percentuais dos 

preços anormais em todas as OT's referidas, tendo em conta o modelo Indice de mercado. 

52. Por outro lado, as operaçdes levadas a cabo pelo Citigroup no MEDIP no dia 2 de Agosto de 2004 

foram responshveis pela variabilidade dos Isrecos: 

Agosto 

81.706,9 

110.761 

a) em especial nos minutos seguintes às 11:29 e 12:25 (tanto nos 5 como nos 10 minutos seguintes), 

variabilidade essa que se deve ao facto de terem sido transaccionados volumes anormais das OT's em questão 

- perspectiva timsseries para o dia 2 de Agosto de 2004; 

Julho 

65.079,7 

49.082,5 

Compra 

Venda 

b) em relação a todas as OT's referidas, demonstra-se que independentemente de todas as restantes 

transacçdes efectuadas no mercado, as operações do Citigroup tiveram um forte impacto no mercado: tal 6 

demonstrável econometricamente em especial na varidvel das "vendas do Citigroup", que em geral apresenta um 

grau de aceitação enquanto varihvel relevante superior a 99,9%. 

c) Outras consequ6ncias da actuaçtio do Citigroup 

Maio 

47.622,85 

44.049,95 

53. O beneficio econdmico obtido pelo Citigroup com as transacç8es realizadas no MEDIP no dia 2 de 

Agosto de 2004 cifrou-se em E 1.203.100. 

Junho 

62.743 

53.999,l 

54. Somando as perdas de todos os operadores do MEDIP que efectuaram transacções com o 

Citigroup, o montante total de perdas ocorridas no dia 2 de Agosto de 2004 estima-se em E 1.059.500. 

55. Na sequência da actuaçiio do Citigroup no dia 2 de Agosto de 2004, alguns dos market makers do 

MEDIP comunicaram à MTS Portugal - Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dlvida Pública SGMR, S.A. 

(MTS Portugal) que, devido às circunstâncias anormais do mercado, se viam impossibilitados de cumprir as 

obrigaçdes de cotaç8o em vigor. 

56. Com efeito, depois das vendas realizadas pelo Citigroup às 11:29, alguns dos mais relevantes 

intervenientes no mercado (Banco Espírito Santo, S.A., Banco Comercial Português de Investimento, S.A. e 

Caixa Geral de Depósitos, S.A.) suspenderam as obrigaçdes de cotaçáo nas plataformas MTS durante um 

periodo que oscilou entre 15 e 60 minutos. 
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57. Segundo a MTS Portugal, após o dia 2 de Agosto de 2004, só no dia 5 de Agosto de 2004, 

inclusive, é que se verificou um restabelecimento do cumprimento das obrigaçBes de cotaçao, tendo a respectiva 

mbdia atingido apenas nesse dia um nlvel superior a 95% (98,39%). 

58. Segundo o Instituto de Gestao do Credito Público, entidade competente para a gestao de emiss%o 

de divida pública portuguesa, os volumes de negociaçao de OT em MEDIP, avaliados em termos médios diários, 

registaram uma significativa reduçao no mês de Agosto de 2004, quer face ao mês homólogo, quer face ao mês 

anterior, quer ainda face ao 1 . O  semestre do ano, uma evolução diferente da registada em 2003 e que poderá 

indiciar que aqueles volumes tenham sido negativamente afectados pela actuaçao do Citigroup neste mercado 

no dia 2 de Agosto de 2004. 

59. A arguida agiu consciente e voluntariamente na comiss%o das infracções que lhe si30 imputadas, 

como se demonstra a propósito da imputação subjectiva. 

II. B) Outros factos que resultam dos autos 

Com relevo para a apreciaçiío da questão, importa ainda considerar os seguintes factos, que os autos 

garantem e nao siío postos em causa por nenhum sujeito processual (fls. 1322-1 363): 

60. A Finantial Services Authority (autoridade inglesa congbnere da CMVM - FSA), por decis0o que se 

tornou definitiva, condenou a recorrente pela violaçao dos Princípios 2 e 3 dos Princípios de Negócios na sançao 

de renúncia a lucros no montante de E9.960.860 e numa sançao adicional de f 4 milhões, sanções essas que a 

recorrente cumpriu. 

61. Os factos que fundamentaram tal decisao siío os seguintes: 

62. Em 2 de Agosto de 2004, o CGML executou uma estrat6gia de negociaçao nos mercados de 

obrigaçaes de divida pública europeia que envolveu a construçiío e rápida saída de posiçdes longas muito 

substanciais. 

63. O cerne da estratbgia era a execuçao simultanea de um grande número de transacçbes na 

plataforma MTS utilizando tecnologia especialmente configurada. 

64. Em contravençao do Princípio 2 dos Princlpios de Negócios da FSA, o CGML n%o conduziu a sua 

actividade comercial com a compet&ncia, o cuidado e a diligkncia requeridos, na medida em que no 

planeamento, autorizaçao e execução da estratbgia, o CGML: 

- Nao tomou em devida consideraçao os riscos inerentes, nomeadamente as consequências prováveis 

da execuçao da estratbgia da negociação na operaçiío eficiente e ordenada da plataforma MTS; 

- Nao garantiu que parametros claros relativamente h dimensiío da negociaçio fossem compreendidos, 

comunicados e revistos. 
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65. Em contravenção do Principio 3 dos Principios de Negócios da FSA, o CGML não tomou o cuidado 

devido na organização e controlo dos seus neg6cios de forma responsável e eficiente, e na implementação de 

sistemas de gestão de risco adequados, na medida em que: 

- Não houve, dentro do CGML, uma comunicação da estratégia de negociação detalhada aos 

administradores superiores de forma adequada e antecipadamente, e n%o houve uma consulta das funções de 

controlo aplicáveis. 

- Existiam sistemas desadequados de supervisão dos traders. 

66. O efeito da negociação viria a causar uma perturbação de curto prazo nos volumes de obrigações 

cotados e negociados na plataforma MTS, e quedas acentuadas nos preços. 

67. O Principio 2 dos Principios de Negócios da FSA estabelece que: "Uma empresa deve conduzir os 

seus negócios com a devida competéncia, cuidado e diligéncia". 

68. O Principio 3 dos Principios de Negócios da FSA estabelece que: "Uma empresa deve colocar o 

cuidado devido na organização e controlo dos seus negócios de forma responsável e eficiente, através de 

sistemas de gestão do risco adequados." 

69. OrientaçBes acerca do Principio 3 encontram-se contidas no Manual, Em particular, a colectanea 

de Estrathgias, Sistemas e Controlos para Administradores SBniores ("SISC") estabelece que: "Uma empresa 

deve colocar um cuidado razoável no estabelecimento e manutençao dos sistemas e controlos que sejam 

adequados ao seu negócio" SISC 3.1.1 

Uma firma deve colocar o cuidado devido no estabelecimento e manutençao de sistemas e controlos 

eficientes para garantir a conformidade com os requisitos e padraes aplicáveis ao abrigo do sistema regulatário e 

para contrabalançar o risco de a empresa poder ser utilizada para tomar posslvel o crime financeiro" SISC 3.2.6 

70. Introducão: O Mercado de ObrigacBes de Divida Publica da Zona Euro 

71. A negociação de obrigações emitidas por estados dentro da Zona Euro é realizada principalmente 

em dois mercados estreitamente interligados - o mercado A vista e o mercado de futuros. A negociação no 

mercado à vista é conduzida parcialmente atravbs da utilização de corretores de voz e de corretores inter- 

operador, e parcialmente através de plataformas electrónicas tais como o MTS - um sistema inter-dealer 

electrdnico europeu para a negociação de valores mobiliários de rendimento fixo, operado como sectores locais 

de negociação por subsidiárias da MTS em vários mercados domésticos europeus. 

72. O mercado de futuros é conduzido principalmente no Eurex, o mercado alemão em que o "Bund 

(obrigaçbes de dívida publica a 10 anos do estado federal alemão) e "Bobl" (obrigaçbes de divida pública a 5 

anos do estado federal alemão) são negociados juntamente com outros contratos de futuros sobre obrigaçdes. 

73. A atribuição de preços nos mercados à vista e de futuros está muito estreitamente correlacionada. 

O CGML, à semelhança de outros bancos que operam nos mesmos mercados, calcula um preço de mercado em 

tempo real das obrigaçbes no mercado a contado, obtido com base nos preços provenientes do Eurex. O Eurex, 
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o MTS e outras plataformas de negociaçiio podem ser vistas como meios diferentes atravbs dos quais se pode 

aceder ao mercado de obrigaçdes de dívida pública da Zona Euro. 

74. O MTS tem um número limitado de participantes e 6 uma plataforma de negociaçiio quote-driven. 

Todos os participantes com estatuto de market makers têm, de acordo com as regras do MTS, de fornecer 

ofertas de compra e de venda (em termos de preço e volume) durante determinados períodos mínimos diários 

especificados relativamente a determinadas obrigaçdes especificas. Em resultado destes deveres de introduzir 

propostas no MTS, existe em qualquer momento, uma grande quantidade de propostas de compra e de venda 

firmes e visiveis. 

75. Este requisito de introduçao de propostas contrasta com a posiçao em muitos outros mercados, 

incluindo o Eurex e o sistema SETS do LSE, que sáo order-driven. Os membros participantes nestes mercados 

náo têm qualquer obrigaçao de fornecer propostas, colocando antes ordens de compra ou de venda com 

tamanhos e a preços por si determinados, que podem ser aceites por outros participantes ou combinadas 

automaticamente com outras ordens já no sistema. 

76. A Estrateaia de Neaociacão do CGML 

77. Durante o mês de Julho de 2004, a mesa de negociaçao de divida pública europeia (a "Mesa") foi 

encorajada pelo CGML a aumentar os seus lucros correndo um maior risco de mercado relativamente a carteira 

prdpria e desenvolvendo novas estratégias de negociaçdo. 

78. Um dos traders da Mesa identificou subsequentemente uma oportunidade de negociaçiio que 

resultou de ser capaz de calcular as propostas firmes de compra ou venda agregadas em outros mercados à 

vista, incluindo a plataforma electrdnica de negociaçao MfS. 

79. Este trader observou que uma liquidez vislvel no MTS (i.e. as propostas firmes visiveis de compra 

ou venda) tinha crescido significativamente e que os bid-offer spreads tinham estreitado ao longo dos meses 

anteriores, tomando o MTS mais liquido, desde que as propostas de compra ou venda cotadas pudessem ser 

aceites ("hit") rapidamente. Também foi notado que se verificava uma correlaçao crescente entre o Eurex e os 

mercados à vista, tomando a negociação ao longo destes mercados indistinta. 

80. Nas duas semanas anteriores a 2 de Agosto de 2004, quatro traders da Mesa [Os dois operadores 

de obrigaçaes a 5 anos e os dois operadores de obrigaçdes a 10 anos] (os "Traders") desenvolveram uma 

estratbgia baseada nas suas observaçdes. Como parte da estrategia, o CGML encontrou um meio de colocar um 

grande numero de ordens simultaneamente de forma a atingir as ofertas de compra vivas no MfS, através da 

reconfiguração da funcionalidade existente do seu software de negociaçao (MarketView). Esta funcionalidade 

utilizava uma "bulk agress vieW' dentro do MarketView para indicar o agregado de todas as propostas firmes de 

compra e de venda cotadas no MfS ao longo de todos os sectores e obrigaçdes. Este software reconfigurado 

permitir-lhes-ia colocar séries de ordens a serem colocadas ao longo de todas as plataformas MTS, aceitar todas 

as ofertas de compra dentro de um intervalo de preço especifico quase instantaneamente. Isto contrastava com 

o sistema normal de colocaç%o de ordens em que cada ordem tinha de ser colocada manualmente de forma 

sequencial. O software reconfigurado tomou-se conhecido como a "spreadsheet". A funcionalidade da 
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spreadsheet permitiria ao CGML vender uma quantidade muito grande de obrigaçdes rapidamente e a um preço 

prbximo do preço médio de mercado. Num e-mail enviado entre os traders, a estratbgia de negociação, utilizando 

a spreadsheet, foi apelidada de "Dr. Mal", o nome de um personagem de ficção. 

81. Neste contexto, os Traders inventaram uma estratégia de negociação que envolvia as seguintes 

fases: 

- Primeiro, criar ao longo de alguns dias uma posição "basis" através da qual os Traders ficam longos 

em obrigaçdes no mercado a contado e curtos em futuros; 

- Num dia determinado (um dia em que os Traders esperavam que o mercado de futuros estivesse a 

subir, mas livre de informação econ6mica susceptlvel de afectar o preço), proceder ao fecho da posição curta em 

futuros através da compra de contratos de futuros, deixando uma posição longa no mercado a contado; e 

- A venda rápida da posição longa no MTS utilizando a spreadsheet para aceitar todas as ofertas firmes 

de compra relativas a um grande número de obrigaçdes dentro de um intervalo de preço específico. 

82. A estratégia básica foi estabelecida num e-mail de 20 de Julho de 2004 enviado pelo trader, mas 

não circulado ou visto por alguns dos outros Traders ou pelos seus administradores antes da execução da 

negociaçao em 2 de Agosto de 2004. Este trader não fazia parte da equipa que executou a negociação de 2 de 

Agosto. 

83. O e-mail descreve de forma breve a forma como o mercado tinha evoluldo no passado recente, e, a 

seguir, a forma como a oportunidade poderia ser explorada. O e-mail descrevia a forma como a liquidez 

disponível no MTS e em outros mercados vista podia ser calculada e convertida num equivalente a um contrato 

de futuros. Dizia ainda que quando existisse um desequilíbrio na liquidez (i.e. quando a liquidez oferecida a, por 

exemplo, 2 cêntimos do preço médio de mercado por obrigaçdes de caixa a 10 anos, era superior Ci requerida 

para alterar o preço dos futuros em 10 centimos), os traders deveriam "fazer subir" os futuros e depois "aceitar 

todas as ofertas" no MTS. O e-mail concluiu com uma lista do que o autor considerava como os potenciais 

beneficios e efeitos secundários que a execução da estratégia poderia trazer. Para além de lucros para o CGML 

estes seriam a imposição de um custo aos concorrentes por oferecer liquidez no MTS, a reduçao da 

atractividade da utilização de futuros Bund para a cobertura de riscos, o alargamento dos spreads bid-offer no 

mercado a vista, o aumento da probabilidade de os concorrentes efectuarem "transacçdes exactamente iguais" e 

a retirada de alguns dos traders primdrios mais pequenos do mercado à vista. O e-mail não foi visto por todos os 

Traders e nem todos os Traders concordaram com a avaliação feita pelo autor acerca dos eventuais efeitos 

secundários e benefícios, e a estratégia evoluiu nos dias anteriores a 2 de Agosto de 2004. 

84. A estratégia foi desenvolvida e afinada pelos Traders ao longo de um perlodo de aproximadamente 

2 semanas a partir de 16 de Julho de 2004. A spreadsheet foi elaborada a partir de 20 de Julho de 2004. Durante 

esse período, foi testada num ambiente controlado, e em ambiente real com um pequeno número de 

transacçdes. 

85. Os Traders discutiram a estratégia com o director da Mesa4 (o "Director da Mesa"). Na sequencia 

desta discussão, o Director da Mesa, em 28 ou 29 de Julho de 2004, procurou obter a aprovação do Director 
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Europeu de Negociação de Taxas de Juro (o "Director Europeu de Negociaçao de Taxas de Juro"), com base 

numa posiçao longa de futuros proposta de equivalente de aproximadamente 25-40.000 de contratos de futuros 

Bund. O Director Europeu de Negociaçao de Taxas de Juro autorizou a negociaçao nessa base. Contudo, náo 

existia um entendimento comum entre os Traders, o Director da Mesa e o Director Europeu de Negociaçao de 

Taxas de Juro quanto aos parametros da dimensao da transacçao. O CGML nao garantiu, assim, que os 

parametros relativos h dimensáo da negociaçao fossem claros, compreendidos e comunicados. 

86. Em 30 de Julho de 2004, os Traders estiveram perto de executar a estrategia pela primeira vez 

construiram uma posiçao longa de futuros esperando executar a spreadsheet, mas por fim decidiram desfazer a 

referida posiçao no mercado de futuros devido B rhpida subida de preços no mercado de futuros. 

87. A Neqociação na Sequnda-feira. dia 2 de Aqosto de 2004 

88. Execuçao 

89. No dia de negociaçao seguinte, depois de discussbes adicionais com a Administraçao, os Traders 

decidiram que estavam verificadas as condiçbes de mercado adequadas para fazer uma nova tentativa de 

execuçáo da estratbgia. Entre as 09:12 e as 10:29, os Traders adquiriram um total de 66.214 contratos de futuros 

no Eurex, a maioria dos quais, 41.390, eram contratos Bund, e 24.284, contratos Bobl. Isto corresponde 

aproximadamente a um equivalente de 55.000 futuros Bund. 

90. Durante o perlodo de negociaçao, aproximadamente 360.000 contratos Bund e Bobl foram 

negociados no Eurex por todos os participantes no mercado. 

91. O preço do Bund subiu durante o periodo de negociaçao de aproximadamente E 114,25 para 

aproximadamente E 114,61, e o Bobl de E 11 1 ,O6 para E 11 1,21. Como o preço das obrigaçbes no mercado a 

contado esta intimamente ligada ao preço dos futuros, os preços das obrigaçbes nesse mercado tamb6m 

subiram. Por exemplo, o BTP 01/02/73 4,75% subiu de E104,lO para E 104,38; o OLO 43 09/14 4,25% subiu de 

E99,66 para E99,97; e o DSL 15/07/14 3,75% subiu de E95,86 para E96,15. 

92. No final do periodo de negociaçao, a Mesa tinha uma posiçao de risco logo abaixo dos E 5 milhbes 

DVOI. Contextualizando, isto foi mais de quatro vezes o nivel a que a Mesa estava autorizada a deter uma 

posiçao overnight, apesar de nao haver limites intra-day e as transacçbes frequentemente excederem os limites 

de [mal do dia durante o decurso do dia. O limite do risco overnight da Mesa era US $1,25 milhbes OVO1 

(equivalente a E1,04 milhbes B hora relevante) e o seu nível normal de risco de [mal de dia era entre US $0,5 

milhões e US $ 1 milha0 DVO1 (equivalente a E 0,42 milhões e E 0,83 milhbes, respectivamente, B hora 

relevante). O CGML náo garantiu que os parâmetros relativos B dimensao da negociaçao fossem claros, 

compreendidos e comunicados. 

93. Num periodo entre as 10:28 e as 10:29, os Traders executaram uma venda no mercado a vista, no 

MTS, utilizando a spreadsheet. A venda foi executada em tranches separadas para obrigaçbes a 5 anos e a 10 

anos. Adicionalmente, os Traders efectuaram algumas vendas em outras plataformas nacionais (HDAT e 

SENAF). 
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94. A maioria das obrigaçdes foram vendidas no MTS, tendo sido colocadas 188 ordens em 18 

segundos. 119 obrigaçdes de divida pública diferentes foram objecto da venda em 11 plataformas MTS. 

95. O objectivo da venda das obrigaçdes no mercado a contado era proceder ao fecho da posiçao 

longa do CGML nesse mercado a contado e voltar a uma posiçao flat, onde a posiçao de risco era zero. Para o 

fazer, os Traders precisavam de vender €8,000 a €9,000 milhdes em valor nominal de obrigaçdes. 

96. Ao estabelecer os parametros das ordens de venda, os Traders preferiram adoptar uma postura 

cautelosa; i.e. os Traders queriam garantir que pelo menos €0.000 a €9.000 milhdes em valor nominal de 

obrigaçdes eram vendidos. 0 s  Traders estabeleceram a instruçao de limite de preço em 3,O céntimos (para 

obrigaçees a 10 anos) e 1,5 cêntimos (para obrigaçdes a 5 anos) abaixo do preço médio de mercado, ao passo 

que os números inseridos nos campos relativos I dimensao foram €300 milhdes (para obrigaçdes a 10 anos) e 

€500 milhdes (para obrigaçdes a 5 anos). Isto garantiu que o preço, e nao a dimensao, fosse o único factor 

determinante. 

97. A spreadsheet permitiu aos Traders perceber que, dados os parãmetros acima, a probabilidade era 

de vender obrigaçdes no montante de aproximadamente €11.000 a €12.000 milhdes se todas as ofertas de 

compra dentro daqueles parãmetros fossem executadas. Tal teria resultado na venda de aproximadamente 20- 

30% a mais aos €8.000 ou €9.000 milhdes em valor nominal de obrigaçdes que precisavam de vender para 

voltar a uma posição flat. Contudo, os ct~lculos dos Traders assumiram que iria haver uma taxa de falhas de 20% 

a 30%, i.e. que 20% a 30% das ordens colocadas nao seriam executadas. Estas estimativas para a taxa de erro 

na0 foram tidas em consideração pela Administração no decurso do processo de autorizaç%o. No caso concreto, 

todas as aceitaçdes foram executadas. 

98. Nos primeiros 20 segundos de utilização da spreadsheet, os Traders nao sabiam que o CGMLtinha 

recebido confirmaçdes de venda relativas As transacçdes do MTS e os Traders temeram que a spreadsheet nao 

tivesse funcionado e que o CGML continuasse a deter uma posiçao de risco significativa. Assim, a spreadsheet 

foi accionada novamente no sentido de submeter aceitaçdes relativamente I s  obrigaçdes a 5 anos visadas. 

Adicionalmente, os Traders venderam aproximadamente 10.000 contratos de futuros. 

99. A partir desse momento, os Traders começaram a receber confirmaçbes de venda. Uma vez 

recebidas pelos Traders todas as confirmaçdes de vendas, tomou-se patente que toda ou quase toda a liquidez 

visível, mais alguma liquidez adicional, no MTS tinha sido aproveitada. A segunda execuçao da spreadsheet 

tinha gerado tamb6m transacçbes adicionais em obrigaçdes a 5 anos pois os participantes tinham colocado 

novas ofertas de compra no mercado ap6s a execuçao. 

lOO.Globalmente, no MTS, 158 das 188 aceitaçdes colocadas foram executadas, representando uma 

venda de aproximadamente €1 1,3 bilides em valor nominal de obrigaçbes, tendo sido vendido o equivalente ao 

volume diário médio de transacçdes no MTS em 18 segundos. Adicionalmente, aproximadamente €1,5 bilides 

em valor nominal de obrigaçdes foram vendidos em outros mercados a contado nacionais. Isto, juntamente com 

a venda de contratos de futuros adicionais, teve como resultado a venda pelo CGML de um total de € 12,9 bilides 

em obrigaçdes (em vez dos esperados €8 ou €9 bilides) e resultou numa posiçaio curta inesperadamente grande 
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de aproximadamente €3,8 bilides em valor nominal de obrigaçdes, correspondendo a uma posiç8o de risco de 

aproximadamente E3 milhdes DVOI. 

101.Em resposta a esta inesperada posiç8o curta, os Traders começaram tao rapidamente quanto 

possivel a tentar reduzir o risco do CGML atrav6s da compra de futuros e de obrigaçdes no mercado a contado. 

A spreadsheet tinha sido originalmente configurada unicamente para vender obrigaçdes e teve de ser 

reconfigurada para funcionar ao contrario (i.e. para comprar obrigaçbes). As 11:25, a spreadsheet reconfigurada 

foi executada, o que permitiu aos traders proceder ao fecho da sua posiç%o curta inesperada atravbs da compra 

de €3.800 milhdes em valor nominal de obrigaçdes no MTS, fazendo a Mesa voltar a uma posiçao quase neutra 

em termos de risco. Simultaneamente, o CGML procedeu ao fecho de algum do seu risco de mercado atrav6s da 

recompra a um preço mais baixo de algumas das obrigaçdes que tinha vendido anteriormente ao preço mais alto 

do mercado. Com isto realizaram lucros adicionais. 

102. Lucros de Neaociaçao 

103.A Mesa realizou um lucro de $18,2 milhdes (£9,960,8606) em 2 de Agosto de 2004 em resultado da 

venda da posiçao longa em mercado vista e subsequente recompra de obrigaçdes de caixa. 

104. Impacto nos orecos 

105.A venda no mercado a contado de obrigaçdes pelo CGML resultou numa queda dos preços das 

obrigaçdes tal como demonstrado pelas amostras constantes do quadro infra. Quanto aos futuros, o Bund caiu 

igualmente de E1 14,60 para E114,33 (0,2%); e o Bobl caiu de €111,20 para €111,06 (0,12%). 

Tipo de 

obrigação 

BTP 

01/02/13 

4,75% 

DBR 

041071 14 

4,25% 

23 

Ultima 

proposta 

de preço 

antes da 

venda do 

CGMLE 

104,38 

100,6 1 

Hora da 

última 

proposta de 

preço antes 

venda do 

CGML (BST) 

10.28:57 

10.28:59 

Primeira 

proposta de 

preço 

depois da 

venda do 

CGMLE 

103,99 

100,44 

Hora da 

primeira 

proposta de 

preço antes 

venda do 

CGML (BST) 

10:33:28 

10:3 1:46 

Diferença 

de Preço 

(pontos 

base) 

39 

17 

Diferença 

de Preço 

% 

0,37 

0,16 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1" Juuo 3' Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Telef: 213 182400 Fax: 2 11545177 Mail: lisboa.tpiçr@tribunais.org.pt 

Proc. No 5049106.7TFLSB 

106. Embora a volatilidade mbdia do preço diirio relativamente As obrigaçges no mercado a contado e 

aos contratos de futuros transaccionados tenha sido mais baixa em 2 de Agosto de 2004 do que relativamente h 

mbdia do ano até Aquela data em cada mercado, a evolução de preços no mercado A vista foi notdvel pelo grau 

da queda num período tão curto de tempo. Embora flutuaç6es de preços deste grau ocorram nos mercado de 

divida pública Euro, e raro tal acontecer na ausência de um evento de mercado exterior (por exemplo, a 

divulgação de informação económica). c invulgar tal volatilidade ser causada unicamente pela negociação de um 

único participante no mercado A vista. 

107.0 impacto nos preços do mercado a vista foi relativamente de curta duração. Os preços 

rapidamente recuperaram de parte da sua queda, e a maioria recuperou da queda em cerca de 50% no espaço 

de uma hora, atingindo um nível de negociaçao equivalente ou acima do seu nível de abertura do inicio do dia 

(embora este retomo aos nlveis anteriores possa ter sido devido parcialmente à aquisição pelo CGML no valor 

de €3,8 as 11:24). O mercado de futuros mostrou uma reacção semelhante. 

108. Liauidez 

DSL 

15/07/14 

3,75% 

OAT 

25/04/14 

4,00% 
- 

OBLE 

30/07/14 

4,75% 

OT 

16/06/ 14 

4,375% 

OLO 43 

091 14 

4,25% 

109.No MTS, todas as ofertas a 3 cêntimos do ponto medi0 do mercado no sector dos 10 anos e a 1,5 

cgntimos no sector dos 5 anos relativamente 9s 119 obrigaç6es visadas foram executadas. Isto teve como efeito 

imediato um hiato nas cotaçbes visíveis na plataforma MTS. 

0,2 1 

O, 17 

O, 16 

0,15 

0,15 

10.28: 33 

10.28: 30 

10.28:32 

10.28:37 

10.28:33 

10:46:55 

10:38:27 

10:38:26 

10:39:37 

10:39:44 

96,15 

98,5 

104,47 

100,89 

99,97 

95,95 

98,33 

104,30 

100,74 

99,82 

20 

17 

17 

15 

15 
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110. Imediatamente na sequgncia da execuçao da spreadsheet, alguns participantes no MTS retiraram- 

se temporariamente do mercado. 

111.Por exemplo, numa amostra de sete obrigaçdes em que o CGML vendeu quantidades 

significativas, o conjunto de participantes a oferecer cotaçdes e a apresentar propostas visiveis no sistema MTS 

reagiram da seguinte forma: 

112. Existe uma imagem semelhante para as outras obrigaçdes de caixa visadas pelo CGML, com a 

liquidez disponível total para essas 119 obrigaçbes a cair de aproximadamente 612.400 milhdes 8s 10:25 para 

€195 milhdes as 10:35, e depois para €2.100 milhdes as 10:55. 

Tipo de 

Obrigação 

BTP 01102113 

4,75% 

DBR 04/07114 

4,25% 

DSL15í07114 

3 ,724 

OAT 25/04 1 14 

4,00% 

OBLE 

30/07114 

4,75% 

OT 16/06114 

4,375% 

OLO 43 09/14 

4,25% 

10:55 (BTS) 

N."de 

participantes 

a oferecer 

cotafles 

7 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

Volume 

total 

cotado E 

milhões 

40 

3 5 

1 O 

30 

20 

20 

40 

10:25 (BTS) 

N."de 

Participantes 

a oferecer 

cotações 

23 

19 

13 

22 

16 

15 

20 

10:35 (BTS) 

N."de 

participantes 

a oferecer 

cotaç6es 

4 

2 

0 

0 

O 

O 

O 

Volume 

total 

cotado f 

milhões 

160 

165 

120 

190 

160 

140 

190 

Volume 

total 

cotado 

€ 

milhões 

20 

10 

0 

0 

O 

O 

O 
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113. As propostas visíveis habituais do MTS voltaram nas vArias plataformas a velocidades diferentes, 

com as cotaç6es a voltarem aparentemente mais rapidamente em relação às obrigaçdes mais liquidas do que 

em relação as obrigaçdes menos líquidas. Relativamente às obrigaçães mais liquidas e mais fortemente 

transaccionadas, voltou aos niveis normais (considerando a altura do dia) depois de aproximadamente duas a 

duas horas e meia (i.e. entre as 13:OO e as 13:30). Contudo, alguns participantes no MTS retiraram as suas 

cotaçdes durante 3 dias. 

114. Reaccão do mercado 

L 115.AJguns participantes no mercado deixaram de oferecer cotaçdes durante perlodos de tempo 

variados. 

116.0 MTS considerou necessArio introduzir medidas de emergencia para restaurar a confiança no 

mercado na sequbncia da operação do CGML. Uma nova regra foi implementada em 4 de Agosto de 2004, 

limitando o volume de transacçdes que podiam ser efectuadas a não mais do que E: 1 bilião em qualquer perlodo 

de dois minutos ou a 20% da negociação média ao longo dos 10 dias anteriores - consoante aquele que for 

maior. A regra foi revogada em 10 de Setembro de 2004. 

117.Violacão do Princí~io 3 - Falhas nos Sistemas e Controlos 

118.0s sistemas e controlos do CGML relativamente à Mesa em 2 de Agosto de 2004 eram 

inadequados numa série de aspectos relevantes. Especificamente: 

119.- Existia uma comunicação inadequada das pollticas e dos procedimentos do CGML sobre reporte 

elou uma deficiente formação sobre cumprimento das regras de reporte que deu origem à falha descrita no ponto 

seguinte na comunicação da negociação a níveis da administração apropriados dentro do CGML elou à falha na 

consulta das funçdes de controlo aplicAveis. 

120.- Embora a comunicação da estratégia de negociação à administração tenha ocorrido, os sistemas 

e controlos existentes eram inadequados para garantir que os detalhes da estratbgia fossem comunicados 

adequada e antecipadamente à administração superior. Verificou-se tamb6m uma falha na consulta das funçdes 

de controlo aplicAveis. Em resultado, a estratégia de negociação nao foi considerada pelos departamentos de 

compliance, jurídicos e da gestão de risco, antes de ser executada em 30 de Julho de 2004 (parcialmente) e em 

2 de Agosto de 2004. Assim, um peso e uma atenção insuficientes foram dadas: 

ao risco a que a negociação deu comportou para o bom nome do CGML; 

ao risco de execução resultante, entre outras coisas, da utilização de uma spreadsheet que não era 

inteiramente testavel; 

ao risco de impacto no mercado, i.e. ao facto de a negociaçao poder ter um efeito adverso no preço 

e nos níveis de cotação no MTS e ao efeito que poderia ter na confiança no mercado; e 

ao risco legal e regulamentar resultante dos riscos acima referidos. 

As políticas de reporte do CGML foram desde então melhoradas. 
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121. Existiam sistemas inadequados de supervisão dos operados na Mesa, em particular: 

Na ausência de par8metros claros, compreendidos e comunicados, os traders adquiriram 66.214 

contratos de futuros (um equivalente a 55.000 futuros Bund) no total no Eurex em 2 de Agosto de 2004. Este 

numero era significativamente superior ao número que tinha sido considerado pelo Director Europeu da 

Negociação de Taxas de Juro; 

A sobrevenda inesperada de obrigaçdes no mercado de contado em 2 de Agosto de 2004 resultou 

numa posiçao curta inesperadamente grande de aproximadamente €3.800 milhões em valor nominal de 

L obrigaçaes, que os traders tiveram de cobrir. Nem os Traders nem o Director da Mesa perceberam que esta 

posiçao tinha sido estabelecida atb aproximadamente às 10:40. 

122.Houve uma falha do CGML no registo de um dos traders no Eurex que levou B realizaçao de 

negociaçao nao autorizada no Eurex. 

123.A Mesa foi inadequadamente treinada em relaçao B observação de padrdes adequados de conduta 

no mercado. Em particular: 

os6 foi fornecida formaçao sobre manipulação do mercado aos empregados do CGML aquando da 

introduçao do novo regime de manipulaçao de mercado em 1 de Dezembro de 2001, data conhecida como 

"N2,  e não posteriormente; 

aos Traders empregados na altura nClo assistiram à formação sobre abuso de mercado fornecida 

em N2: 

.embora a Mesa tenha recebido alguma formaçao sobre compliance e estivesse disponlvel 

material escrito relativamente à observaç80 de padrdes adequados de conduta de mercado dentro do 

b CGML, o email datado de 20 de Julho de 2004, referido no parágrafo no parágrafo 4.1 1 e 4.12 , continha 

linguagem que sugeria que o autor tinha sido inadequadamente formado em matérias de conduta no 

mercado; 

.o CGML desde entao forneceu formaçao adicional em relaçao à conduta no mercado aos seus 

empregados, tal como estabelecido na secçao 9, infra. 

124. Em virtude das falhas estabelecidas no paragrafo 6.1, a FSA considera que o CGML violou o 

Principio 3. 

125. Violaçao do  Principio 2 - Falha em agir com a competência, cuidado e diligência devidos 

126.A FSA considera a conduta do CGML relativamente B negociação de 2 de Agosto de 2004 um caso 

muito sério de falha na conduçao da sua actividade com a compet&ncia, cuidado e diligência devidos, na medida 

em que no planeamento, autorizaçao e execuçao da estratbgia o CGML: 

- nao tomou em devida consideraflo os riscos inerentes, incluindo as consequências prováveis da 

execuç%o da estratbgia de negociaçao no funcionamento eficiente e ordenado da plataforma MTS; 

- não garantiu que parametros claros relativamente B dimensao da negociaçao fossem 

27 
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compreendidos, comunicados e revistos. 

127.0 núcleo da estratégia de negociaçaio era a utilizaçaio da spreadsheet que foi desenhada para 

executar a venda simultânea de um grande numero de obrigaçbes no MTS. Desde o seu inicio, a estratégia de 

negociação foi claramente descuidada em face dos níveis normais do volume de negociaçao do MTS e do 

montante de cotaçbes visíveis na referida plataforma. Era previsível que a estratégia de negociaçaio corria o risco 

apreciável de perturbar as propostas visíveis e, assim, o funcionamento eficiente e ordenada da plataforma MTS. 

128.A FSA considera que, na medida em que os riscos inerentes à estratégia de negociaçaio tenham 

sido considerados pelo CGML no planeamento e autorizaçao desta negociaçaio, aquele exercicio foi realizado 

com uma competência, cuidado e diligência insuficientes. 

129.0s testes da spreadsheet realizados pelo COML resultaram numa base razoável ou 

estatisticamente significativa para avaliar o que aconteceria se um grande numero de ordens fossem colocadas 

simultaneamente no MTS. As estimativas dos Traders relativamente ao que aconteceria, incluindo a sua 

avaliaçaio da taxa de falhas provável relativamente às transacçbes colocadas, foram por isso feitas sem qualquer 

base científica e tiveram como resultado o CGML ter vendido um número superior ao número de obrigações de 

caixa que precisava de vender de forma a voltar a uma posiçaio flat. 

130.A FSA considera ainda que a execuçaio pelo CGML da estratégia de negociaçao com base em 

estimativas acerca do funcionamento da spreadsheet naio eram suportadas por análise científica, constituiu uma 

falha grave de competência, cuidado e diligência. 

131.0 CGML não tratou de garantir que no planeamento e autorizaçaio da negociaçaio que parametros 

claros relativamente à dimensaio das transacçbes fossem definidos, comunicados e compreendidos, e revistos 

durante a execuçao. Isto contribuiu ainda mais para o aumento da operaçao e aumentou os riscos para a 

plataforma MTS. 

132.0 volume de negociaçaio diário médio no MTS à hora relevante era aproximadamente €13,5 bilibes. 

Neste caso, o CGML vendeu um volume de obrigações quase igual ao volume diário médio total no MTS, tendo 

estas vendas sido executadas pelos Traders no espaço de 18 segundos. 

133. Em virtude das falhas estabelecidas nos parágrafos 7.2 a 7.7, a FSA considera que o CGML violou 

o Princípio 2. 

134. Efeitos da Negociacaio 

135.0 efeito da aceitaçaio sirnultanea de todas as propostas no MTS viria a causar um hiato nas 

propostas visíveis e volumes negociados na plataforma. Adicionalmente, os preços caíram acentuadamente. A 

confusaio resultante na plataforma MTS levou alguns participantes no mercado a retirar as suas cotaçbes durante 

até três dias. 
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III. Motivação 

A factualidade acima referida constitui a materia de fado considerada provada na decisao da CMVM e 

na decisao da FSA, respectivamente. 

IV. Enquadramento jurídico-fdctico 

A questão objecto da presente decisao B a de saber se a condenaçao da recorrente pelo Conselho 

4" Directivo da COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS viola O principio ne bis in idem, e se, 

consequentemente, estava a CMVM impedida de proferir a decisao objecto da impugnaçiio judicial que deu 

origem aos presentes autos. 

Apreciando 

IV. A) Generalidades 

O brocardo ne bis in idem, que constitui um dos princípios fundamentais do direito penal processual e 

tambem material, significa literalmente crn8o duas vezes na mesma coisa; ningu6m pode ser condenado duas 
2 vezes pela mesma coisas . 

No direito interno está consagrado no art.O 2g0, n.O 5 da Constituiçao da República Portuguesa nos 

seguintes termos: ccningu6m pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crimer. 

Na sua origem consagrava a proibição de accionar de novo um indivlduo por factos pelos quais aquele 

C já respondera definitivamente perante a justiça, assumindo caracter exclusivamente processual. Posteriormente 

foi o principio estendido a ideia de proibiçao de cúmulo de qualificaçiles (em concurso de normas ou concurso de 

crimes), adquirindo tamb6m carhcter substantivo. Mais tarde, veio ainda a ser estendido à proibiçao de 

cumulação de sançiles, abrangendo tanto a proibiçao de duplo julgamento pelos mesmos factos como tambem 

de sançiles pelos mesmos factos. 3 

Nesta última vertente uma das ideias subjacentes 6 a de evitar a duplicidade de ~rocedimentos, com o 

intuito de pBr fim aos litígios, fixando as situaçiles jurldicas de modo definitivo, conferindo paz juridica e social e 

garantindo ao indivíduo segurança jurldica individual face ao aparelho punitivo. 

Dando-se a expansao da esfera punitiva estadual, quer geográfica quer materialmente, e a multiplicaçao 

de normas sancionatórias e de procedimentos punitivos, o ne bis in idem. na sua vertente processual, assume 

hoje uma relevAncia redobrada, enquanto principio com que se visa o combate ao acr6scimo de insegurança 

jurldica e h diminuiçilo de liberdades que decorrem da mencionada expansao. 

FERNANDO OLIVEIRA, in Breve Glossário de Latim para Juristasn, Ediçbes Cosmos, Lisboa, 1996, pág. 52. 
VANIA COSTA RAMOS, in «Ne Bis In Idem e Uniao Europeia~, Coimbra Editora, 2009, pág. 23 e seguintes. 
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Como refere VÂNIA COSTA RAMOS, ob. citada, pag. 30, na cena internacional o ne bis in idem esta apto a 

proporcionar o aumento da coerencia geral do sistema punitivo, rgarantindo a segurança jurídica individual al6m- 

fronteiras, bem como dinamizando e tomando mais eficiente a prossecuçÊio penal, tendo por consequ6ncia um 

acr6scimo de confiança entre os Estados que favorece a sua coexist6ncia paclficau. 

A ideia é, portanto, a de garantir a unicidade da accao punitiva. através do reconhecimento aos 

indivíduos de uma aarantia subiectiva fundamental. inviabilizando a múltipla accao punitiva, de modo a aue a 

cada facto corresponda uma só accao punitiva. 

C E a necessidade de assegurar tal garantia surge perante o fen6meno verificado de expansao geográfica 

do direito penal, que origina sobreposiçdes de jurisdiçao entre ordens jurídicas penais nacionais, agravada, 

designadamente, no espaço europeu, face B crescente mobilidade física das pessoas, tanto ao nível do exercicio 

da liberdade de deslocação, como no exercício de actividades econ6micas e ainda perante a crescente 

mobilidade virtual, derivada das novas tecnologias de informaçao e comunicaçao, que potenciaram o perigo de 

multiplicaçao de acçdes penais sobre a mesma realidade 
4 

O principio ne bis in idem é a~licavel ao direito contra-ordenacional, enquanto direito administrativo de 

carácter sancionatóriolpunitivo, onde igualmente se faz sentir a necessidade de assegurar as respectivas 

funçdes, reforçado num prisma transnacional, em que um mesmo comportamento pode ser qualificado num 
5 Estado como infracçao penal e noutro como infracçgo administrativa . Como refere VANIA COSTA RAMOS, ob. cit., 

pág. 213, (tem alguns ordenamentos internos com divisdo formal entre infracçdes criminais e administrativas, 

tomando como exemplo Portugal e Alemanha, as decisdes administrativas sancionatdrias t6m efeitos impeditivos 

da prossecuçdo penab. E continua: ((perante um julgamento definitivo desta natureza e sobre os mesmos factos, 

seja qual for a sua denominaçdo formal ou a qualidade da autoridade que a proferiu, será aplicável o artigo 5 4 O  

b da CAASs (ob. cit., pdg. 21 5). 

Na Uniao Europeia o princípio ne bis in idem transnacional esta previsto no art0 54O da Convençao de 

Aplicaçao do Acordo de Schengen (CAAS). Dispde esta norma: 

«Aquele que tenha sido definitivamente julgado por um tribunal de uma Parte contratante não pode, 

pelos mesmos factos, ser submetido a uma acçdo judicial intentada por uma outra Parte contratante, desde que, 

em caso de condenação, a sanção já tenha sido cumprida ou esteja em curso execução ou não possa já ser 

executada, segundo a legislaçdo da parte contratante em que a decisão de condenaçdo foi proferidas. 

Exige, por tanto, a norma em causa um julaamento, pelos mesmos factos, e a definitividade da decisao. 

Chamado a pronunciar-se sobre o alcance de tais expressdes, o Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias (TJ) tem sustentado que as decisdes oriundas de procedimentos que conduzem B extinçao da acçao 

penal sem a intervençao de um 6rgao jurisdicional e que impdem obrigaçdes com natureza punitiva 

consubstanciam um iulaamento definitivo na acepcao do preceito leaal acima citado. 

4 
VANIA COSTA RAMOS, ob. cit. pBg. 37. 
VANIA COSTA RAMOS, ob. cit. pág. 42-45, discorrendo sobre o campo material de aplicação do princípio 
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O TJ tem considerado que a norma pressupde a existência de confiança mútua e aceitação dos 

resultados provindos de outros sistemas penais, apenas possível segundo esta interpretaçiio. 

Mais tem entendido que esta e a única interpretação que garante a aplicação Útil do ne bis in idem bem 

como a prevalência do seu objecto sobre aspectos formais das ordens jurídicas nacionais. 6 

Não vê, assim, o TJ qualquer impedimento no elemento literal da norma (ate porque embora a versiio 

portuguesa refira ((julgado por um tribunal», jA a versa0 francesa não faz tal referência) para considerar 

abrangido pela norma em causa um julgamento efectuado por entidade diversa de um tribunal. 

b Aliás, caso se negasse a aplicação do principio ne bis in idem previsto na citada norma quando a 

apreciação, a censura do facto, fosse efectuada por entidade diversa de um tribunal, tal significaria que 

infracçdes de menor gravidade não beneficiariam da respectiva aplicação, ao contrArio de comportamentos mais 

graves, julgados atravds do procedimento clAssico do direito penal, que indubitavelmente beneficiariam da 

aplicação da dita regra de direito. 

O aue e essencial e que uma autoridade estadual tenha exercido o poder punitivo. atraves da valoracão 

e apreciação dos pressupostos da responsabilidade do indivíduo, com o obiectivo de dar uma resposta social ao 

seu comDortamento. 

É irrelevante o tipo de procedimento utilizado para tal decisiio, entendendo o TJ como aplicAvel esta 

regra tambem As decisdes adoptadas em procedimento alternativo ao exercício da acção penal, desde que o 

mesmo tenha permitido atingir o mesmo fim: a resposta da sociedade a um comportamento ilícito, com a 

aplicação de uma punição, demonstrativa de que foi exercido o ius puniendi estadual, ainda que atraves de 

atribuição de competências a entidades não jurisdicionais e atrav6s de procedimentos alternativos ao julgamento 
" 

$c 
clAssico'. Estes constituem uma vhlida opção soberana dos Estados, adoptada ao abrigo de princípios de 

oportunidade, que são perfeitamente vAlidos e da qual que tamb6m existe manifestaçdes ao nível do 

ordenamento jurídico interno (como seja, a titulo exemplificativo, a suspensão provisória do processo em 

processo penal, prevista nos artigos 281° e 282O do Código de Processo Penal). 

Portanto, na expressão «definitivamente julgado» estão incluldas decisdes não iurisdicionais ou as 

obtidas por meios alternativos de resolucão de litlaios. 

O TJ tem também considerado abrangidas pelo citado art.O 54" as decisdes de absolvição, pugnando 

que a letra do artigo não se refere a qualquer exigência relativa ao conteúdo da decisão, apenas o fazendo no 

caso da decisão ser condenatória. Considera, assim, que a disposição não 6 exclusivamente aplicAvel a 

decisdes condenatórias, sob pena de colocar em perigo o exercício do direito de livre circulaçiio e de 

comprometer os princípios da segurança juridica e da confiança legítima, pois o arguido recearia novos 

procedimentos penais noutro Estado contratante, quando jA vira o seu comportamento submetido a uma 

6 
VANIA COSTA RAMOS, ob. cit., pág. 168 e ss, e Ac6rdão Gbzutok e Brügge. 

7 
VANIA COSTA RAMOS, 0b. cit., pág. 223 e SS. 
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8 
apreciaçao . Do mesmo modo o TJ também a considera aplicavel a decisbes que reconheçam a prescriçao, 

igualmente por considerar ser esta a única forma de garantir a paz jurldica e assegurar a livre circulaçao dos 

cidadaos9. 

A propósito de saber a partir de que momento funciona o efeito impeditivo do ne bis in idem, e 

enquadrando-o como verdadeira proibiçao de cúmulo de acçães e nao apenas de cúmulo de sanções, tem 

considerado o TJ que para a aplicaçao do preceito legal apenas importa que o mesmo esteja em vigor no Estado 
10 

onde ocorre o segundo procedimento . 

b Por outro lado, «a aplicaçao retroactiva do regime mais favordvel ao indivíduo seria imposta, quer pela 

natureza de garantia fundamental do 'ne bis in idem' nos EM [Estados Membros], quer como "axioma bhsico de 

política criminal comummente admitido" nos EM da UEJJ". Pelo que sempre seria indubitável a aplicaçao 

retroactiva do principio que nos ocupa. 

A propósito da expressao ((pelos mesmos factos)) prevista no referido preceito legal, o TJ também 
12 

afirmou que o artigo 5 4 O  em analise visa a materialidade dos factos, com exclusao da sua qualificaçao jurídica , 

considerando que as eventuais diversas qualificaçbes jurídicas de factos em diferentes Estados Membros nao 

pode impedir a aplicaçao do princípio, tanto pela auséncia de exigéncia de harmonizaçao dos ordenamentos 

jurídicos para aplicaçao da Convençao, como pelo principio da confiança entre os ditos Estados, sob pena de 

existirem tantas barreiras à aplicaçao do ne bis in idem quantos os sistemas penais existentes na UE. Do mesmo 

modo, também nao pode ser impedimento à aplicaçao do princípio a analise do bem jurldico protegido para cada 

uma das normas de direito interno 
13 

O conceito de identidade de factos imposto pela norma como pressuposto de aplicaçao extrai-se da 

&i, existência de um coniunto de circunst8ncias concretas indissociavelmente liaadas entre si. no temtio. no espaco 

e pelo seu obiecto, sem que se exija a sua convergéncia, ou seja, a sua sobreposiçao total14, e sem ter em conta 

os aspectos relacionados com a sua qualificaçao jurídica ou com o interesse protegido pelas normas nacionais 
15 

aplicaveis . 

Esta é a única interpretaçao que garante a segurança jurldica individual, impedindo um novo julgamento 

pela pratica de factos que ja tenham sido julgados ou que estejam indissociavelmente ligados a tais factos. 

Acórdáo Van Straaten. 
Acórdáo Gasparini. 

'O Acórdáos Van Esbroeck e Kraaijenbrink. 
" VANIA COSTA RAMOS, ob. cit., pág. 183, e Acórdáo Van Esbroeck. 
l 2  Acórdáo Van Esbroeck. 
l 3  VANIA COSTA RAMOS, ob. cit., pág. 266-267. 
l 4  Tambbrn acórdáo Van Esbroeck e ainda Acórdáo Van Straaten. 
l 5  VÂNIA COSTA RAMOS, ob. cit., pág. 266, no mesmo sentido que lhe vem sendo dado pelo TJ, nos Acórdáos Van Esbroeck, 
Van Straaten e Gasparini. 
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Tal indissociabilidade dever8 ser aferida casuisticamente, procedendo-se B análise de todas as 

circunstancias fácticas do caso concreto e de todos os elementos que demonstram a (in)exist6ncia de uma 
16 ligaçâo intrínseca entre essas circunstâncias . 

Como refere VANIA COSTA RAMOS, ob. cit., pBg. 295, para apurar da identidade dos factos deve ter-se 

(rem conta os factos tais como descritos nas decisões em causa, sejam elas de absolviçâo, de condenaçâo ou 

de exercíc~o alternativo do 'ius puniendi: Nbo se podem considerar apreciados factos relativamente aos quais, 

embora sobre eles conste um qualquer elemento no processo, nâo recaiu qualquer decisdo - pois ndo foram 

e* )ulgados'- a não ser que estejam indissociavelmente ligados com factos objecto de decisbow. 

IV. B) Caso concreto 

Tendo em consideraçao o acabado de expor relativamente à apiicabilidade do principio ne bis in idem, 

debrucemo-nos, então, o caso sub judice, a fim de aferirmos se esta0 reunidos os pressupostos necessários 

para a sua aplicação, como pugna a recorrente. 

A recorrente foi condenada pela Finantial Services Authority (FSA), que é a autoridade de supervisa0 do 

seu Estado de origem, congénere da CMVM no Reino Unido, em sançbes monetarias (ponto 60). 

Tal decisão fundou-se na prática, por parte da recorrente, dos factos acima elencados nos pontos 62 a 

135, que foram qualificados juridicamente por aquela entidade como violadores de normas legais de direito inglês 

que regem a actividade da recorrente (pontos 60, 64 e 65). 

A decisão em apreço tornou-se definitiva e as sançbes aplicadas foram integralmente curnaidas pela 

L 
recorrente (ponto 60). 

Os factos que estiveram na origem de tal condenaçao prendem-se com uma estratégia de negociaçao 

nos mercados de obrigaçbes de divida pública na zona europeia desenvolvida e executada pela recorrente no 

dia 2/08/2002, a que foi dado o nome de «Dr. Evil» (cfr. pontos 76 e seguintes e, em concreto, ponto 80). 

Tal operaçao envolvia as seguintes fases (cfr. ponto 81): 

- Primeiro, criar ao longo de alguns dias uma posiçao "basis" através da qual os Traders ficam 

longos em obrigaçdes no mercado a contado e curtos em futuros; 

- Num dia determinado (um dia em que os Traders esperavam que o mercado de futuros estivesse 

a subir, mas livre de informação económica susceptível de afectar o preço), proceder ao fecho da posiçao curta 

em futuros através da compra de contratos de futuros, deixando uma posiçao longa no mercado a contado; e 

- A venda rhpida da posiçao longa no MTS utilizando a spreadsheet para aceitar todas as ofertas 

firmes de compra relativas a um grande número de obrigaçbes dentro de um intervalo de preço especifico. 

'' VÂNIA COSTA RAMOS, ob. cit., pág. 286. 
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A estratégia b8sica em causa foi estabelecida num e-mail de 20 de Julho de 2004 enviado pelo trader 

(cfr. pontos 82 e 83). 

O e-mail descreve de forma breve a forma como o mercado tinha evoluido no passado recente, e, a 

seguir, a forma como a oportunidade poderia ser explorada. O e-mail descrevia o modo como a liquidez 

disponível no MTS e em outros mercados a vista podia ser calculada e convertida num equivalente a um contrato 

de futuros. Dizia ainda que quando existisse um desequillbrio na liquidez (i.e. quando a liquidez oferecida a, por 

exemplo, 2 cêntimos do preço medi0 de mercado por obrigaçbes de caixa a 10 anos, era superior a requerida 

ei 
para alterar o preço dos futuros em 10 cêntimos), os traders deveriam "fazer subir" os futuros e depois "aceitar 

todas as ofertas" no MTS. O e-mail concluiu com uma lista do que o autor considerava como os potenciais 

beneficios e efeitos secundários que a execução da estratégia poderia trazer. Para alem de lucros para o CGML 

estes seriam a imposição de um custo aos concorrentes por oferecer liquidez no MTS, a reduçao da 

atractividade da utilização de futuros Bund para a cobertura de riscos, o alargamento dos spreads bid-offer no 

mercado a vista, o aumento da probabilidade de os concorrentes efectuarem "transacçbes exactamente iguais" e 

a retirada de alguns dos traders primários mais pequenos do mercado a vista. O e-mail nao foi visto por todos os 

Traders e nem todos os Traders concordaram com a avaliação feita pelo autor acerca dos eventuais efeitos 

secundários e beneficios, e a estrategia evoluiu nos dias anteriores a 2 de Agosto de 2004 (cfr. ponto 83). 

Tal estrategia foi desenvolvida e afinada ao longo de duas semanas (cfr. ponto 84). 

Ora, a mesma exacta factualidade sustenta a decisao da CMVM imeuanada nestes autos. como resiilta 

expressamente do teor dos factos que considerou provados e acima transcritos nos pontos 10, 11 e 12, como se 

constata facilmente da respectiva leitura: 

70. Na posse desta spreadsheet, os operadores da MNDPE do Citigroup delinearam uma estratégia, 

que apelidaram de "Dr. Evil" (Dr. Mal), que envolvia tr6s etapas. A saber: 

1.O Criação de uma "posiçao base" composta por uma posiçgio longa em mercado a vista e curta em 

futuros. 

2.a NO dia escolhido (em que se esperava uma subida generalizada de preços no mercado de futuros) 

procederiam ao fecho da posiçao curta em futuros (compra de futuros) deixando aberta a posiçao longa em B 

vista com um valor medi0 de carteira superior ao custo medi0 de aquisiçtio dos contratos de futuros, procedendo 

de seguida 8 

3.O Rápida venda da posiçtio longa em A vista no MTS utilizando a funcionalidade bulk agress do 

sistema Marketview. 

17. Esta estratégia básica consta de um e-mail datado de 20 de Julho de 2004, da autoria de um dos 

operadores da MNDPE do Citigroup, o qual circulou entre os membros da referida mesa de negociação, e no 

qual se refere, em acréscimo: 
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a) quando se verificar um desequillbrio na liquidez entre o mercado à vista e o mercado de futuros, os 

operadores do Citigroup fazem subir (drive up) o mercado de futuros e depois vendem tudo (hit out) no mercado 

d vista do MTS. 

a. Para albm dos lucros, executar este tipo de operaçdes terá outros efeitos benbficos: 

- impde um custo aos concorrentes que oferecerem liquidez no MTS; 

- reduz a atracçao do uso dos contratos de futuros Bund como um instrumento de cobertura de risco; 

- alarga os spreads bid-offer; 

- os únicos participantes que poderao replicar estas operaçdes sao os que tem um muito bom acesso ao 

MTS. Os que sofrerao as consequ6ncias desta negociaçao sao os pequenos participantes, pelo que com o 

tempo isto ajudará a acabar com alguns dos pequenos participantes; 

- em suma, este tipo de negociaçao pode ajudar a reduzir a confiança do mercado nos futuros Bund e 

transformar o mercado de dlvida pública europeia num mercado mais semelhante com o mercado de dlvida 

pública norte-americano. 

12. A estratégia foi delineada e aperfeiçoada pela MNDPE do Citigroup durante um periodo de duas 

semanas a partir de 16 de Julho de 2004. A spreadsheet foi desenvolvida a partir do dia 20 de Julho de 2004, 

tendo sido experimentada tanto em ambiente de teste como em ambiente real num número reduzido de 

transacçdes. 

A factualidade ocorrida no dia 2/08/2004 esta descrita como foi considerada provada pela FSA nos 

L pontos 87 e seguintes supra e pela CMVM nos pontos 17 e seguintes, em termos que aqui se dao por 

integralmente reproduzidos. 

Da respectiva leitura pode concluir-se que foi a exacta mesma actuacao da recorrente que foi 

sancionada! Veja-se, para tal, as referências feitas ao pormenor na factualidade provada em ambas as decisbes, 

designadamente sobre a data e as horas em que os factos ocorreram (no dia 2108Q004, entre as 9h12m e as 

10h29m - cfr. pontos 89 e e 18 - e entre as 1Oh28 e as 10h29m - cfr. pontos 93 e 20). Também os objectivos da 

recorrente considerados nas decisbes em confronto si30 exactamente os mesmos nas duas decisbes (veja-se 

pontos 95 e 21), assim como outros pormenores da operaçao (veja-se, a titulo de exemplo, o teor dos pontos 98 

e 101 por contra posiçiío com os pontos 24 e 28, respectivamente). 

No capitulo referente aos impactos da operaçi3o também a identidade de factos considerados provados 

em ambas as decisões 6 evidente (cfr. pontos 38 a 45 e 105). 

Enquanto a CMVM se refere expressamente a oito obrigaçbes do tesouro como descrito nos pontos 38 

a 45, a FSA optou por apresentar apenas um quadro exemplificativo, no qual menciona expressamente apenas 

uma das OT's (cfr. ponto 101). Mas como ali é referido de forma clara, trata-se apenas «amostras» da queda de 
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preços originada pela actuaçao da recorrente, o que nao significa que nao tenha sido censurada toda actuaçao 

da recorrente, designadamente, as oito OT's mencionadas pela CMVM. 

É assim para n6s evidente que o facto histórico censurado pela FSA foi exactamente o mesmo que a 

CMVM entendeu censurar na decisáo administrativa aqui impugnada. 

A este prop6sit0, remetemos para as consideraçdes acima tecidas relativamente a identidade factual 

que deve existir para ser aplicável o princípio ne bis in idem. 

Ao contrário do pugnado pela CMVM nas suas peças processuais, b irrelevante, como acima deixamos 

b expresso e tem sido este o entendimento do TJ, aual a aualificacão iuridica dos factos vertida nas duas decisbes 

em confronto. A eventual diferença de qualificaçao jurídica dos factos ou de bem jurídico protegido pelas normas 

nao constitui impedimento legal à aplicaçao do princípio ne bis in idem, desde logo por tal exigência sequer ter 

reflexo no teor literal da norma do art.O 5 4 O  da Convençao de Aplicaçao do Acordo Schengen e nem sequer 

resultar de qualquer outro elemento de interpretaçao. Por tal motivo não nos vamos deter na apreciaçao dos 

tipos de ilícito que a CMVM ou a FSA consideraram cometidos nas respectivas decisões, por tal ser irrelevante 

para a aplicaçao do princípio ne bis in idem. 

O que releva, para a aplicação da aludida regra de direito, b a identidade factual tida em consideraçao 

em ambas as decisões sancionatórias. 

Sem que se exija a total e absoluta coincidência de factos tidos em conta nos dois processos em 

confronto, o que importa e que entre eles se verifique um conjunto de circunstancias concretas 

indissociavelmente ligadas entre si, no tempo, no espaço e pelo seu objecto. 

Como dissemos, esta b a Única interpretação que garante a segurança jurídica individual, impedindo um 

b novo julgamento pela totalidade de factos que estejam indissociavelmente ligados aos já julgados. 

Analisando todas as circunstancias fácticas do caso concreto sobre que nos debruçamos e face à 

comparaçâo factual acima analisada, dúvidas nao restam aue no caso em aiireco os factos sancionados   ela 

CMVM na decisáo im~uanada são os mesmos iá iulaados de modo definitivo pela FSA. autoridade de outro 

Estado Membro da Uniao Europeia. Repare-se que a FSA se refere à mesma operaçao a que se reporta a 

CMVM para condenar a recorrente: a operaçao denominada «Dr. Evil)), ocorrida no dia 2/08/2004, à mesma 

hora, sendo exacta e indubitavelmente coincidente, tendo-se por referência o espace, o tempo e o obiecto da 

operaçãiol 

Mas ainda que se entendesse que nas duas decisbes nao estavam em causa exactamente os mesmos 

factos, pela circunstdncia de a decisão da FSA não se referir expressamente às oito ObrigaçBes do Tesouro 

portuguesas a que se reporta a decisao da CMVM, sempre seria indubitável que os factos praticados pela 

recorrente, que tiveram repercussbes em tais títulos, sao indissociáveis do comportamento factual censurado e 

sancionado pela FSA. Na verdade, nao b possível autonomizar, desligar, separar do conjunto factual 

considerado pela FSA as oito ObrigaçBes do Tesouro portuguesas! A conduta da agente foi uma s6, apesar de 

ter incidido sobre uma diversidade de títulos postos à negociaçao no mercado europeu em causa. 
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Um ultimo argumento que permite concluir que estamos a tratar da mesma situação: a CMVM decidiu 

nao aplicar a sançao acessória de perda do beneficio da infracçao em virtude de a FSA jA ter retido tal benefício, 

referente as Obrigações do tesouro portuguesas, o aue tamb6m aponta. de modo ineauivoco, para a identidade 

da materialidade fáctica apreciada em ambas as decisões em confronto. 

Também nao constitui obstAculo B aplicabilidade do ne bis in idem a circunstancia de a condenaçao não 

ter sido proferida por um tribunal. Já acima deixamos expresso que tal facto não impede a aplicabilidade, 

segundo a interpretaçao que o Tribunal de Justiça tem efectuado do art.O 54O da Convenção de Aplicação do 

(i, 
Acordo Schengen, do principio ne bis in idem. Na verdade, 6 irrelevante, do ponto de vista da aplicação do 

principio, a natureza da entidade estadual repressora. Se um Estado Membro decidiu conferir poderes a uma 

entidade administrativa para sancionar comportamentos, tal 6 perfeitamente legítimo, pois insere-se no seu ius 

puniendi. 

AliAs, no caso em apreço, tal como no Reino Unido, tamb6m o Estado Portugu&s atribuiu poderes a 

uma entidade nao judicial para a decisao e condenaçao de sujeitos - a CMVM - nas matérias em apreço. Qual 

seria a lógica de impedir que alguém seja julgado por um tribunal segunda vez pelos mesmos factos e, num caso 

em que o comportamento illcito assume um desvalor inferior e por esse motivo 6 retirado do poder judicial e 

atribuido a uma autoridade de cariz não judicial, jd não existisse impedimento a uma dupla censura? Dai que o 

TJ tenha vindo a defender nao ser exigível a condenaçao por um tribunal para que tenha aplicabilidade o 

principio ne bis in idem. Remetemos, mais uma vez, para as considerações gen6ricas acima tecidas a este 

propósito. 

Em suma, o facto de a sançao aplicada no Reino Unido ter sido proferida por uma entidade 

administrativa nao constitui obstAculo B aplicabilidade do disposto no art.O 54O da Convenção de Aplicaçao do 

Acordo Schengen. 

Do mesmo modo, 6 totalmente irrelevante o tipo de procedimento utilizado nesse Estado, no Ambito do 

qual 6 proferida a decisao condenatória, que deverd, em qualquer caso, ser considerado como um iulaamento 

definitivo na acepçao do citado art.O 54O da Convencão de Aplicacao do Acordo Schencien, entendimento que 

acima deixamos expresso, e que se sustenta na confiança mútua e aceitaçaio dos resultados provindos de outros 

sistemas penais e na prevalência do princípio ne bis in idem sobre aspectos formais das ordens jurídicas 

nacionais. 

Como reconhece a CMVM, a fls. 4811 e reafirma a fls. 5329, os artigos 54O a 58 da Convençao de 

Aplicaçao do Acordo Schengen sao aplicáveis ao Reino Unido, por força da Decisao 200013651CE do Conselho 

da Uniao Europeia de 29 de Maio de 2000 desde 1101R005 e em Portugal, por força da Resolução da 

Assembleia da República n.O 35/93, in DiArio da República n.O 276193, S6rie I-A, que aprova a Convençao para 

ratificaçgo e o Decreto do Presidente da República n.O 55/93, de 25-11-1993, que ratifica o Acordo de Adesao da 

República Portuguesa B Convençaio. 

A circunstancia dos factos terem ocorrido em data anterior B entrada em vigor do art.O 54O no Reino 

Unido nao obsta B sua aplicabilidade retroactiva, como acima se deixou expresso. O que importa 6 que no 
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momento em que se analisa a aplicabilidade do principio a norma em causa esteja em vigor em ambos os 

Estados Membros, como ocorre no caso sub judice. 

Finalmente, como resulta do art.O 22g0 do Código de Processo Penal, os efeitos das sentenças penais 

estrangeiras e as restantes relacbes com as autoridades estrangeiras relativas A administracao da iustica penal 

s l o  reguladas pelos tratados e convenç6es internacionais e, na sua falta ou insuficiencia, pelo disposto em 

lei especial e ainda pelas disposiçbes dos artigos 22g0 a 240° do mesmo código. 

Com a aplicaçao do principio ne bis in idem no caso concreto visa-se tao só afastar a possibilidade de 

C uma entidade já condenada noutro Estado voltar a ser sujeita a um procedimento sancionatório noutro Estado 2 

n l o  executar a referida decisao em território nacional. 

Por tal motivo e porque a matéria - que se prende com as relaçdes entre as autoridades estrangeiras 

referentes à administração da justiça penal (sancionatdria) - se encontra devidamente regulada na convença0 

internacional que temos vindo a mencionar, nao se impbe a revisa0 e confirmacao da decisão da FSA para aue a 

mesma possa fundamentar a aplicabilidade do urinclpio ne bis in idem. 

A mencionada decisao de uma autoridade do Reino Unido deve ser considerada na ordem jurídica 

interna, em virtude de o Reino Unido e Portugal terem decidido adoptar um instrumento internacional 

harmonizador como é o caso da Convençao de Aplicaçao do Acordo Schengen. Aliás, a própria CMVM 

reconhece tal decisao da FSA, na medida em que fundamenta a nao aplicaçao de uma sançao acessória pela 

circunstância de tal já ter sido imposto A recorrente na referida decisao! 

Temos assim a considerar: 

a) A aplicabilidade do artigo 54O da Convençao de Aplicaçao do Acordo Schengen tanto a Portugal 

b como ao Reino Unido, no momento em que é proferida a presente decisao. 

b) Uma decisao proferida por uma autoridade estadual do Reino Unido, entidade congénere da CMVM 

portuguesa; 

c) Condenaçdo essa que é definitiva; 

d) Que aplicou sançbes de cariz monetário, já cumpridas pela entidade condenada; 

e) Condenaçdo essa pelos mesmos factos em apreciaçao na decisao da CMVM. 

EstBo assim verificados, no caso concreto, todos os ~ r e s s u ~ o s t o s  impostos pelo art.O 54O da 

Convencao de  Aplicacao do  Acordo Schengen. 

Face a tal, estava a CMVM impedida de ter condenado a recorrente pela prática dos mesmos factos e, 

ao faz&-10, violou o princípio ne bis in idem estabelecido pela norma legal citada. 

Nestes termos, deve este tribunal conhecer da excepção de violação do princípio ne bis in idem, e, 

consequentemente, revogar a decisao administrativa proferida pela CMVM, por violaçdo de tal princípio de 

direito, e determinar o subsequente arquivamento dos autos. 
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O conhecimento de tal questao obsta ao conhecimento do mbrito e das demais questdes em causa na 

presente impugnaçao judicial. 

V. Decisão 

Pelo exposto, tendo presente as normas legais citadas e as consideraçdes tecidas, julgo procedente a 

excepçao de violaçao do princípio ne bis in idem, previsto no art.O 54O da Convençao de Aplicaçao do Acordo de 

Schengen, invocada pela arguidalrecorrente CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, e, em consequ&ncia, 

decido revogar a decisao proferida pelo Conselho Directivo da Co~issAo DE MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS. 

Sem tributaçao. 

Notifique e deposite. 

Comunique a CMVM, nos termos do artigo 422.O, n.O 2, do CdVM. 

Lisboa, 31 de Outubro de 201 1 (serviço de turno de 10 a 14 de Outubro, estudo) 

Processei e revi 


