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CONCLUSÃO - 12-10-2015  

 
(Termo eletrónico elaborado por Escrivão Auxiliar  Carolina Barreiro) 

 

=CLS= 

 

 

*** 

Relatório 

* 

Recorrentes: 

João Manuel Oliveira Rendeiro (doravante João Rendeiro), titular do Bilhete de 

Identidade n.º 2171095, emitido pelos SIC de Lisboa, contribuinte n.º 110861523, 

morador na Av. da República, n.º 1910, Quinta Patiño, Lt. 81, Alcoitão, 2645-143, 

Alcabideche, Cascais; 

António Paulo Araújo Portugal de Guichard Alves (doravante Paulo 

Guichard), titular do Bilhete de Identidade n.º 3845430, emitido pelos SIC do Porto, 

contribuinte n.º 108561038, morador na Avenida Montevideu, 558, 5.º Esq.º, 4150-516 

Porto;  

Salvador Pizarro de Fezas Vital (doravante Salvador Fezas Vital), titular do 

Bilhete de Identidade n.º 4809639, emitido pelos SIC de Lisboa, contribuinte n.º 

116445203, morador na Travessa do Ferreiro, n.º 7, Bloco B, 5.º esquerdo, Lisboa;  

Fernando Garcia dos Santos Machado Lopes Lima (doravante Fernando 

Lima), titular do Bilhete de Identidade nº 8606379, emitido pelos SIC de Lisboa, 
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contribuinte n.º 196626056, morador na Rua Francisco Sá Carneiro, n.º 11, 6.º esquerdo, 

Setúbal; e 

Paulo da Conceição Pedreiro Lopes (doravante Paulo Lopes), titular do Bilhete 

de Identidade nº 7724741, emitido pelos SIC de Lisboa, contribuinte n.º 185953573, 

morador na Avenida do Brasil, n.º 152. 1º Dt.º, Lisboa. 

* 

Decisão impugnada: 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (doravante CMVM) condenou os 

recorrentes nos seguintes termos: 

I) Ao recorrente João Rendeiro: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: 

i. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de qualidade de informação, 

previsto no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 

2, do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de, nas relações com todos os 

intervenientes do mercado, os intermediários financeiros 

observarem os ditames da boa-fé, de acordo com elevados 

padrões de diligência, lealdade e transparência, previsto no art. 

304.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave, nos 

termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e 
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duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

b. Relativamente à realização sistemática de registos de operações 

fictícias envolvendo as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto e/ou as 

carteiras de clientes de gestão discricionária: 

i. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

ii. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 
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2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de defesa do mercado, previsto 

no art. 311.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

v. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de segregação patrimonial, 

previsto no art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM;  

vi. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de qualidade de informação, 

previsto no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 

2, do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

c. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira da 

“Estratégia” PIAP 25 e entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e 

PIAP 27, de Credit Default Swaps com exposição ao Lehman Brothers 

já depois do anúncio público da falência deste Banco: 
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i. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses (transferência de CDS da carteira própria do Banco para 

o PIAP 25), previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (transferência 

de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no 

art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência 

aos interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses 

(transferência de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), 

previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) 

a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 
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iv. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS 

da carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

v. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses (transferência de CDS entre as carteiras das “Estratégias” 

PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

vi. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (transferência 

de CDS entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

vii. Uma coima de €175.000 (cento e setenta e cinco mil euros), pela 
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violação, a título doloso, do dever de os intermediários 

financeiros orientarem a sua atividade no sentido da proteção 

dos legítimos interesses dos seus clientes e da eficiência do 

mercado (transferência de CDS entre as carteiras das “Estratégias” 

PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação grave nos termos do art. 400, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos 

euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

viii. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS 

entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no 

art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

d. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”: 

i. Uma coima de €175.000 (cento e setenta e cinco mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 
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Cód.VM; 

ii. Uma coima de €175.000 (cento e setenta e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €175.000 (cento e setenta e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

e. Relativamente à transferência de títulos que constituíam fundos 

próprios de outras instituições de crédito da carteira própria do BPP 

para as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto: 

i. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo 

o risco da ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 

309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 
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a), do Cód.VM;  

ii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 

309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência 

aos interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses, 

previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

f. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas de 

25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: 

i. Uma coima de €500.000 (quinhentos mil euros), pela violação a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de 

conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, 

n.º 2, al. b), do Cód.VM punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 
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ii. Uma coima de €500.000 (quinhentos mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação 

de conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 

309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €500.000 (quinhentos mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro dar 

prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €500.000 (quinhentos mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

g. Relativamente aos processos de subscrição das ações provenientes dos 

aumentos de capital nos veículos de private equity Privado 

Financeiras, S.A. e Liminorke, SGPS, S.A.: 

i. Uma coima de €40.000 (quarenta mil euros), pela violação, a título 
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doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação do 

prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Privado 

Financeiras, S.A., de 2007), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, 

n.º 1, e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €40.000 (quarenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação do 

prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Privado 

Financeiras, S.A., de 2008), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, 

n.º 1, e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €40.000 (quarenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação do 

prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Liminorke, 

SGPS, SA, de 2006), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, n.º 1, 

e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €40.000 (quarenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação do 
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prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Liminorke, 

SGPS, SA, de 2008), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, n.º 1, 

e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

h. Relativamente à informação prestada aos clientes que subscreveram o 

segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A.: 

i. Uma coima de €175.000 (cento e setenta e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de qualidade de informação, 

previsto no art. 7.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro orientar a 

sua atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses dos 

seus clientes e da eficiência do mercado, previsto no art. 304.º, n.º 

1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave, nos termos 

do art. 400.º, al. b), do Cód.VM punível com coima de €12.500 

(doze mil e quinhentos mil euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de, nas relações com todos os 

intervenientes no mercado, os intermediários financeiros 
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observarem os ditames da boa-fé, de acordo com elevados 

padrões de diligência, lealdade e transparência, previsto no art. 

304.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave nos 

termos do 400.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €12.500 

(doze mil e quinhentos mil euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

i. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: 

i. Uma coima de €300.000 (trezentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

ii. Uma coima de €175.000 (cento e setenta e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

nas relações com todos os intervenientes no mercado, observar 

os ditames da boa-fé, de acordo com elevados padrões de 

diligência, lealdade e transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave nos termos do 

art. 400.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima entre €12.500 

(doze mil e quinhentos euros) e €1.250.000 (um milhão, duzentos e 

cinquenta mil euros), nos termos do 388.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM. 

j. Uma coima única de €1.000.000 (um milhão de euros); 

k. A sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 
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intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros 

(art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 (cinco) anos. 

* 

II) Ao recorrente Paulo Guichard: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: 

i Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

ii Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de, nas relações com todos os 

intervenientes do mercado, os intermediários financeiros 

observarem os ditames da boa-fé, de acordo com elevados 

padrões de diligência, lealdade e transparência, previsto no art. 

304.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave, nos 

termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

b. Relativamente à realização sistemática de registos de operações 

fictícias envolvendo as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto e/ou as 

carteiras de clientes de gestão discricionária: 
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i. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 

309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência 

aos interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses, 

previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 
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do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 

(vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

v. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM;  

vi. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

c. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira da 

“Estratégia” PIAP 25 e entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e 

PIAP 27, de Credit Default Swaps com exposição ao Lehman Brothers 

já depois do anúncio público da falência deste Banco: 

i Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (transferência de CDS da 

carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no art. 309.º, n.º 

1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima 
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de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

ii Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a 

assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e 

equitativo (transferência de CDS da carteira própria do Banco para 

o PIAP 25), previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses (transferência de CDS da carteira própria do 

Banco para o PIAP 25), previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o 

que constitui contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, 

n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil 

euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de segregação patrimonial 

(transferência de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 

25), previsto no art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 
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€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

v Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (transferência de CDS entre 

as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 

309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

vi Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, atuar por forma a 

assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e 

equitativo (transferência de CDS entre as carteiras das 

“Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 309.º, n.º 2, do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

vii Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de os intermediários 

financeiros orientarem a sua atividade no sentido da proteção 

dos legítimos interesses dos seus clientes e da eficiência do 

mercado (transferência de CDS entre as carteiras das “Estratégias” 
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PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação grave nos termos do art. 400, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos 

euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

viii Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de segregação patrimonial 

(transferência de CDS entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e 

PIAP 27), previsto no art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

d. Relativamente ao fecho de posição e alocação de perdas no Credit 

Default Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030): 

i Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 

do Cód.VM. o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima 

de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

ii Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, atuar por forma a 

assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e 
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equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro orientar a sua 

atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses dos 

seus clientes e da eficiência do mercado, previsto no art. 304.º, n.º 

1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave, nos termos 

do art. 400.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €12.500 

(doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos 

e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do 

Cód.VM; 

iv Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de segregação patrimonial, 

previsto no art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

e. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”:  

i Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 
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do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima 

de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM;  

ii Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, atuar por forma a 

assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e 

equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM. punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

f. Relativamente à transferência de títulos que constituíam fundos 

próprios de outras instituições de crédito da carteira própria do BPP 

para as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto: 

i Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da 
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ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima 

de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

ii Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a 

assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e 

equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

g. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas de 

25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: 

i Uma coima de €375.000 (trezentos e setenta e cinco mil euros), 

pela violação a título doloso, do dever de o intermediário 

financeiro atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco 
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da ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 

1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima 

de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM;  

ii Uma coima de €375.000 (trezentos e setenta e cinco mil euros), 

pela violação, a título doloso, do dever de o intermediário 

financeiro, em situação de conflito de interesses, agir por forma 

a assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e 

equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii Uma coima de €375.000 (trezentos e setenta e cinco mil euros), 

pela violação, a título doloso, do dever de o intermediário 

financeiro dar prevalência aos interesses do cliente em relação 

aos seus próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave nos termos 

do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

iv Uma coima de €375.000 (trezentos e setenta e cinco mil euros), 

pela violação, a título doloso, do dever de defesa do mercado, 

previsto no art. 311.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível 
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com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

h. Relativamente aos processos de subscrição das ações provenientes dos 

aumentos de capital nos veículos de private equity Privado 

Financeiras, S.A. e Liminorke, SGPS, S.A.: 

i Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Privado 

Financeiras, S.A., de 2007), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 

114.º, n.º 1, e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Privado 

Financeiras, S.A., de 2008), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 

114.º, n.º 1, e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Liminorke, 

SGPS, SA, de 2006), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, n.º 1, 
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e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iv Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Liminorke, 

SGPS, SA, de 2008), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, n.º 1, 

e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

i. Relativamente à informação prestada aos clientes que subscreveram o 

segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A.: 

i Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de qualidade de informação, 

previsto no art. 7.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

ii Uma coima de €60.000 (sessenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de os intermediários financeiros orientarem a 

sua atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses 

dos seus clientes e da eficiência do mercado, previsto no art. 

304.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave nos 
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termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

iii Uma coima de €60.000 (sessenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes do 

mercado os intermediários financeiros observarem os ditames 

da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, 

lealdade e transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. 

b), do Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e 

quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

j. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: 

i Uma coima de €225.000 (duzentos e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de qualidade de informação, 

previsto no art. 7.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

ii Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes do 

mercado os intermediários financeiros observarem os ditames 

da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, 

lealdade e transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. 
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b), do Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e 

quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

k. Uma coima única no montante de €700.000 (setecentos mil euros). 

l. A sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros 

(art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 (cinco) anos. 

* 

III) Ao recorrente Salvador Fezas Vital: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: 

i. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela violação 

a título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no 

art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes do 

mercado, os intermediários financeiros observarem os ditames 

da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, 

lealdade e transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos 
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euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

b. Relativamente à realização sistemática de registos de operações 

fictícias envolvendo as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto e/ou as 

carteiras de clientes de gestão discricionária: 

i. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela violação 

a título doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de 

conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, 

n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 
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mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de defesa do mercado, previsto 

no art. 311.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

v. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de segregação patrimonial, 

previsto no art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM;  

vi. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de qualidade de informação, 

previsto no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 

2, do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

c. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira da 

“Estratégia” PIAP 25 e entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e 

PIAP 27, de Credit Default Swaps com exposição ao Lehman Brothers 

já depois do anúncio público da falência deste Banco: 

i. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título 
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doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses (transferência de CDS da carteira própria do Banco para 

o PIAP 25), previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) 

a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (transferência 

de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no 

art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência 

aos interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses 

(transferência de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), 

previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 
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doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS 

da carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

v. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses entre os clientes e entre os clientes e o intermediário 

financeiro (transferência de CDS entre as carteiras das “Estratégias” 

PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

vi. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (transferência 

de CDS entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

vii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 
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doloso, do dever de os intermediários financeiros orientarem a 

sua atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses dos 

seus clientes e da eficiência do mercado (transferência de CDS 

entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no 

art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave 

nos termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

viii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS 

entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no 

art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

d. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP Sa 2008/2018 – 2ª série”:  

i. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 

do Cód.VM o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), punível com coima de €25.000 

(vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

33 

 

ii. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) 

a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave nos termos do 397.º, n.º 2, al. 

b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

e. Relativamente à transferência de títulos que constituíam fundos 

próprios de outras instituições de crédito da carteira própria do BPP 

para as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto: 

i. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 

do Cód.VM o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 
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Cód.VM; 

ii. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

f. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas de 

25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: 

i. Uma coima de €350.000 (trezentos e cinquenta mil euros), pela 

violação a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 
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Cód.VM; 

ii. Uma coima de €350.000 (trezentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €350.000 (trezentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €350.000 (trezentos e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de defesa do mercado, previsto 

no art. 311.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

g. Relativamente aos processos de subscrição das ações provenientes dos 

aumentos de capital nos veículos de private equity Privado 

Financeiras, S.A. e Liminorke, SGPS, S.A.: 
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i. Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Privado 

Financeiras, S.A., de 2007), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, 

n.º 1, e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Privado 

Financeiras, S.A., de 2007), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, 

n.º 1, e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Liminorke, 

SGPS, SA, de 2006), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, n.º 1, 

e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €35.000 (trinta e cinco mil euros), pela violação, a 
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título doloso, do dever de realizar oferta pública com aprovação 

do prospeto pela CMVM (oferta pública de ações da Liminorke, 

SGPS, SA, de 2008), previsto nos arts. 109.º, n.os 1 a 3, 114.º, n.º 1, 

e 134.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 393.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

h. Relativamente à informação prestada aos clientes que subscreveram o 

segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A.: 

i. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de qualidade de informação, 

previsto no art. 7.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €40.000 (quarenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de os intermediários financeiros orientarem a 

sua atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses dos 

seus clientes e da eficiência do mercado, previsto no art. 304.º, n.º 

1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave nos termos do 

art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze 

mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e 

cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do 

Cód.VM; 

iii. Uma coima de €40.000 (quarenta mil euros), pela violação, a título 
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doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes do 

mercado os intermediários financeiros observarem os ditames 

da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, 

lealdade e transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos 

euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

i. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: 

i. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

ii. Uma coima de €45.000 (quarenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de, nas relações com todos os 

intervenientes do mercado os intermediários financeiros 

observarem os ditames da boa-fé, de acordo com elevados 

padrões de diligência, lealdade e transparência, previsto no art. 

304.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave, nos 

termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM. 
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j. A coima única de €500.000 (quinhentos mil euros). 

k. A sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros 

(art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 (cinco) anos. 

* 

IV) Ao recorrente Fernando Lima: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: 

i. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €50.000 (cinquenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes do 

mercado os intermediários financeiros observarem os ditames 

da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, 

lealdade e transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos 

euros) a €1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

40 

 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

b. Relativamente à realização sistemática de registos de operações 

fictícias envolvendo as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto e/ou as 

carteiras de clientes de gestão discricionária: 

i. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 

309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência 

aos interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses, 

previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 
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euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 

(vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

v. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM;  

vi. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

c. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira da 

“Estratégia” PIAP 25 e entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e 

PIAP 27, de Credit Default Swaps com exposição ao Lehman Brothers 

já depois do anúncio público da falência deste Banco: 

i. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação a título 
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doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses entre os clientes e entre os clientes e o intermediário 

financeiro (transferência de CDS da carteira própria do Banco para 

o PIAP 25), previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (transferência 

de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no 

art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência 

aos interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses 

(transferência de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), 

previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 
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iv. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS 

da carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

v. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses (transferência de CDS entre as carteiras das “Estratégias” 

PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

vi. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (transferência 

de CDS entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 
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vii. Uma coima de €50.000 (cinquenta mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de os intermediários financeiros orientarem a 

sua atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses dos 

seus clientes e da eficiência do mercado (transferência de CDS 

entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no 

art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave 

nos termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

viii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS 

entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no 

art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

d. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”:  

i. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de 

conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, 

n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 
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cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação 

de conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 

309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro dar 

prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave nos termos do 397.º, n.º 2, al. 

b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

e. Relativamente à transferência de títulos que constituíam fundos 

próprios de outras instituições de crédito da carteira própria do BPP 

para as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto: 

i. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de 

conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, 
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n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação 

de conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 

309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro dar 

prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

f. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas de 

25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: 

i. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela violação 

a título doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de 

conflitos de interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, 
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n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro, 

em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, 

previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de o intermediário financeiro 

dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus 

próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 

2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €150.000 (cento e cinquenta mil euros), pela 

violação, a título doloso, do dever de defesa do mercado, previsto 

no art. 311.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 398.º, al. d), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM; 
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g. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: 

i. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no 

art. 7.º do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, 

nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível com coima 

de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM; 

ii. Uma coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de, nas relações com todos os 

intervenientes do mercado os intermediários financeiros 

observarem os ditames da boa-fé, de acordo com elevados 

padrões de diligência, lealdade e transparência, previsto no art. 

304.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave, nos 

termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM. 

h. A coima única de €200.000 (duzentos mil euros). 

i. A sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros 

(art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 (cinco) anos. 

* 
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V) Ao recorrente Paulo Lopes: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: 

i. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela violação a 

título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível com coima de €25.000 

(vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil 

euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes do 

mercado os intermediários financeiros observarem os ditames da boa-

fé, de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e 

transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um 

milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

b. Relativamente à realização sistemática de registos de operações fictícias 

envolvendo as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto e/ou as carteiras de 

clientes de gestão discricionária: 

i. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela violação a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do 
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Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, 

n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus clientes um 

tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 

397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência aos 

interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses, previsto no 

art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, 

nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 

398.º, al. d), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

v. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 
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do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM;  

vi. Uma coima de €125.000 (cento e vinte e cinco mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível com coima de €25.000 

(vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil 

euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

c. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira da 

“Estratégia” PIAP 25 e entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 

27, de Credit Default Swaps com exposição ao Lehman Brothers já depois 

do anúncio público da falência deste Banco: 

i. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título doloso, 

do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou 

reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de interesses 

(transferência de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), 

previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de conflito 

de interesses, agir por forma a assegurar aos seus clientes um 

tratamento transparente e equitativo (transferência de CDS da carteira 

própria do Banco para o PIAP 25), previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, 
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al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) 

a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência aos 

interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses 

(transferência de CDS da carteira própria do Banco para o PIAP 25), 

previsto no art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS da 

carteira própria do Banco para o PIAP 25), previsto no art. 306.º, n.º 1, do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 

398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

v. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título doloso, 

do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou 

reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de interesses 

(transferência de CDS entre as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 

27), previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, 

n.º 1, al. a), do Cód.VM; 
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vi. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de conflito 

de interesses, agir por forma a assegurar aos seus clientes um 

tratamento transparente e equitativo (transferência de CDS entre as 

carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 309.º, n.º 2, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

vii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de os intermediários financeiros orientarem a sua atividade no 

sentido da proteção dos legítimos interesses dos seus clientes e da 

eficiência do mercado (transferência de CDS entre as carteiras das 

“Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação grave nos termos do art. 400, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos euros) a 

€1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM; 

viii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS entre 

as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 306.º, n.º 

1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos 

do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

d. Relativamente ao fecho de posição e alocação de perdas no Credit Default 

Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030): 
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i. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela violação a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, 

n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de 

conflito de interesses, agir por forma a assegurar aos seus clientes um 

tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 

397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de o intermediário financeiro orientar a sua atividade no sentido 

da proteção dos legítimos interesses dos seus clientes e da eficiência do 

mercado, previsto no art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação grave, nos termos do art. 400.º, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um 

milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), pela violação, a 

título doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 
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do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

e. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”:  

i. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação a título doloso, do 

dever de o intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou reduzir 

ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de interesses, previsto no 

art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, 

nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de o intermediário financeiro, em situação de conflito de 

interesses, agir por forma a assegurar aos seus clientes um tratamento 

transparente e equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, 

n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de o intermediário financeiro dar prevalência aos interesses do 

cliente em relação aos seus próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 

3, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave nos termos do 

397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 
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termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

f. Relativamente à transferência de títulos que constituíam fundos próprios 

de outras instituições de crédito da carteira própria do BPP para as 

carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto: 

i. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação a título doloso, do 

dever de o intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou reduzir 

ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de interesses, previsto no 

art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, 

nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de o intermediário financeiro, em situação de conflito de 

interesses, agir por forma a assegurar aos seus clientes um tratamento 

transparente e equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), 

do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, 

n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €100.000 (cem mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de o intermediário financeiro dar prevalência aos interesses do 

cliente em relação aos seus próprios interesses, previsto no art. 309.º, n.º 

3, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

g. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas de 25 
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SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: 

i. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação a título doloso, 

do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou 

reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de conflitos de interesses, 

previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com 

coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro, em situação de conflito 

de interesses, agir por forma a assegurar aos seus clientes um 

tratamento transparente e equitativo, previsto no art. 309.º, n.º 2, do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 

397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e 

cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iii. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de o intermediário financeiro dar prevalência aos 

interesses do cliente em relação aos seus próprios interesses, previsto no 

art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, 

nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do Cód.VM, punível com coima de 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos 

mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

iv. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do Cód.VM, 

o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. 

d), do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) a 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

58 

 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, 

n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

h. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: 

i. Uma coima de €200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 

389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos 

do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

ii. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros), pela violação, a título 

doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes do 

mercado os intermediários financeiros observarem os ditames da boa-

fé, de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e 

transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. b), do Cód.VM, punível 

com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um 

milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. 

b), do Cód.VM; 

i. A coima única de €400.000 (quatrocentos mil euros). 

j. A sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação 

em valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. 

c), do Cód.VM), pelo período de 5 (cinco) anos. 

* 
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Fundamentos dos recursos: 

I) De João Rendeiro: 

1) O Arguido não praticou os factos pelos quais foi condenado, pelo que não 

pode conformar-se com tal decisão pelos fundamentos – de facto e de 

direito – que em seguida serão expostos. 

2) Por mais que se tente compreender o processo lógico-dedutivo que determinou 

a formulação do juízo de censura subjacente a cada uma das mencionadas 

imputações contraordenacionais, esta tarefa não se adivinha fácil, pois tanto 

Acusação como Decisão Final são fracas (na opinião do Arguido estão ao 

nível da atividade de Supervisão dessa entidade), obrigando o Arguido a 

defender-se do que é fluído, imaterial, deturpado, errado, tendencioso, 

parcial. 

3) Talvez por isso tenha a CMVM demorado mais de 4 anos a decidir. Mas o que 

nasce torto, tarde ou nunca se endireita, por isso, não foi o tempo que 

ajudou a aperfeiçoar uma acusação desprovida de qualquer razão. 

4) O Arguido tem perfeita consciência de que é vítima do que se pode chamar 

uma “inversão psicológica do ónus da prova”, que se pode traduzir nos 

seguintes termos: o BPP foi intervencionado, acabou por ser declarado 

insolvente, outros bancos sobreviveram, o Arguido era a cara do BPP, a 

crise tem de ter culpados e o Arguido tem de ser o principal deles. E por 

isso, ouve-se o rumor: “prova lá que estás inocente, se és capaz!”. 

5) Felizmente, vivemos num Estado de Direito, ainda que com defeitos. O 

Sistema Judicial é o último baluarte do Estado de Direito e tem-se mantido 

– mesmo nas piores situações de pressão da opinião pública – capaz de o 

fazer respeitar. É isso que se espera. 

6) Entende o arguido que o processo padece de sérios vícios jurídicos que o 

afetam gravemente e que impedem uma apreciação factual sobre cada um 

dos pontos. Ainda que assim não se entenda, o que não se concede, nem a 
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matéria factual é suficiente para o preenchimento de cada um dos tipos 

contraordenacionais nem as conclusões a que a decisão chega permitem 

condenações em cada uma das normas contraordenacionais identificadas. 

7) A notificação expedida nestes autos como Acusação limitou-se a referir 

genericamente no capítulo intitulado “Parte I – Factos Gerais” as funções 

que o Arguido desempenhou no BPP e BPP Cayman, para, seguidamente 

em cada um dos subcapítulos do capítulo “Parte II – Dos factos em 

especial” referir, também genericamente, que “O BPP, João Rendeiro, 

Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital. Fernando Lima, Paulo Lopes e 

Vítor Castanheira agiram consciente e voluntariamente (dolosamente 

portanto) na prática dos factos descritos”. 

8) Tais afirmações abstratas, não podem, sob forma alguma, ser utilizadas para 

integrar a conduta do ora Arguido no elemento subjetivo exigível para o 

preenchimento de qualquer tipo de ilícito.  

9) A decisão recorrida limita-se, quanto à maioria dos factos descritos a imputá-

los indiferentemente a todos os Arguidos, sempre a título doloso, 

simplesmente, pelo facto de os mesmos terem sido administradores do 

coarguido BPP, nada sendo alegado sobre a atuação concreta e 

conhecimento direto dos factos em causa por parte de cada um deles. 

10) Tal postura – embora facilite claramente o trabalho da entidade supervisora e 

aqui também sancionatória – prejudica claramente o direito de defesa do 

Arguido, porquanto não permite que o mesmo se defenda de forma 

rigorosa, ao não descrever com detalhe os factos que lhe são efetivamente 

imputados, bem como o seu grau de participação nos mesmos. 

11) É que todos os factos que estão em causa passam pela realidade de uma 

instituição financeira que prossegue a sua atividade através dos seus órgãos 

colegiais de entre os quais o Conselho de Administração. Porém, no caso do 

BPP, este Conselho não era sequer o órgão executivo. 
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12) A Decisão impugnada coloca todos esses comportamentos “no mesmo saco” 

sem se preocupar com o preenchimento, em concreto, do tipo 

contraordenacional violado. 

13) Ao referir os comportamentos em termos genéricos como o faz a Decisão 

impugnada viola o princípio da legalidade e da tipicidade aplicáveis ao 

direito contraordenacional com carácter sancionatório, princípios esses 

decorrentes do art.º 2.º do RGCO que não deixa margem para dúvidas: “Só 

será punido como contraordenação o facto descrito e declarado passível de 

coima por lei anterior ao momento da sua prática”.  

14) Ora, se o que é punido é o facto que tem de ser descrito, as decisões 

condenatórias têm de preocupar-se com o detalhe desse mesmo facto não 

podendo, como o faz a Decisão de que ora se recorre, refugiar-se no “dever 

geral de vigilância e supervisão” que a lei comete a todos os 

administradores, à circunstância de nos termos do artigo 407.º, n.º 8.º do 

Código das Sociedades Comerciais, a delegação de competências não 

excluir os deveres de vigilância adstritos ao titular originário dos poderes. 

15) Sobretudo porque em ambos os casos, no caso de violação por ação ou 

omissão, nos encontramos no âmbito do direito civil – fora do âmbito do 

direito sancionatório. 

16) Aí, se se verificarem os demais pressupostos, os administradores e/ou gerentes 

serão civilmente responsáveis pelos seus atos e omissões; no âmbito do 

direito contraordenacional, porém, outras cautelas se impõem sob pena de 

se consagrar uma verdadeira responsabilidade pelo risco (ainda por cima 

sancionatória e punitiva) que a complexidade das situações do dia-a-dia não 

permite antecipar e prevenir. 

17) E mesmo que se admita – o que não se concede e apenas por mero dever de 

patrocínio se equaciona – o “conceito extensivo de autor”, não se admite o 

tipo contraordenacional extensivo em que mesmo que não se apure as 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

62 

 

concretas circunstâncias em que o tipo se preencheu, se responsabilizam 

agentes ao mesmo tempo que se responsabiliza a pessoa coletiva. 

18) Com total e absoluta desconsideração do conceito de delegação de poderes e 

competências e procurando responsabilizar os administradores por todos os 

factos e omissões mesmo que o preenchimento do tipo contraordenacional 

só ocorra quando estão em causa atos de terceiros. 

19) A decisão é, assim, nula por falta de identificação, em concreto, do 

comportamento do Arguido JOÃO RENDEIRO que preenche o do tipo 

contraordenacional.  

20) Mas é também nula quando presume que quaisquer comportamentos 

preenchem o tipo contraordenacional mesmo quando se situam fora desse 

mesmo tipo, desde que sejam praticados por um Presidente do Conselho de 

Administração. 

21) O Arguido vinha acusado de ter praticado 35 contraordenações, tendo a 

Decisão impugnada erradamente considerado que em cada um destes 35 

casos o Arguido conhecia intimamente os factos subjacentes, que os 

controlava diretamente, que se conformou com tais factos, e que os quis 

praticar. 

22) No entanto, a descrição dos factos, indícios ou meios probatórios, que 

permitiam imputar ao Arguido a prática das referidas contraordenações não 

é devidamente realizada como impõem os art. 374º, n.º 2 e 379º, n.º1, al. a), 

ambos do C.P.P., sendo por essa via nula. 

23) Não fornecendo a presente Decisão “os elementos necessários para que o 

interessado fique a conhecer todos os aspetos relevantes para a decisão nas 

matérias de facto e de direito”, encontra-se necessariamente preterido o 

direito de defesa do Arguido. 

24) É o que decorre, aliás, do n.º 10, do artigo 32.º, da Constituição da República 

Portuguesa, ao estabelecer que “Nos processos de contraordenação, bem 
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como em quaisquer processos sancionatórios, são assegurados ao arguido 

os direitos de audiência e defesa”. 

25) A garantia do respeito pelos direitos de audiência e de defesa a que se refere o 

artigo 32.º, n.º 10 da Constituição da República Portuguesa, inculcam, 

assim, a necessidade de o Arguido conhecer, na sua real dimensão, os factos 

que sustentam a acusação, o seu contexto, identificação e localização 

espácio-temporal, para que sobre eles possa, convenientemente, pronunciar-

se e defender-se. 

26) A ser de modo diverso, fica séria e substancialmente dificultado, ou, no limite, 

impedido completamente que o Arguido exerça, em pleno, o seu direito de 

defesa, cujo sentido poderá ser traduzido na máxima “audiatur et altera 

pars e nemo potest inauditu damnari”, implicando e impondo que todo o 

participante no processo contraordenacional, seja em fase administrativa, 

seja em fase jurisdicional, seja ouvido e possa expressar as suas razões antes 

que seja tomada qualquer decisão que o afete. 

27) Desempenhando a Decisão não só uma função de determinação e também uma 

função de informação, exige ainda a Lei, salvo o devido respeito por melhor 

entendimento, que se deem a conhecer ao Arguido os elementos probatórios 

e o juízo lógico, dedutivo ou indutivo, que conduziu à ilação sobre a 

verificação dos factos juridicamente relevantes constantes da Decisão de 

acusar. 

28) Por tudo o exposto deve, nos termos dos artigos 119.º, alínea c), 283.º, n.º 3, 

374º, n.º 2 e 379º, n.º 1, al. a) todos do Código de Processo Penal, ex vi art. 

41.º, n.º 1 do RGCO, concluir-se pela nulidade da presente decisão, a qual 

desde já se invoca para os devidos efeitos legais. 

29) Antes de entrar na matéria de análise que a cada ponto é efetuada, chama-se a 

atenção para a intencional, consciente e deliberada omissão completa de 

todos os fatores externos ao BPP e mesmo a Portugal que estão na origem e 
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são a causa justificativa do que ocorreu no BPP, avultando entre eles a crise 

denominada do sub prime e sobretudo a crise financeira internacional, em 

especial depois da recusa de apoio da Reserva Federal dos EUA ao Banco 

Lehman Brothers, em Setembro de 2008. 

30) Com efeito, um qualquer estranho que analisasse o documento a que ora se 

responde ficaria com a sensação que no Mundo nada se passou, tendo tudo 

decorrido até Novembro de 2008 como o Sr. Pangloss admitia, da melhor 

maneira e no melhor dos mundos possíveis. 

31) E, como se isso não bastasse, em momento algum é feita a menor alusão ao 

comportamento da CMVM nos anos que antecederam os eventos relatados e 

durante a ocorrência de tais eventos, funcionando esta Decisão como uma 

tentativa de banho lustral purificador da ineficiência e da qualidade da ação 

da CMVM, em clara violação dos seus deveres legais. 

32) De facto, resulta da Decisão que a CMVM considera que a sua ação inceptiva 

foi eficaz até 2008, altura em que se verificaram um conjunto de 

incumprimentos por parte do BPP e dos seus administradores que 

determinam a necessidade de aplicar sanções, nada podendo afinal a 

CMVM ter feito que evitasse ou minorasse tais factos e/ou comportamentos 

sancionáveis. 

33) Como reflexo deste comportamento, o processo omite (documental e 

factualmente) todas as ações de inspeção que a CMVM fez ao BPP, os 

pedidos de informação e respostas, as reuniões com a Administração do 

BPP, os pareceres internos da CMVM que levaram à aprovação de 

contratos, como é o caso dos de gestão discricionária, e qual o follow-up da 

CMVM sobre isso, assim como os pedidos de informação que a CMVM fez 

sobre a Privado Financeiras e Liminorke até Novembro de 2008. 

34) A CMVM não dedica uma linha – sobretudo na vertente subjetiva das 

imputações – à confiança que a sua atuação ao longo do tempo impõe e 
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gerou nas administrações das sociedades financeiras, à circunstância de 

essas administrações (como no caso do BPP), acreditarem que os 

reguladores (e os auditores) assumem um papel fundamental no 

desempenho das suas funções e que também a sua ação inceptiva é garante 

de bom funcionamento do mercado e das entidades supervisionadas. 

35) Por isso mesmo, quem inicia a consulta deste processo, acha que a CMVM 

nasceu em 2010 e que, antes disso, não foi relevante o seu papel, e que 

também nada podia ter feito a não ser que algum cliente se queixasse – o 

que não sucedeu. 

36) Omite-se igualmente a forma como este processo se iniciou, como se iniciou 

um outro processo-crime que só agora estará a ser distribuído para iniciar 

também julgamento e qual o papel que o regulador assumiu antes das 

primeiras certezas que, afinal, lhe advieram apenas no final deste processo.  

37) Numa altura em que se impunha – afinal – que a CMVM defendesse o 

mercado e por via dele as instituições financeiras que era suposto regular. 

38) Estas omissões são muito relevantes: A crise financeira internacional e a forma 

inexperiente com que foi abordada pelas autoridades competentes potenciou 

ou causou mesmo os problemas que, afinal, são colocados no âmbito dos 

presentes autos. Mas, para além disso, se a crise não tivesse ocorrido com a 

virulência que a caracterizou, não teriam existido as situações descritas – 

verdadeiras ou falsas – pois o BPP era um modelo de sucesso e de 

qualidade.  

39) E, ainda mais, nenhuma instituição de crédito, situada num país periférico 

como Portugal teria a menor possibilidade de realizar um juízo de prognose 

que permitisse antecipar o que sucedeu depois. O próprio Presidente da 

Reserva Federal dos EUA, à data, o Professor Ben Shalom Berrnanke, 

talvez a maior autoridade mundial sobre a Crise de 1929, confessou ter sido 

surpreendido pela crise de 2008… 
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40) Para além da total ineficiência e incapacidade da sua atividade inceptiva, a 

CMVM e as restantes autoridades regulatórias portuguesas nada 

praticamente fizeram a partir do desencadear da crise do sub prime para 

monitorizar e ajudar a ultrapassar problemas que seriam de antecipar, ao 

contrário do que ocorreu em outros países. 

41) Mas, pelo lado do BPP, as cautelas foram reais e bem maiores: A criação em 

2008 do denominado ALCO (Assets & Liabilities Committee) – um órgão 

consultivo interno do BPP – destinado precisamente a acompanhar os sinais 

da crise que se começavam a acentuar no final do primeiro trimestre de 

2008. Foi esta uma das principais respostas que o BPP implementou para a 

mais adequada salvaguarda do interesse dos clientes e, em último caso, do 

próprio Banco. 

42) Mas, ocupada a construir artificialmente um caso que, além disso, sirva para a 

ilibar das suas responsabilidades, a CMVM desvaloriza a criação do ALCO 

e, ilogicamente e sem base factual para tanto, procura utilizar esta positiva e 

responsável decisão de gestão – com a completa ignorância do seu papel e 

da sua importância – para construir o edifício deliberativo em que funda, 

afinal, a totalidade (ainda que de forma que nem sequer é percetível) das 

decisões tomadas naquela altura.  

43) Isto é, a CMVM realiza uma pirueta intelectual e factual, para que - habilmente 

- onde está realmente uma decisão prudencial de gestão, passar a estar uma 

maquiavélica estratégia de destruição de valor e de concretização de 

ilegalidades, como se o BPP de repente ficasse habitado por uma pulsão 

masoquista de autodestruição. 

44) A CMVM ignora, por outro lado, a situação do próprio Banco que se encontra 

agora em liquidação (como aliás, é facto público e notório) devido aos erros 

de gestão da administração nomeada pelo Estado e pelo Banco de Portugal e 

pelos erros e contradições de decisão política destas duas entidades, o que, 
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aliás, já motivou acionistas da holding de controlo do BPP e esta própria a 

iniciarem ações de responsabilidade contra tais entidades. 

45) Acresce que para tornar possível a imputação de factos a agentes e, em 

especial, para se tentar obter a concretização da estratégia política de acusar 

o Arguido JOÃO RENDEIRO – tentando disfarçar a inexistência de elementos 

de prova que sustentem as suas próprias afirmações e, sobretudo, a autoria 

de cada Arguido a título individual – a CMVM constrói o seu deficiente 

edifício argumentativo baseado numa teoria de que a organização do BPP 

era caracterizada pela simplicidade e pequena dimensão, para assim imputar 

a todos e a cada um dos Arguidos uma amálgama de deveres, não cuidando 

de especificar, em termos subjetivos, onde reside – afinal – a concretização 

específica das condutas violadas. 

46) Como adiante veremos mais em detalhe, o envolvimento da administração (em 

geral) e do ora Arguido em particular, surge balizado pela técnica de 

descrever, em abstrato e durante um período temporal alargado (2002 a 

2008), as funções de cada um dos Arguidos, (artigos 3.º a 18.º); as unidades 

funcionais em que o BPP se dividia (artigos 54.º a 63.º) para se alcançar 

uma conclusão de que, se tratava, afinal, de uma estrutura operacional 

simples (“nunca mais de 150 trabalhadores”) e que, como tal, permitiria 

um “acompanhamento efetivo e muito próximo por parte de toda a 

administração da catividade operacional que ia sendo desenvolvida pelas 

diferentes áreas do Banco, bem como a existência de uma estrutura 

decisória muito centralizada que, em geral, remetia para os identificados 

órgãos de gestão (…) a generalidade das decisões, reservando para as 

diferentes áreas operacionais funções de mera execução das mesmas” 

(artigo 62.º).  

47) Pressupondo o que deveria ser provado, atirando imputações para o meio de 

um grupo de pessoas, por falta de possibilidade ou de vontade de 
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concretizar em cada uma aquilo que é eventualmente da sua 

responsabilidade, a CMVM usa muitas vezes o mesmo facto para – 

artificialmente – tentar o preenchimento de situações subsumíveis em várias 

normas, numa grosseira violação dos mais elementares princípios básicos 

que determinam que, afinal, mesmo no âmbito contraordenacional, onde a 

voragem dos reguladores e as “especificidades” de que se queixam serve 

para tudo justificar, um facto apenas pode ser punido uma vez e em relação 

a quem manifestamente o tenha praticado. 

48) Mistura que também é feita em relação a condutas comissivas, sem que as 

queira ou consiga concretizar em termos de imputação individual, com a 

responsabilidade pela contraordenação imputada a uma pessoa coletiva 

declarada falida e ignorando de forma grosseira a doutrina e jurisprudência 

segundo a qual existe uma equiparação da insolvência das sociedades 

comerciais à “morte” da sociedade com a consequente extinção da 

responsabilidade contraordenacional. 

49) Só que, se assim não fosse, e se a CMVM reconhecesse a evidência de que não 

era possível aplicar contraordenações ao BPP, para além de reconhecer em 

termos públicos o seu desleixo inceptivo e a sua impotência sancionatória 

(ou, pelo menos, a lentidão dos seus processos) poderia colocar em causa o 

absurdo regime da comunicação de ilicitude que os assumidos defensores 

dos interesses (abstratos) do mercado lograram impor por via legislativa, 

num regime especial. 

50) Esse regime especial, ao arrepio do conceito definido no artigo 16.º do RGCO, 

transforma-se numa verdadeira responsabilidade pelo risco que, se fosse 

aplicado com o mesmo critério em todos os processos (e com a mão pesada 

de considerar, na dúvida, que é tudo doloso e propositadamente dirigido à 

violação da amálgama de deveres que se impõem aos intermediários 

financeiros), já teria colocado em causa a própria sustentabilidade do 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

69 

 

mercado financeiro porque, como é evidente para todos, a imputação deve 

basear-se num mínimo controlo do chamado “domínio do facto” que uma 

simples leitura na presente Decisão parece que a CMVM dispensa. 

51) Nesta mesma linha, a decisão impugnada – violentando a Lei e, pior ainda, 

violentando o Direito – condenou o arguido, criando um regime de 

omnipresença e omnisciência em relação a determinadas pessoas (em regra, 

em relação à totalidade da administração), abstendo-se de acusar alguns 

outros cuja evidência documental até parece demonstrar que são 

relativamente a determinados factos, os autores materiais e que, por isso, 

deveriam ser no mínimo corresponsáveis ou até, em regra, os principais ou 

únicos responsáveis. 

52) Considera o Arguido Recorrente que o valor da coima única que lhe foi 

aplicada é excessivo, tanto mais se comparado com a coima aplicada ao 

arguido BPP, o qual não obstante ter sido condenado por mais 

contraordenações do que o aqui arguido, viu a coima suspensa na sua 

execução, não existindo qualquer justificação para o tratamento 

diferenciado entre aquele que foi o Presidente do Conselho de 

Administração da pessoa coletiva sancionada (o Arguido) e essa mesma 

pessoa coletiva (BPP). 

53) Não se compreendendo como pode a Decisão impugnada encontrar atenuantes 

em relação à pessoa coletiva e agravantes em relação aos arguidos de forma 

específica se eles representam a pessoa coletiva. 

54) A CMVM assumiu erradamente que no âmbito de intermediários financeiros 

sujeitos ao seu crivo regulador, os administradores e, em particular, o 

Presidente do Conselho de Administração, conhece e deve conhecer tudo o 

que se passa em cada momento, em cada uma das funções desempenhadas 

por cada um dos (simples) 150 funcionários que, de meros executores, se 

podem mesmo apelidar de “percursores de teclas”... 
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55) A Decisão impugnada falha em toda a linha e roça mesmo o absurdo factual, 

ao responsabilizar o Arguido pelas contraordenações por que vem acusado 

sem que resulte provado que o Arguido (i) previu o resultado, “ao menos 

como consequência possível da sua não-intervenção”1, (ii) representou a 

ação exigida ou imposta pela lei, o seu dever de agir, e finalmente, (iii) 

optou por não atuar. 

56) Na verdade, como até mesmo a CMVM compreenderá, o Arguido, perante a 

estrutura definida no BPP, não podia senão agir de acordo com um principio 

geral de confiança, 

57) O Arguido restava rodeado de pessoas profissionais, experientes e altamente 

qualificadas para o efeito nas quais confiava plenamente, que tiveram 

grande sucesso profissional antes de se juntarem ao BPP, que fizeram do 

BPP um caso de sucesso a nível internacional. 

58) Foi isso aliás que permitiu que a determinada altura o Arguido se afastasse sem 

preocupações das funções que anteriormente desempenhava, apesar do seu 

património e o seu nível de vida dependerem afinal do continuado sucesso 

do projeto que fundara e que durante alguns anos efetivamente e 

executivamente liderou e onde estava a generalidade das suas poupanças. 

59) Na Decisão impugnada consta ainda este extraordinário exercício: a especial 

intensidade encontrada no dolo do Arguido JOÃO RENDEIRO não se 

comunica à instituição da qual este era Presidente do Conselho de 

Administração... 

60) Por outro lado, são também aplicadas sanções acessórias previstas nos artigos 

404.º e 405.º do CdVM e artigo 21.º do RGCO. 

                                                 
1
 Cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal – Parte Geral, Tomo I, 2.ª Ed., Coimbra, Coimbra 

Editora, 2007, pág. 927 e ss., em concreto, pág. 957. 
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61) Ora, das normas acima elencadas, resulta, em suma, que a aplicação da sanção 

de inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração, 

direção, gerência e chefia deve tomar necessariamente em consideração, 

para lá de outros aspetos, a gravidade da conduta e o grau de culpa do 

agente. 

62) A determinação da coima concreta e das sanções acessórias faz-se em função 

da ilicitude concreta do facto, da culpa do agente, dos benefícios obtidos e 

das exigências de prevenção, tendo ainda em conta a natureza singular ou 

coletiva do agente. 

63) Em abstrato, a culpa não pode servir para se fixar no máximo possível a 

moldura contraordenacional e essa mesma culpa servir para se fixar uma 

inibição para o exercício de determinados cargos e funções. 

64) O Tribunal Constitucional já se debruçou diversas vezes sobre o tema da 

compatibilização com o artigo 30.º, n.º 4 da Constituição da República 

Portuguesa com as sanções acessórias previstas nas leis ordinárias, sempre 

tendo inviabilizado qualquer interpretação e aplicação automáticas de tais 

sanções e tendo estabelecido como limite à aplicação dessas sanções a 

exigência de proporcionalidade (cfr., entre outros, e pelas considerações 

nele constantes, o Acórdão do TRIBUNAL CONSTITUCIONAL n.º 154/2004, de 

16 de Março de 2004, publicado in www.tribunalconstitucional.pt). 

65) Neste sentido, considerando que foi aplicada ao Arguido uma coima de valor 

muito elevado e ainda uma sanção acessória que consiste na restrição de 

uma liberdade constitucionalmente consagrada do exercício de uma 

profissão durante um determinado período temporal (cfr. artigo 47.º da 

Constituição da República Portuguesa), só se poderá concluir que é 

manifestamente ilegal e viola diretamente preceitos constitucionais a 

aplicação de uma sanção acessória, nos moldes em que foi aplicado ao 

Arguido. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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66) No que respeita à suposta utilização nos extratos enviados aos clientes dos 

descritivos “Variação Potencial”, “diferenças cambiais”, “Leaving Seagull” 

e “MB Float”, a Decisão impugnada não chega a concretizar em lugar 

algum, com documento ou com credível depoimento de quem possa ser 

testemunha e não tenha, pelo contrário, de ser Arguido, em que consistiu a 

intervenção do Arguido JOÃO RENDEIRO na produção dos factos descritos, 

construindo todo um circunstancialismo inexistente, por forma a poder 

imputar as referidas contraordenações diretamente ao Arguido, enquanto 

Presidente do Conselho de Administração do Banco.  

67) E, mesmo os depoimentos indicados em sede de decisão final como tendo sido 

determinantes para que tais factos fossem dados como provados, a verdade 

é que, contrariamente ao referido na decisão impugnada, não permitem 

concluir qual a participação do arguido nos referidos factos. 

68) Analisados os elementos nos quais a decisão impugnada supostamente se 

fundou fica patente que o Arguido JOÃO RENDEIRO não integra o conjunto 

de recetores das missivas sobre os descritivo "Leaving Seagull" ou "MB 

Float”. 

69) Na verdade, o Arguido a partir da data em que deixou de integrar a Comissão 

Executiva, ou seja, a partir de Maios de 2005, não desempenhou quaisquer 

funções executivas no BPP – direta ou indiretamente. 

70) E mesmo que a Decisão da CMVM venha dizer que há testemunhas que dizem 

que o Arguido continuava a seguir os assuntos do Banco e a telefonar, a 

verdade é que nada refere sobre a frequência ou motivo concreto dos 

telefonemas, quais as reuniões concretas que possa ter tido com as referidas 

testemunhas ou mesmo, em que medida é que, “continuar a seguir os 

assuntos do Banco” é igual a tomar decisões relacionadas com a gestão 

corrente do mesmo. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

73 

 

71) Não o refere a Decisão porque o não referiram também as testemunhas 

convocadas na mesma, sendo duvidosa até a razão de ciência da maioria 

delas. 

72) O Arguido não interferia – direta ou indiretamente – nas decisões adotadas 

quanto à elaboração dos extratos dos Clientes e, enquanto Presidente do 

Conselho de Administração, confiava que os responsáveis pelos diversos 

pelouros no BPP desempenhavam com zelo e diligência os cargos e funções 

que lhe estavam cometidos, sempre de acordo com os princípios definidos 

de respeito por elevados padrões de "rigor e transparência", aliás bem 

expresso nos objetivos definidos em 2002, que levaram nessa data, com a 

sua anuência, à constituição de um grupo de trabalho tendo em vista a 

adequar a informação disponibilizada aos Clientes às dificuldades sentidas 

pela área comercial do Banco. 

73) Como a própria Decisão Final reconhece, o Arguido só integrou a Comissão 

Executiva do BPP até Maio de 2005, pelo que quaisquer decisões 

posteriores de gestão não lhe podem ser imputadas.  

74) São, por isso, completa e absolutamente alheios ao Arguido os atos ou 

omissões com relevância material para os tipos de contraordenação em 

causa neste ponto.  

75) Não existem nos autos elementos de prova alguns que sustentem que o 

Arguido sabia ou que podia fazer algo para evitar a conduta aqui censurada. 

76) Nem se compreende a referência efetuada no artigo 150.º da Decisão de que “a 

partir de Outubro de 2002 a rubrica “diferenças cambiais” foi substituída, 

por decisão da Comissão Executiva e sempre com o mesmo objetivo, pela 

inclusão nos extratos de uma linha de cativos, denominada “Leaving 

Seagull CBO”. 

77) Mesmo que pudesse considerar que a decisão de incluir na extratação “um pro-

rata dos cativos dos veículos, balizado em termos de performance por um 
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mínimo e um máximo” sobre o descritivo ”diferenças cambiais” integra o 

tipo de contraordenação prevista no art. 389.º, al. a) do mesmo Código, o 

despectivo procedimento relativamente ao Arguido já estaria prescrito (à 

data previsto no art. 389.º, n.º 1 na versão dada pelo Decreto-Lei n.º 486/99, 

de 13 de Novembro). 

78) O mesmo se diga relativamente à contraordenação prevista no artigo 400.º, al. 

c), por referência à alegada violação dos deveres previstos no artigo 304.º, 

n.º 2 do CdVM. 

79) Em todo caso sempre cumprirá recordar que in casu o BPP efetuava a gestão 

das carteiras no âmbito de um contrato discricionário de gestão, em que, por 

via da regra, era garantido capital investido e uma rendibilidade mínima da 

carteira. 

80) O regime especial do contrato de gestão de carteiras era regulado à data pelos 

arts. 332.º a 336.º do CdVM (Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro), 

cujo elemento característico é precisamente a autonomia conferida ao 

intermediário financeiro no exercício da gestão2. 

81) No caso em apreço e relativamente aos contratos celebrados pelos Clientes do 

designado Retorno Absoluto, os deveres de informação do Banco 

impunham a necessidade de adequação do mesmo às garantias de capital e 

rendibilidade assumidas pelo Banco que, como se viu, por si só, limitavam 

automaticamente o poder do cliente de emitir ordens vinculativas e/ou de 

disposição e impossibilitam a delimitação da discricionariedade do gestor.  

82) Assim, os critérios de qualidade de informação previstos no artigo 7.º do 

CdVM “são estipulados tendo em vista a formação de uma esclarecida 

decisão de investimento. O critério de exigência da qualidade da 

                                                 
2
 Vide RUI PINTO DUARTE, “Contratos de Intermediação no Código dos Valores Mobiliários”, in Cadernos do 

Mercado de Valores, CMVM, n.º 7, p. 365.  
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informação atende, neste quadro, ao investidor médio e às suas 

necessidades para formar uma decisão de investimento esclarecida3”.  

83) No entanto, são as disposições conjugadas dos artigos 312.º e 323.º do CdVM, 

que preveem os deveres de informação a que está sujeita a atividade de 

intermediação financeira, que se referem em geral a todas as informações 

necessárias para uma tomada de decisão esclarecida por parte do Cliente no 

período pré-contratual, nomeadamente, sobre i) natureza e implicações do 

contrato; ii) o risco a que ficará ou não sujeito; iii) os objetivos e o grau de 

discricionariedade conferido ao gestor; iv) garantias, bem como no período 

posterior à conclusão do contrato quanto à v) execução e o resultado das 

operações e vi) factos e circunstâncias não sujeitos a segredo profissional 

que possam justificar a modificação ou a revogação das ordens ou 

instruções dadas pelo cliente.  

84) A informação “aglutinada” incluída nos extratos, não teve qualquer impacto 

negativo na capacidade do Cliente de aferir da performance da sua carteira, 

conquanto é sabido que apenas refletia as garantias acordadas, sendo que 

caso o Valor de Mercado estivesse acima da taxa máxima seria apenas esta 

a devida e se estivesse abaixo da taxa mínima o Banco teria a obrigação de 

pagar esta de acordo com o contratado, encontrando-se por esta via 

cumpridas as obrigações previstas no artigos 323.º, al. c) do CdVM, na 

redação vigente na data dos factos. 

85) Do mesmo modo que não colocou em causa o dever de informar o investidor 

tendo em vista a formação de uma esclarecida decisão de investimento ou 

os deveres de respeitar, na sua atuação, elevados padrões de diligência 

lealdade e transparência, pois na perspetival do Cliente, tendo em conta os 

contratos de gestão discricionária celebrados, a tónica aparentemente estaria 

                                                 
3 Vide PAULO CÂMARA, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra, p. 735. 
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sempre e só no cumprimento da garantia de capital e pagamento da 

remuneração acordadas.  

86) Pela análise do próprio documento B) junto com a Decisão da CMVM, se 

retira isso mesmo.  

87) Por fim, e no que se refere, em especial, ao teor do artigo 185.º da Decisão, 

onde se diz que “Para além de terem praticado os factos descritos, nenhum 

dos Arguidos adotou, ao longo do período de tempo em que os mesmos 

foram praticados, qualquer medida adequada a pôr-lhes termo imediato”, 

sempre se diga que – como a CMVM certamente não desconhecerá – a 

infração prevista no artigo 401.º, n.º 4 do CdVM, é uma infração omissiva 

pura, destinada a censurar, contraordenacionalmente, a violação do dever 

funcional de impedir práticas ilícitas praticadas no seio de uma pessoa 

coletiva. 

88) Ora, por diversas vezes, durante a Decisão, a CMVM imputa igualmente as 

várias contraordenações ao Arguido ao abrigo do artigo 401.º, n.º 4 do 

CdVM, ou é esta, pelo menos, a convicção do Arguido, pela forma como 

sistematicamente é elencada a não atuação dos Arguidos – contra eles 

valorada. 

89) Como se perceberá, para que exista uma omissão típica, é necessário que o 

Arguido, cumulativamente: - conheça ou deva conhecer a prática da 

infração; e - não adote as medidas adequadas para lhe pôr termo. 

90) Pelo que, para que seja imputado ao Arguido uma qualquer conduta omissiva 

com relevância para os efeitos do artigo 401.º, n.º 4 do CdVM, é necessário, 

antes de mais, aferir se existe uma real “capacidade fáctica individual de 

ação”4. 

91) E a não ser que, tal como já se referiu, se assuma, afinal, que no âmbito de 

intermediários financeiros sujeitos ao crivo da CMVM, os administradores 

                                                 
4
 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal..., ob.cit., p. 928 
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e, em particular, o Presidente do Conselho de Administração, conhece e 

deve conhecer tudo o que se passa em cada momento, em cada uma das 

funções desempenhadas por cada um dos (simples) 150 funcionários que, de 

meros executores, se podem mesmo apelidar de “percursores de teclas”, a 

Decisão falha em toda a linha e roça mesmo, em determinadas imputações, 

o absurdo factual. 

92) Como resulta, aliás, das regras gerais, para responsabilização do Arguido pelas 

contraordenações por que vem acusado sempre seria necessário resultar 

provado que o Arguido (i) previu o resultado, “ao menos como 

consequência possível da sua não-intervenção”5, (ii) representou a ação 

exigida ou imposta pela lei, o seu dever de agir, e finalmente, (iii) optou por 

não atuar. 

93) E embora a CMVM dedique o capítulo I do Título IV da Decisão a refutar esta 

argumentação, não colhem os argumentos aduzidos, pois o Arguido não 

confunde a qualificação da infração com a qualificação da conduta dos 

agentes, 

94)  Antes sim, distingue o elemento objetivo do subjetivo, alertando para a falta 

de rigor no tratamento do comportamento típico por parte da CMVM, que 

remete – sem qualquer elemento ou descritivo – para a prática de uma 

omissão relevante por violação de um dever geral de garante. 

95) Termos em que, impugna o Arguido também a presente decisão na parte em 

que o considera responsável por omissão que, como se demonstrou, não está 

sustentado em qualquer facto ou prova, não cumprindo, tão pouco, as 

exigências legais para imputar condutas a título omissivo. 

96) Relativamente à realização sistemática de registos de operações fictícias 

envolvendo as carteiras dos SIV´s de retorno absoluto e/ou as carteiras 

de clientes de gestão discricionária, refere a Decisão que esta prática 

                                                 
5 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal..., ob.cit., pág. 957 
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estava perfeitamente institucionalizada no BPP durante todo o período em 

que o Banco comercializou os produtos de retorno absoluto, decidida e 

executada com pleno conhecimento da sua Administração, designadamente 

do ora Arguido. 

97) Todavia, não indica onde sustenta a afirmação de que esta prática foi 

executada por decisão ou com o conhecimento do Arguido, nem tão pouco 

detalha entre as qualquer situação que demonstre registo de operações 

similares em períodos anteriores ao segundo semestre de 2008. 

98) Sobre esta matéria – e face à inexistência de factos na Decisão que sustentam 

as imputações efetuadas – o Arguido tecerá apenas duas breves 

observações. 

99) Por um lado, JOANA PERALTA, uma das testemunhas que se detetou ter sido 

ouvida sobre esta alegada prática, referiu «todos os anos a Administração 

(sic) dizia ao Paulo Lopes quais é que eram os objetivos. Diziam (re-sic) 

“tens de fazer 10 milhões este ano e faz o que quiseres”. Sei que ele 

explicava em termos globais e a Administração lhe dava carta-branca para 

fazer o que fosse necessário para atingir esse objetivo», sendo a própria 

incapaz de determinar temporalmente a prática que no seu depoimento 

assumiu ter adotado, nem em momento algum imputando tal conduta e tal 

frase ao Arguido. 

100) Por outro lado, a análise que a CMVM transporta para a Decisão demitiu-se 

de analisar se os fluxos detetados poderiam ter subjacentes outros objetivos 

que não aqueles que vêm indicados. 

101) Quando existam poderes de gestão discricionária é consabido que o Banco 

pode fazer transferências para maximizar o rendimento das carteiras, gerir o 

risco, etc. 

102) Sobre esta matéria em concreto, constata-se que percorridos os artigos 188.º 

a 234.º da Decisão e depois repetido nos artigos 376.º e ss,, não se identifica 
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uma qualquer transação de títulos – geradora de prejuízo para o titular da 

carteira – que tenha sido ordenada no período em que o Arguido detinha a 

direção do Asset Management (e que de acordo com a própria Decisão só 

ocorreu entre 2002 e 2005). 

103) Em todo o caso, de acordo com a noção apresentada no “Guia do Investidor 

da CMVM6” e tendo em conta o âmbito da discricionariedade inerente aos 

contratos de gestão financeira subjacentes às ditas transferências entre 

carteiras, a própria demarcação legal do conflito de deveres imputado – que 

exige a verificação em concreto do prejuízo – e a ausência de qualquer 

elemento que relacione o Arguido com as transferências identificadas e 

supostamente geradoras de mais e menos valias para os titulares das 

carteiras, ficam por demonstrar os elementos subjetivos e objetivos das 

contraordenações que neste capítulo em bloco se imputam ao Arguido. 

104) Conclui-se assim que a CMVM constrói na Decisão impugnada uma 

“teoria” da razão de ser de tais transferências sem qualquer sustentação em 

factos concretos que a demonstrem e que permitam a sua imputação ao 

Arguido. 

105) Acresce que, se o compromisso assumido perante os clientes era o de, na 

maturidade do investimento, restituir-lhes o capital investido acrescido da 

remuneração convencionada, substancialmente, não havia favorecimento de 

uns clientes e desfavorecimento de outros quando se procediam a 

transferências de produtos entre carteiras, de modo a aproximar as carteiras 

daqueles (“deficitárias”) e as carteiras destes (“superavitárias”) dos valores 

contratualmente garantidos. 

                                                 
6
 Disponível in www.cmvm.pt, Guia do Investidor, pp. 46 e 47 (consultado a 22.01.2015). 

 

http://www.cmvm.pt/
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106) Tal como não havia prejuízo para os clientes ou, pelo menos, intenção de os 

prejudicar quando às carteiras destes eram afetos determinados produtos 

que, no imediato, lhes diminuíam valor e que até aí pertenciam à esfera 

patrimonial do Banco. 

107) É que, em derradeira instância, sempre se contava que, chegado o momento 

da maturidade do investimento,  mesmo no caso de os títulos que 

compunham a carteira terem valor inferior ao contratualizado, 

designadamente por força dessas transmissões entre carteiras, o Banco 

entregaria ao cliente a verba com ele inicialmente convencionada, 

correspondente ao capital e à remuneração estipulada. 

108) Donde, só uma visão deturpada da realidade e que pretenda desviar-se da 

substancialidade dos factos aqui em discussão poderá admitir que a não 

entrega do “excesso de retorno” ao cliente configuraria, em princípio, na 

ausência de cláusula que justificasse a sua retenção a título de comissão de 

performance, um proveito ilegítimo do Banco, como se pretende fazer crer. 

109) Postas assim as coisas, como se impõe, torna-se desde logo evidente que a 

imputação das contraordenações de “violação de deveres relativos à 

qualidade de informação prestada aos clientes” (arts. 7.º/1 e 389.º/1, al. a) e 

n.º 2, do CVM) e de “violação dos deveres de respeitar, na sua atuação, 

elevados padrões de diligência, lealdade e transparência” (arts. 304.º/4 e 5 e 

388.º/1, al. b), do CVM), repousam sobre uma descrição factual 

desconforme à realidade, prejudicando necessariamente a validade de tal 

imputação. 

110) Em suma, a CMVM conclui que as transferências de títulos eram 

meramente fictícias e de forma a criar mais ou menos valias, sem cuidar de 

demonstrar qual foi, em concreto, a intervenção do Arguido e sem apurar se 

porventura existiram outras razões para as transferências identificadas, 

designadamente, se por exemplo se trataram de carteiras muito expostas e 
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determinado título em que se opta por vender parte dessa exposição a outra 

carteira.  

111) Finalmente, no que se refere, em especial, ao teor do artigo 232.º da 

Decisão, dá o Arguido aqui por integralmente reproduzido, por razões de 

facilidade expositiva, o que supra se aduz a propósito da prática de 

omissões pelo Arguido (vide, artigos 171.º a 185.º da presente Impugnação 

Judicial), não vingando a teoria “inventada” pela CMVM do conceito 

extensivo de autor, com a simples contribuição casual para a realização do 

tipo ! 

112) Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira da 

“Estratégia” PIAP 25 e entre as carteiras das estratégias PICL 8 e 

PIAP 27, de Credit Default Swaps com exposição ao Lehman Brothers 

já depois do anúncio público da falência deste banco, do que se 

depreende dos factos vertidos sob os artigos 235.º a 285.º (e repetidos nos 

artigos 525.º e ss. da Decisão) tal imputação ao Arguido vem sustentada nas 

declarações prestadas por Joana Peralta e nos e-mails remetidos por Paulo 

Lopes, respetivamente, no dia 15 de Setembro de 2008, pelas 17:45, 

dirigido à Comissão Executiva com conhecimento do Arguido, e no dia 16 

de Setembro de 2008, pelas 08:36, reencaminhando o mesmo e-mail a 

Tiago Ferreira, com conhecimento ao Arguido e à Comissão Executiva. 

113) Sucede que, na data em que alegadamente foram ordenadas as referidas 

transferências, o Arguido não se encontrava em Portugal, não tendo tomado 

conhecimento do teor dos e-mails acima citados enviados e, nem tão pouco, 

teve oportunidade de participar na alegada decisão prévia da Administração 

sobre as operações aqui em causa. 

114) Com efeito, o Arguido deslocou-se no dia 13.09.2008 a Nice só regressando 

a Lisboa no dia 16.09.2008 e só voltou ao BPP no dia 17.09.2008, pelas 
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15:30, ou seja, após a concretização das operações e sem qualquer 

oportunidade de reação aos e-mails remetidos por Paulo Lopes. 

115) Por outro lado, não existe qualquer prova nos autos que demonstre que a 

ordem de transferência do CDS – Banco Hypovereinsbank supostamente 

emitida por Paulo Lopes no dia 15 de Setembro de 2008, tenha chegado ao 

conhecimento do Arguido em moldes suficientemente detalhados que 

impusessem uma ação da sua parte. 

116) Pelos mais de cinquenta artigos que a Decisão da CMVM dedica a este 

capítulo, são feitas apenas duas referências ao Arguido, ora Recorrente, 

apenas para se dizer que agiu consciente e voluntariamente na prática dos 

factos (artigo 264.º da Decisão, repetidos no artigo 666.º) e que não adotou 

qualquer medida para lhe pôr termo (artigo 263.º da Decisão, repetidos no 

artigo 528.º). 

117) O que indica, mais uma vez, que a CMVM não dispõe de qualquer 

elemento, documento algum ou credível depoimento de quem possa ser 

testemunhar diretamente e com conhecimento, que concretize em que 

consistiu a intervenção do Arguido na produção dos factos descritos, 

construindo todo um circunstancialismo inexistente, por forma a poder 

imputar as referidas contraordenações diretamente ao Arguido, enquanto 

Presidente do Conselho de Administração do Banco. 

118) Relativamente ao processo de subscrição de “obrigações de Caixa BPP SA 

2008/2018 – 1ª série e “obrigações de caixa subordinadas BPP SA 

2008/2018 – 2ª série, não nega o Arguido – pese embora o decorrer dos 

anos – ter tido conhecimento genérico da emissão das obrigações 

subordinadas a que acima se fez referência, o que, a suceder, sempre 

haveria de o ser a título informativo, atendendo a que o Arguido, no período 

temporal de referência, exercia no BPP, apenas funções de Presidente do 
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Conselho de Administração não executivo e, como tal, não acompanhava – 

nem lhe estava cometida – a atividade de gestão corrente do Banco. 

119) O facto de ter tido conhecimento e de ainda hoje se lembrar disso nenhum 

sentido de ilicitude poderá encerrar, atendendo a que parece resultar dos 

elementos documentais dos presentes autos que também o Banco de 

Portugal teve conhecimento desta emissão – aliás, em bom rigor, mais do 

que conhecimento, aprovou a referida emissão, 

120) Dos autos resulta que nenhuma ordem foi emitida por qualquer elemento do 

Conselho de Administração ou da sua Comissão Executiva para que a 

referida emissão e colocação se não realizasse nos termos aprovados. 

121) Mais: resulta, ao invés, dos autos que as ordens transmitidas foram no 

sentido da existência de uma concreta e individualizada formalização da 

intenção de subscrição das obrigações por parte dos Clientes (com ou sem 

carteira de gestão discricionária) (veja-se, entre outras, fls. 11819 e ss, 

11829 e ss, 11831 e ss). 

122) Ora, tendo em conta que a contraordenação imputada ao ora Arguido se 

refere à existência de conflitos de interesse entre o BPP e os seus clientes e, 

nomeadamente, na prevalência do interesse do primeiro, a verdade é que 

não existem nos autos indícios que o Arguido sabia ou podia fazer algo para 

evitar que tal houvesse sucedido, tanto assim que resulta evidente dos 

elementos documentais supra identificados que o Arguido não teve 

conhecimento, nem poderia ter, das operações descritas que terão sido 

realizadas em alegada desconformidade com o que havia sido aprovado 

interna e externamente. 

123) Como se perceberá, o Arguido não desconfiou – tal como não acredita não 

ter desconfiado qualquer outro elemento do CA, por não existirem razões 

objetivas ou subjetivas para desconfiar – que a política aprovada pelo Banco 

não seria ou estaria a não ser respeitada pelos operacionais! 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

84 

 

124) Por fim, e no que se refere à decisão tomada pela nova Administração do 

BPP (como se faz referência no artigo 330.º da Decisão), não pode o 

Arguido deixar de sublinhar desconhecer, em absoluto, quais as motivações 

ou teor da referida deliberação. 

125) E diga-se ainda, no que se refere, em especial, ao teor do artigo 332.º e 908.º 

da Decisão , dá o Arguido aqui por integralmente reproduzido, por razões 

de facilidade expositiva, o que supra se aduz a propósito da prática de 

omissões pelo Arguido (vide, artigos 171.º a 185.º da presente Impugnação 

Judicial). 

126) Relativamente à transferência de títulos que constituíam fundos próprios de 

outras instituições de crédito da carteira própria do BPP para as carteiras 

dos SIV´s de retorno absoluto, face ao teor da factualidade descrita, o 

Arguido não pode deixar de manifestar-se surpreso no que se refere à 

concreta imputação subjetiva da contraordenação à esfera de 

responsabilidade do Arguido ora Recorrente. 

127) Com efeito, de acordo com o próprio iter decisório descrito em sede de 

Decisão, o Arguido não vislumbra de que forma poderá ser responsável pela 

alegada violação dos deveres do intermediário financeiro, nem tão-pouco 

que elementos poderão permitir concluir que o Arguido conhecia os termos 

das operações, o resultado lesivo e ilícito apontado pela CMVM e que, em 

consciência, nada fez para o evitar. 

128) O que o Arguido sabia era que o Banco havia adquirido ativos para a sua 

própria carteira e, por razões regulatórias, viu-se obrigado a alienar os 

referidos ativos (não porque achasse que os ativos estivessem 

sobrevalorizados ou porque quisesse, de algum modo, “desfazer-se” deles), 

129) Em bom rigor, dos elementos dos autos não se retira de que forma o 

Arguido poderá assumir um qualquer plus decisório ou cognoscitivo que 

não seja partilhado também pelo BdP e outras entidades, tanto mais que é a 
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própria CMVM a reconhecer que, quando o Arguido foi alertado pelo BdP 

na sua qualidade de Presidente do Conselho de Administração do BPP para 

a eventual existência de um problema, o Arguido imediatamente fez o que 

lhe competia de acordo com as suas funções: reuniu com as pessoas do BPP 

responsáveis pelas áreas em questão tendo contribuído assim para que se 

fossem feitas as diligências e tomadas as medidas exigíveis tal como 

desejado pelo BdP e em articulação com ele (relembre-se que, à data, o 

Arguido era apenas Presidente do Conselho de Administração e 

responsável, através da PCapital, pela área de Private Equity). 

130) Por fim, e no que se refere, em especial, ao teor do artigo 426.º da Decisão, 

dá o Arguido aqui por integralmente reproduzido, por razões de facilidade 

expositiva, o que supra se aduz a propósito da prática de omissões pelo 

Arguido (vide, artigos 171.º a 185.º da presente Impugnação Judicial), não 

vingando a teoria “inventada” pela CMVM do conceito extensivo de autor, 

com a simples contribuição casual para a realização do tipo. 

131) Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas de 

25 SIV´s de retorno absoluto para a conta 23282, uma vez mais, o 

Arguido não logra compreender a razão subjacente à imputação a si das 

contraordenações por que vem acusado pela CMVM. 

132) Com efeito, inexistem quaisquer indícios válidos de que quaisquer 

operações com eventual relevância contraordenacional tenham sido gizadas, 

ordenadas, conhecidas ou aprovadas pelo próprio. 

133) Em Novembro de 2008 já há muito que o Arguido não possuía qualquer 

tipo de pelouro ou responsabilidade executiva no BPP. 

134) E não se diga que o Arguido continuou a exercer a gestão efetiva e corrente 

do Banco Privado,  apenas e tão só porque alguns dos coarguidos ou outros 

colaboradores o afirmam, porque continuar a interessar-se pelos assuntos do 
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Banco que ajudou a criar é uma situação e ter mão ativa e diária na gestão 

da instituição financeira e na totalidade das suas áreas, é outra. 

135) O que o Arguido soube era que o Banco havia adquirido ativos para a sua 

própria carteira e, por razões regulatórias, se viu obrigado a alienar os 

referidos ativos (mas não porque entendesse que os ativos estivessem 

sobrevalorizados ou porque quisesse, de algum modo, "desfazer-se" deles). 

136) Para além de que, não teve a referida operação (e pela análise da 

documentação a que conseguiu o Arguido ter acesso) qualquer impacto ou 

prejuízo causado aos clientes. 

137) Por fim, e no que se refere, em especial, ao teor do artigo 420.º e repetido 

nos artigos 1171.º da Decisão, dá o Arguido aqui por integralmente 

reproduzido, por razões de facilidade expositiva, o que supra se aduz a 

propósito da prática de omissões pelo Arguido (vide, artigos 171.º a 185.º da 

presente Impugnação Judicial), não vingando a teoria “inventada” pela 

CMVM do conceito extensivo de autor, com a simples contribuição casual 

para a realização do tipo. 

138) Relativamente aos processos de subscrição das ações provenientes dos 

aumentos de capital nos veículos de private equity Privado Financeiras e 

Liminorke SGPS, SA, não foram recolhidos pela CMVM, enquanto 

elementos de prova no que a esta parte diz respeito, quaisquer documentos 

que se refiram ao Arguido ou que provem a sua participação ou 

conhecimento seja do que for a este propósito. 

139) Na verdade, o Arguido pouca ou nenhuma intervenção tinha na prospeção e 

recolha de intenções de investimento para a aquisição de ações das 

sociedades veículo ou, bem assim, no registo dos valores mobiliários nas 

contas dos clientes e aprovação do prospeto junto da CMVM.  

140) O Arguido apenas era consultado para a aprovação global das estratégias de 

private equity, ficando todo o processo de planeamento e desenvolvimento 
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das estratégias aprovadas na globalidade alocado à Direção de Private 

Equity do Banco. 

141) Por sua vez, a comercialização das ações emitidas pelas sociedades veículos 

junto dos clientes do BPP e, consequentemente o registo dos valores 

mobiliários e aprovação do prospeto, ficaram a cargo da Área Comercial e 

Operacional do Banco. 

142) Ora, o Arguido não acompanhou – nem podia acompanhar – o modo como 

a Área Comercial e Operacional do BPP registava os valores mobiliários 

emitidos pelas sociedades veículo junto das contas dos clientes, desligado 

que estava da gestão corrente do Banco desde que deixara de ser 

administrador executivo em Março de 2005. 

143) Mas o Arguido não foi informado, em todo o caso, da não aprovação junto 

da CMVM do prospeto inerente à distribuição de valores mobiliários 

emitidos pelas sociedades veículos, a qual julgava ter sido processada 

conforme era habitual. 

144) Para este tipo de situações lembra-se o Arguido de que era comummente 

criado um Grupo de Trabalho que ficaria responsável por assegurar que 

todo o processo de aumento de capital das sociedades veículo era efetuado 

de acordo com a Lei Belga e com o CdVM. 

145) Termos em que se entende não existir nos autos quaisquer indícios de que o 

Arguido sabia ou podia fazer algo para que evitar a alegada preterição 

daquela formalidade legal. Tanto assim é que resulta evidente dos 

elementos documentais constantes dos autos que o Arguido não teve 

conhecimento dos concretos moldes das operações descritas. 

146) Em todo o caso sempre se dirá que, não estando admitidos à negociação em 

mercado regulamentado, nem integrados em sistema centralizado, os 

valores mobiliários emitidos pelas sociedades veículo poderiam – como 

efetivamente viria a suceder – ser registadas de acordo com a modalidade 
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prevista na alínea b) do artigo 61.º do CdVM, ou seja, por meio do registo 

num único intermediário financeiro indicado pelo emitente (cfr. artigo 63.º, 

n.º 2 do CdVM). 

147) Quanto à alegada realização de oferta pública sem aprovação de 

prospeto ou sem registo na CMVM (cfr. artigo 393.º, n.º 1, alínea a) do 

CdVM), carece também de sentido a imputação feita pela CMVM ao BPP 

e, por conseguinte ao Arguido, pela alegada realização de uma oferta 

pública de distribuição sem aprovação de prospeto, conduta abstratamente 

enquadrável na contraordenação muito grave prevista no artigo 392.º, n.º 5 

do CdVM. 

148) É que segundo o artigo 108.º do CdVM, o Código e os regulamentos que a 

complementam aplicam-se às ofertas públicas dirigidas especificamente a 

pessoas com residência ou estabelecimento em Portugal, seja qual for a lei 

pessoa do oferente ou do emitente e o direito aplicável aos valores 

mobiliários que são objeto da oferta. 

149) Ora, as ditas ofertas públicas de distribuição a que se refere a CMVM na 

Decisão foram dirigidas a todo o universo de clientes do BPP, pelo que para 

além de clientes portugueses foram também alvo de prospeção e recolha de 

intenções os clientes espanhóis (sucursal em Espanha), os clientes sul-

africanos (escritório de representação), os clientes brasileiros (escritório de 

representação), os clientes angolanos (private bankers) e, bem assim, os 

clientes do BPP Cayman.  

150) Ainda que se considere aplicável a legislação nacional, cabe salientar que os 

requisitos informativos são mais ligeiros no caso de ofertas de valores 

mobiliários com um valor nominal unitário igual ou com um preço de 

subscrição ou de venda por destinatário igual ou superior a € 50.000 

(cfr. artigo 111.º, n.º 1, alínea e) do CdVM). 
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151) Nesses casos não haverá obrigatoriedade de preparar um prospeto e o único 

procedimento a cumprir é a realização de uma notificação para efeitos 

estatísticos à CMVM, à semelhança do que acontece com as ofertas 

particulares (cfr. artigo 134.º, n.º 4 do CdVM). 

152) Termos em que não se poderá aplicar a contraordenação muito grave 

prevista no artigo 392.º, n.º 5 do CdVM, a qual pressupõe a obrigatoriedade 

de aprovação de prospeto, mas tão só a contraordenação menos grave que o 

n.º 5 do artigo 393.º do CdVM prescreve para a omissão de comunicação à 

CMVM de oferta particular de distribuição.  

153) Relativamente à informação prestada aos clientes que subscreveram o 

segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A., em termos 

simplistas, a CMVM entende que o BPP recorreu a uma metodologia de 

sustentação do preço de subscrição das novas ações da Privado Financeiras, 

S.A. puramente teórica, por recorrer ao preço médio dos price targets 

atribuídos por 6 casas de investimento durante o mês de Janeiro de 2008. 

154) Antes de mais importa referir que tal metodologia – que a CMVM apelida 

de teórica – é, na verdade, comummente utilizada e justifica-se na avaliação 

de investimentos de médio e longo prazo, como era inequivocamente o caso 

da subscrição de ações da sociedade veículo Privado Financeiras, S.A. 

155) É que nestes casos não tem relevo maior a determinação do NAV diário, 

sujeito que está a enormes flutuações provocadas pela extrema volatilidade 

intra-diária dos mercados de capitais, tanto mais quando se fala de título 

objeto de um elevado turnover diário como sucede com as ações do BCP. 

156) Interessará, sim, procurar determinar um preço de subscrição que reflita a 

média das projeções (price targets) que analistas financeiros credíveis 

fazem do valor de mercado dos ativos em carteira, tendo em conta um 

horizonte temporal mais lato. 
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157) Tanto, assim, é que a referida metodologia recebeu o próprio aval – pasme-

se – do Departamento de Supervisão de Gestão de Investimento Coletivo da 

CMVM em Relatório elaborado em 19 de Outubro de 2010 e junto aos 

autos a fls. 26497. 

158) O método utilizado pela Privado Financeiras, S.A. veio, inclusivamente, a 

ser refletido na contabilidade da empresa por referência ao ano 2007, a qual 

recebeu o aval dos auditores. 

159) É a própria CMVM que reconhece a bondade da metodologia utilizada pelo 

BPP no cálculo do NAV que viria a servir de base para a determinação do 

preço de subscrição. 

160) Tal deve-se ao facto da média dos price targets refletir um valor mais 

estável (logo mais realista) do preço de mercado das ações do BCP, tendo 

em conta um horizonte de investimento mais lato e permitindo, deste modo, 

contornar o efeito random walk que a generalidade dos financeiros 

reconhece existir na fixação de preços de mercado em bolsa no curto prazo. 

161) Também não é correto afirmar-se que o BPP não apresentou aos 

investidores qualquer estudo técnico que esclarecesse quanto ao preço de 

emissão das novas ações ou que não forneceu aos investidores toda a 

informação que precisavam para investir. 

162) A este propósito veja-se a apresentação em powerpoint que foi 

disponibilizada aos investidores e que se encontra junto aos autos a fls. 

26545, onde se esclarece qual o valor considerado para a avaliação dos 

ativos da Privado Financeiras, S.A., nos seguintes termos: «Desta forma, as 

principais casas de investimento reviram recentemente os seus Price 

Targets, sendo que o valor médio considerado na situação atual, seja de € 

2,55». 

163) Termos em que se afigura que nenhuma responsabilidade poderá ser 

assacada ao ora Arguido, à data Presidente do Conselho de Administração 
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não executivo, pela eventualmente errónea divulgação do NAV por parte de 

apenas uma private banker e do preço de subscrição, uma vez que apenas 

tinha conhecimento (e controlo) dos termos gerais da operação aqui em 

análise, a qual, reitere-se, não merece qualquer reparo. 

164) Acresce esclarecer que a situação financeira, débil ou não, da sociedade 

Privado Financeiras, S.A. nunca foi ocultada aos acionistas, nem aos 

potenciais investidores clientes do BPP.  

165) A má performance que a Privado Financeiras, S.A. teve no ano de exercício 

de 2007 foi devidamente refletida em rubrica própria no balanço incluso no 

Relatório e Contas de 2007. A este propósito, note-se que a rubrica 

contabilística dos resultados do exercício acusa um valor negativo de € 

67.557,879,60. 

166) O referido Relatório e Contas foi elaborado de acordo com as normas 

contabilísticas em vigor à data no ordenamento jurídico belga, tendo 

inclusivamente sido auditado pela sociedade de revisores oficiais de contas 

belga BDO Atrio Bedrijfsrevisoren. 

167) O aumento para 4% da participação da Privado Financeiras S.A em ações 

do BCP sempre implicou o cenário (hipotético) de (i) aquisição de mais 

61.243.131 ações do BCP (antes deste realizar o seu aumento de capital) e o 

investimento de 122,5 milhões de euros, utilizando a cotação média de € 

2,00 e, bem assim, (ii) subscrição no aumento de capital das ações 

decorrentes dos direitos da aquisição supra referida, traduzindo-se na 

aquisição de 17.941.776 ações ao preço de € 1,20, o que infelizmente, não 

veio a suceder. 

168) Acresce referir que todo o processo de operacionalização e comercialização 

do aumento de capital da Privado Financeiras S.A. foi entregue, por 

indicação da Comissão Executiva do BPP, a um Grupo de Trabalho criado 
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para o efeito, constituído pela Dra. Joana Soares Martins, Dr. Juan Alvarez 

e Dra. Mafalda Trindade (vide ata a fls. 15698 a 15699). 

169) E o trabalho de estabelecer contactos com os clientes e obter as assinaturas 

dos investidores ficou entregue às Áreas Comercial e de Operações do 

Banco, nas pessoas de Helena Seruca e Adriana Guimarães. 

170) Razão pela qual resultando manifesta a inexistência de qualquer prova da 

intervenção ou do conhecimento do Arguido já que o processo de 

comercialização da estratégia foi feito sem conhecimento ou intervenção do 

arguido, nenhuma responsabilidade lhe poderá ser assacada à luz do dos 

artigos 401.º, n.º 1 e 5 do CdVM, porquanto a imputação subjetiva neles 

vertida pressupõe um ato voluntário e consciente do agente no cometimento 

do ilícito, o que ficou, in casu, por provar, como aliás não o poderá ser pois 

não corresponderia à verdade. 

171) E, por fim, e no que se refere, em especial, à possível prática por omissão 

pelo Arguido, dá-se, por razões de facilidade, aqui por integralmente 

reproduzido o que supra se aduz a propósito da prática de omissões (vide, 

artigos 171.º a 185.º da presente Impugnação Judicial), não vingando a 

teoria “inventada” pela CMVM do conceito extensivo de autor, com a 

simples contribuição casual para a realização do tipo. 

172) Relativamente à informação prestada aos clientes, entre Setembro e 

Novembro de 2008, sobre a situação financeira do banco, em particular, a 

CMVM na decisão impugnada assinala a conduta dos membros dos 

Comités de Risco e Comité ALCO e que dispunham da informação 

necessária para aferir com rigor da real situação financeira do Banco, 

designadamente no que diz respeito à ponderação de risco dos ativos do 

Banco (artigo 1511.º e ss. da Decisão). 

173) A CMVM parece querer ignorar a realidade que a rodeia para assim tentar 

fortalecer o seu débil caso – que o Mundo assistiu em Setembro de 2008 a 
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uma gravíssima crise financeira que, aliás, determinou a falência do Lehman 

Brothers.  

174) O que sucedeu em Setembro de 2008 não foram “rumores/noticias na 

comunicação social sobre a difícil situação da banca em geral e do BPP em 

particular”. O que sucedia naquela altura era uma crise financeira de 

proporções (sobretudo no âmbito do efeito reflexo) ainda difíceis de 

determinar na altura em que se escrevem estas linhas, mas que logo na 

altura foi evidente que era a maior crise do sistema financeiro mundial, se 

não de sempre pelo menos desde a chamada crise de 1929. 

175) Como é evidente, era absolutamente necessário transmitir confiança aos 

mercados, tendo sido essa atitude de todos os responsáveis políticos e de 

todas as administrações dos Bancos nacionais e internacionais assumiram.  

176) Todos os bancos portugueses estavam nesses tempos (sabe-se hoje) em 

risco iminente de falência (ou melhor insolvência), fosse qual fosse a sua 

prática e por fatores para além da sua capacidade de ação.  

177) E nessa altura encontrava-se bem presente o receio do “efeito dominó” que 

uma corrida aos levantamentos poderia causar. Era por isso pressuposto que 

a administração da época não estava a fornecer aos clientes qualquer tipo de 

incentivo para que abandonassem o Banco à sua sorte e nada disso foi 

censurado… 

178) A finalidade última das normas presentes no CdVM é a proteção dos 

investidores, eficiência e regularidade de funcionamento dos mercados de 

instrumentos financeiros, controlo da informação e prevenção do risco 

sistémico. Exacerbar externa e internamente algum risco da posição do BPP 

resultaria a que os clientes acorressem em massa ao levantamento das suas 

aplicações multiplicando os efeitos nefastos resultantes da difícil situação 

do BPP. 
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179) O dever do Arguido e, aliás, de todos os administradores do BPP em 

funções era o de pugnar pela defesa dos interesses da instituição financeira, 

de evitar a insolvência da instituição no que, aliás, foram seguidos pela 

administração que os seguiu que encetou um complexo caminho de 

negociações com as autoridades públicas, como a CMVM não pode ignorar 

considerando que, tal como é público, foi parte ativa na decisão sobre a 

(in)subsistência do Banco. 

180) Ignora olimpicamente a CMVM o preceito do Código das Sociedades 

Comerciais segundo o qual, no seu artigo 64.º refere que “os gerentes ou 

administradores da sociedade, devem observar (…) b) Deveres de lealdade, 

no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos 

sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a 

sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e 

credores.” 

181) De acordo com o artigo 36.º do Código Penal, aplicável ao RGCO ex vi do 

seu artigo 32.º, “Não é ilícito o facto de quem, em caso de conflito no 

cumprimento de deveres jurídicos (…) satisfizer dever ou ordem de valor 

igual ou superior ao do dever ou ordem que sacrificar”. 

182) Deverá, por isso, V. Exa. ter a coragem que a CMVM não teve, de assumir, 

com frontalidade, que o mundo mudou em 2008! 

183) Considerando tudo quanto se referiu supra a propósito de cada um dos 

Capítulos e Subcapítulos da presente decisão, é manifesta, antes de mais, a 

ausência de prova que possa sustentar a decisão proferida pela CMVM no 

que respeita ao aqui Arguido. 

184) Não se compreendendo sequer o processo lógico-dedutivo que determinou a 

formulação do juízo de censura subjacente a cada uma das mencionadas 

imputações contraordenacionais. 
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185) A Decisão formulada carece, assim, de um mínimo de sustentação de facto 

e de direito, padecendo, para além do mais, de gravíssimas omissões, 

entendendo o Arguido que deverá ser procedente o recurso agora 

apresentado e a decisão que vier a ser proferida não deverá condenar este a 

qualquer ilícito contraordenacional. 

186) Conclui-se assim, que a CMVM não investigou nem se quis esclarecer de 

qualquer forma, tendo optado pela via mais acessível: condenar – sem mais 

– o fundador e Presidente do Conselho de Administração da instituição por 

atos que este não praticou, que não tomou conhecimento e que, por esse 

motivo, não teve a possibilidade de lhes pôr cobro. 

187) No fundo, a Decisão aplica o princípio que imortalizou um famoso treinador 

português quando lhe foi perguntado qual era a tática para um jogo de 

futebol importante: “tudo ao molho e fé em Deus”. A CMVM atira para o 

meio do Conselho de Administração do BPP um conjunto de acusações sem 

dizer a quem as atribui e depois, com fé no deus do acaso, da sorte ou seja 

lá do que for, acha que alguém porá a cabeça de fora para dizer “fui eu” ou 

para dizer “foi aquele menino” e, se isso não acontecer, tentar justificar que 

quando não se sabe quem fez seja o que for, deve pressupor-se 

axiomaticamente – mas inconstitucional e ilegalmente – que foram todos 

eles.  

* 

II) Do recorrente Paulo Guichard: 

1) A sanção aplicada ao arguido Paulo Guichard é inequivocamente excessiva 

e desproporcional. 

2) Além de fixadas em valores muito elevados, longe dos mínimos legais (cf. 

fls. 1096 e ss. da acusação), as coimas parcelares são quase coincidentes 

com as aplicadas ao coarguido João Rendeiro. 
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3) O que se refletiu na quase coincidência da coima única, o que se mostra 

intolerável tendo em conta que apresentam realidades económicas, 

profissionais e pessoais totalmente divergentes. 

4) Que sendo conhecidas da CMVM, não influenciaram, como se impunha, a 

medida da sanção. 

5) Em violação das normas dos arts. 405.º do CVM e 18.º do RGCO. 

6) Atenta a sua situação de insolvência, nunca o arguido Paulo Guichard 

poderia ter sido condenado numa coima única no valor de € 700.00,00. 

7) Na verdade, apesar de se aludir, en passant, à sua situação de insolvência, 

foram desconsiderados as suas reais condições económicas e financeiras. 

8) O arguido foi declarado insolvente por sentença de 25 de Março de 2013 

(Proc. n.º 481/13.2TJPRT, que corre termos no antigo 3.º Juízo Cível do 

Porto). 

9) Ao longo de vários anos o arguido viu-se forçado a investir em sociedades 

por si representadas, o que fez, quer através da aplicação de capitais 

próprios, nunca recuperados, quer através da assunção de avais e fianças 

pessoais; também liquidou, através de capitais próprios, dívidas à S.S. em 

valores consideráveis, que rondaram os € 500.000,00. 

10) Essas sociedades acabaram por nunca recuperar e foram declaradas 

insolventes, sendo o arguido chamado a responder pelas dívidas que, 

pessoalmente assumiu, ainda que em interesse delas. 

11) Entre Março de 2011 e Maio de 2012, o arguido liquidou impostos em 

dívida, no total de € 2.669.409,91, regularizando a sua situação tributária. 

12) Há cerca de 7 anos que o arguido se vê a contas com variados processos 

penais e contraordenacionais mediáticos relacionados com o exercício de 

cargos no BPP e em outras entidades a este ligadas, tendo sido privado do 

exercício da sua profissão e deixado de auferir rendimentos profissionais 

que lhe permitissem suportar todos os seus encargos. 
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13) Mais, a totalidade do património do arguido encontra-se “congelada” pelas 

autoridades suíças à ordem do processo n.º 7447/08.2TDLSB (DIAP de 

Lisboa). 

14) Recentemente foi condenado pelo BdP em coima de € 1.500.000,00. 

15) A coima a aplicar pela prática de alegadas infrações contraordenacionais, 

ainda que graves, não pode sufocar o arguido ao ponto de ser absolutamente 

impossível, logo à partida, cumprir a sanção aplicada… 

16) Por se tratar de uma coima excessiva, desproporcional e determinada com 

desconsideração da particular situação económica do arguido,  impõe-se a 

sua substituição por outra, ajustando-se à concreta atuação do arguido, e 

que verdadeiramente tenha em conta a atual situação de insolvência do 

arguido (nos termos e para os efeitos dos arts. 405.º do CVM e 18.º do 

RGCO). 

17) Termos em que se requer a V. Exa. se digne revogar a decisão 

condenatória, substituindo-a por outra que aplique ao arguido Paulo 

Guichard uma coima proporcionada e ajustada à sua concreta atuação 

e compatível com a sua atual situação de insolvência, tudo nos termos 

dos arts. 405.º do CVM e 18.º do RGCO. 

* 

III) Do recorrente Salvador Fezas Vital: 

1) Invoca, desde logo, a inconstitucionalidade do presente processo, por violação 

do artigo 32.º da CRP, ao impossibilitar o cabal exercício do direito de 

defesa dos Arguidos, desrespeitando os direitos de audiência e defesa 

condignos consagrados no n.º 10 do mesmo artigo para os processos 

contraordenacionais, atenta a decisão de não prorrogação do prazo para 

apresentação de impugnação judicial. 

2) Com efeito, proferida a Decisão que ora se impugna, veio o ora Arguido 

requerer a prorrogação do prazo de 20 dias úteis concedido (por mais 30 
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dias) para apresentação do competente recurso de impugnação judicial, 

alegando a extensão e complexidade do processo, o tempo de que a CMVM 

dispôs para instruir o processo e proferir a presente Decisão, a dificuldade 

em aceder ao mesmo pelos constrangimentos colocados pela CMVM e a 

impossibilidade de análise crítica da Decisão e de toda a prova recolhida 

nos autos para onde a mesma remeta em tão curto espaço de tempo, com 

base nos arts. 107.º, n.º 6 do CPP aplicável ex vi 41.º do RGCO e 407.º do 

CdVM.  

3) O pedido de prorrogação de prazo foi indeferido pela CMVM, que alegou a 

não aplicabilidade da referida norma do Código de Processo Penal, e a 

omissão do  CdVM quanto a esta matéria. 

4) Ora, esta decisão da CMVM é integralmente contrariada pela Jurisprudência 

dominante (veja-se Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 02-

06-2010) e por decisões de outras autoridades administrativas (Banco de 

Portugal, no processo Proc. 01/09/CO) em processos similares instaurados 

contra os ora Arguidos, encontrando-se desprovida de base legal na medida 

em que o referido artigo do CPP é aplicável aos processos de 

contraordenação instaurados pela CMVM. 

5) A impossibilidade de obtenção de cópia integral do processo e/ou confiança do 

mesmo para preparação da defesa, em clara violação dos preceitos 

constitucionais que preveem o acesso à justiça e a um processo equitativo, 

designadamente no artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa, é 

outra enorme manifestação da inconstitucionalidade do presente processo. 

6) Com efeito, a disponibilização de cópia do processo em formato de papel com 

um custo  de €0,50 por página, o que se traduz num custo nunca inferior 

a €15.000,00, não garante um equitativo e justo acesso aos autos e, 

consequentemente, um verdadeiro direito de defesa.    
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7) O facto de a CMVM negar aos Arguidos o acesso aos autos – não se 

admitindo como razoável que os mandatários dos Arguidos possam ser 

obrigados a permanecer durante semanas ou mesmo meses nas instalações 

na CMVM para conseguirem consultar um processo desta dimensão ou, em 

alternativa, que sejam obrigados a suportar um valor astronómico para obter 

cópias integrais do mesmo – viola de forma  gritante os mais elementares 

direitos de defesa e os direitos a um processo equitativo e justo consagrados 

na CRP.  

8) É manifestamente impossível apresentar uma defesa devidamente 

fundamentada a uma Decisão com 1175 páginas com o  acesso físico ao 

suporte documental da decisão comprometido, num processo com mais de 

30.000 fls.! 

9) Assim, a interpretação que a CMVM faz da lei, designadamente do art. 89.º do 

Código de Processo Penal, é inconstitucional e violadora do artigo 20.º da 

Constituição da República Portuguesa, designadamente n.º 1 e 2, que 

consagram o direito ao acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos 

direitos, sem o fazer depender dos meios económicos de cada um. 

10) O comportamento da CMVM  destaca-se pela negativa, não indo de encontro 

ao de qualquer outra entidade decisora, pois qualquer Tribunal, num 

qualquer processo crime e/ou contra-ordenacional, e sobretudo em 

processos desta complexidade, concede cópia integral do processo 

devidamente digitalizado ao Arguido (vveja-se o caso do proc. n.º 

478/10.4TDLSB, que corre termos na 2.ª Vara Criminal de Lisboa e o proc. 

de contraordenação n.º 01/09/CO (Ap. 05/09/CO), no qual atualmente 

decorre o Julgamento sob o n.º proc. 45/14.3YUSTR, no 1.º Juízo do 

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, no qual Banco de 

Portugal forneceu cópia integral do processo, designadamente das 
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gravações dos depoimentos recolhidos em fase de inquérito e instrução e 

respetivas transcrições).  

11) Vem ainda o ora Impugnante pugnar pela prescrição do presente processo 

contra-ordenacional tendo em conta que os factos que lhe são imputados 

remontam ao período temporal de 2002 a 2008, e conforme resulta dos 

artigos 418.º do CdVM e 27.º do RGCO, aplicável ex vi artigo 407.º do 

CdVM, o procedimento pelas contraordenações previstas no CdVM 

prescreve no prazo de 5 (cinco) anos.   

12) Veja-se, designadamente, os casos em que a autoridade administrativa 

sanciona o Arguido pela prática de ilícitos consubstanciados na inserção de 

descritivos meramente fictícios ou virtuais, alegadamente praticados entre 

2002 a 2008, fazendo referência a um e-mail do ora arguido com data de 

27.06.2002, bem como a menção à criação de uma sociedade denominada 

Stimulus Company, em 08.07.2003. 

13) Assim, todos os factos anteriores a 2006 alegadamente praticados pelos 

Arguidos, e a estes imputados pela douta acusação proferida, se encontram 

prescritos uma vez que o decurso do prazo de prescrição constitui um 

“pressuposto negativo de toda a condenação e execução”. 

14) Alega a Decisão que o ora Arguido foi notificado da Acusação em 27.04.2011 

– momento em que se interrompeu a prescrição – e que nessa data, tendo 

em conta que estamos perante infrações continuadas, não havia ainda 

decorrido o prazo de cinco anos. 

15) Não assiste razão à CMVM: não basta classificar todas as infrações 

genericamente como continuadas, sem apresentar qualquer fundamentação 

especificada, sobretudo tendo em conta o facto de a Decisão não contemplar 

a diminuição da culpa, que uma infração continuada naturalmente 

acarretará. 
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16) Contudo, e mesmo que assim não se entenda e se contemple o prazo máximo 

de prescrição, atendendo ao fator interruptivo da mesma alegado na 

Decisão, temos necessariamente que considerar que o procedimento se 

encontra prescrito quanto as operações alegadamente efetuadas entre 2002 

e 2006, pois já decorreram mais de 7 anos e ½ sobre a prática dos factos 

imputados ao Arguido (nos termos do art. 28.º, n.º3 do RGCO, aplicável ex 

vi art. 407.º do CdVM). 

17) Não obstante não ter sido considerada, veio ainda o ora Impugnante arguir a 

nulidade da acusação proferida, alegando a  falta de indicação dos factos 

em concreto alegadamente praticados por este Arguido e qual a sua 

participação nos mesmos (se por ação ou omissão), limitando-se a  imputá-

los indiferentemente a todos os arguidos, sempre a título doloso, pelo facto 

de os mesmos terem sido administradores do também aqui arguido BPP, 

nada sendo alegado sobre a atuação concreta e conhecimento direto dos 

factos em causa por parte de cada um deles.  

18) Ora, “a responsabilidade penal é de carácter pessoal donde que seja 

necessário distinguir a contribuição de cada um dos membros do grupo 

[que tomou uma decisão colegial] para a conduta constitutiva da infração 

para poder ponderar-se assim da responsabilidade de cada um dos 

membros do colégio.”, conforme defende o Prof. Germano Marques da 

Silva, in Responsabilidade Penal das Sociedades e dos seus 

Administradores e Representantes, Editorial Verbo, 2009. 

19) A Decisão apenas remete, de forma superficial, para a disciplina do art. 50.º do 

RGCO, o qual respeita ao direito de audição e defesa do Arguido, nada 

dispondo acerca da forma como deve ser elaborada a acusação sobre a qual 

o Arguido depois se pronuncia pelo que, tendo em conta que o art. 41.º 

RGCO remete para os preceitos reguladores do processo criminal 

(estabelecendo inclusivamente no seu n.º2 que as autoridades 
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administrativas gozam dos mesmos direitos e estão submetidas aos mesmos 

deveres das entidades competentes para o processo criminal, sempre que o 

contrário não resulte do presente diploma), o regime aplicável a esta matéria 

deverá ser o do processo penal.  

20) Veja-se a título de exemplo, os Acórdãos do STJ de 21.09.2006, ou do TRP de 

10.01.2007, acima melhor referenciados, os quais defendem a aplicação do 

art. 283., n.º 3 b) CPP aos processos contraordenacionais.  

21) Deste modo, a acusação deduzida deveria ter sido considerada nula, nos termos 

e para os efeitos do disposto no artigo 283.º, n.º3 al. b) do CPP, aplicável ex 

vi do art. 41.º RGCO e 407.º do CdVM. 

22) Sem prejuízo do já alegado, por mera cautela de patrocínio, se dirá que, não 

sendo julgadas procedentes as questões prévias alegadas, a presente Decisão 

deverá ser revogada uma vez que padece do vício de falta de 

fundamentação, fazendo, em muitos casos, uma errónea apreciação da 

prova recolhida ao ignorar elementos de prova que apontam no sentido 

inverso da matéria dada como provada. 

23) A Decisão recorrida condena o Arguido pela utilização nos extratos dos 

descritivos Variação Potencial, Diferenças Cambiais, Leaving Seagull e 

MB Float, que configuram a prática de contraordenações graves pela 

violação do dever de qualidade de informação e do dever de todos os 

intermediários financeiros observarem os ditames da boa-fé, de acordo com 

elevados padrões de diligência, lealdade e transparência (arts. 7.º e 304.º, 

n.2 e 5 do CdVM). 

24)  Refere o Impugnante, a este respeito, que a introdução de tais descritivos terá 

partido de uma necessidade sentida pela área comercial, no ano de 

2002/2003, não sendo competência do Arguido a inclusão de tais 

referências nos extratos, conforme resulta de prova testemunhal a seguir 

discriminada, e que o referido título não foi criado com qualquer intenção 
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de dissimular as garantias assumidas perante os clientes, mas apenas com o 

propósito de simplificar os extratos e a informação constante dos mesmos, 

bem como facilitar o trabalho em termos operacionais de quem tinha que 

registar diariamente a valorização dos títulos. 

25) O Banco não pretendeu nunca ocultar informação aos clientes, antes pelo 

contrário: tal informação era divulgada no jornal semanário com maior 

tiragem nacional, através da publicação semanal dos anúncios na revista 

“Única” do Jornal “Expresso”, durante mais de 10 anos, referindo-se 

expressamente a garantia de capital. 

26) Acresce que os valores correspondentes ao Leaving Seagull se encontravam 

registados nas rubricas extrapatrimoniais, cujo detalhe era fornecido às 

entidades de supervisão. Por outro lado, importa considerar que nenhum 

destes títulos ou descritivos causou qualquer prejuízo aos clientes do Banco, 

porquanto não alteravam o valor dos investimentos realizados pelos clientes 

de forma a modificar a contrapartida financeira a que os mesmos tinham 

direito. 

27) Sublinha-se, nunca nenhum cliente deixou de receber o valor que tinha 

contratado com o Banco (capital e remuneração acordada) nos 

investimentos de retorno absoluto (vide os depoimentos de Sérgia 

Farrajota, Pedro Assunção, Vítor Castanheira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

28) Note-se que, da prova recolhida em fase de instrução, se conclui que, em regra, 

os cliente de Retorno Absoluto nem sequer analisavam os extratos 

detalhados onde constavam tais descritivos, estando tranquilos com a 

garantia de capital que lhes era assegurada pelo Banco (vide depoimentos 

de Paulo Guichard, Carlos Santos, Sandra Chaves, Maria Isabel Francisco), 

não podendo ser assacada qualquer responsabilidade ao ora Arguido. 

29) Vem também a Decisão ora recorrida condenar o Arguido pelo registo de 

operações “fictícias” envolvendo as carteiras dos SIV’s de Retorno 
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Absoluto e/ou carteiras de clientes de gestão discricionária, prática 

alegadamente generalizada no Banco, e que ocorreu de forma sistemática 

entre 2002-2008, com conhecimento de toda a Administração do Banco, 

práticas essas que consistem na violação do dever de atuar de modo a evitar 

o reduzir risco de conflito de interesses, violação do dever de assegurar 

tratamento transparente e equitativo, violação do dever de dar prevalência 

aos interesses do cliente em relação aos seus, violação do dever de defesa 

do mercado, violação do dever de segregação patrimonial, violação do 

dever de qualidade da informação, previstos respetivamente nos arts.309.º, 

n.º1, 2, 311.º, 306.º, n.º 1 e 7.º do CdVM. 

30) A Decisão de condenar o Arguido assenta no pressuposto erróneo segundo o 

qual todos os Administradores de uma instituição bancária e, em concreto 

do BPP, conheciam as operações que alegadamente foram realizadas com 

carteiras de clientes, pela Gestão de Factivos do Banco, o que não pode 

estar mais longe da realidade na medida em que o ora Arguido nunca 

exerceu funções efetivas na área de gestão de ativos, não tinha qualquer 

intervenção na gestão dos títulos que compunham as carteiras dos clientes, 

nem acompanhava a sala de mercados. 

31) A este propósito, ficou ainda demonstrado ao longo da instrução do processo 

que, pese embora formalmente tivesse exercido funções na área de Asset 

Management, o ora Impugnante não era quem na prática geria tal área, nem 

operacionalmente, nem em termos de definição de objetivos (ponto 128 – 

pág. 86). 

32) Quanto à presença do Impugnante nas reuniões do Comité ALCO, não resultou 

provado que a questão que está aqui em causa tivesse sido discutida naquele 

âmbito. 

33) Por outro lado, apesar das considerações iniciais de que tais operações foram 

realizadas entre 2002 e 2008, a Decisão apenas concretiza operações 
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realizadas em Novembro de 2008, referindo que as mesmas causaram um 

impacto negativo nas carteiras dos clientes e, consequentemente, no 

património dos respetivos titulares, coberto por uma garantia que o BPP 

não conseguiu cumprir integralmente (ponto 217 da Decisão). 

34) Ora, o incumprimento do BPP deveu-se única e exclusivamente ao despoletar 

da crise financeira internacional, que fez cair de forma abrupta o valor dos 

ativos dos clientes, não permitindo ao Banco gerar a liquidez necessária 

para cumprir os compromissos acordados e até então integralmente 

cumpridos, o que foi naturalmente agravado pela queda do rating do Banco, 

(13 de Novembro de 2008), e provocou o corte imediato da capacidade de 

financiamento do próprio Banco. 

35) Aliás, prova de que os ativos adquiridos pelo Banco tinham qualidade e de que 

a gestão feita dos mesmos pelo BPP era positiva e geradora de resultados 

para os clientes é o facto de, após a insolvência do Banco, ter sido criado, 

com esses mesmos ativos, o FEI – Fundo Especial de Investimento 

(Fundo de Gestão Passiva) que, desde 2010, já se valorizou 12,61% em 

termos anualizados. 

36) Impondo-se concluir que apenas fatores de mercado (desconsiderados na 

Decisão) estiveram na origem da desvalorização nas carteiras dos clientes e 

do posterior incumprimento do Banco, e não qualquer atuação dos membros 

da Administração, não correspondendo à verdade a afirmação da CMVM de 

que foram realizadas operações nas carteiras dos clientes que geraram 

menos valias, e que os prejudicaram indiretamente.  

37) Face ao referido, sempre se dirá que a Decisão não fundamenta devidamente o 

motivo pelo qual considera as operações realizadas como “fictícias”.    

38) Os clientes que investiam em estratégias de investimento indireto 

(generalidade dos produtos de retorno absoluto oferecidos pelo Banco) 

sabiam que apenas ficariam detentores de loan notes correspondentes ao 
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valor da sua posição no veículo de investimento, sabendo que não investiam 

diretamente nos títulos que viriam a compor a sua carteira e que a mesma 

seria sujeita a uma gestão discricionária. 

39) Não se pode deixar de estranhar que a CMVM nunca tenha questionado essa 

matéria nas inspeções que certamente realizou ao BPP e em face da 

documentação que periodicamente lhe era remetida, questionando agora a 

licitude de operações alegadamente realizadas nas carteiras de clientes ao 

longo de 6 anos, durante os quais não foi registada qualquer queixa de 

clientes, os quais sempre receberam o contratado com o Banco.  

40) Em suma, não poderá ser assacada qualquer responsabilidade ao Arguido pela 

alegada violação dos deveres de atuação diligente, leal, transparente e 

equitativa e de respeito pelas regras sobre conflitos de interesses, prevista 

no art.309.º, n.º 1 do CdVM. 

41) Vem ainda a Decisão condenar o Arguido pelo facto de ter sido transferida da 

carteira própria do Banco para a Carteira da Estratégia PIAP 25 um 

Credit Default Swap (CDS), no qual o BPP ficava exposto à ocorrência de 

um evento de crédito por parte do Lehman Brothers, atuação alegadamente 

violadora do dever de comunicar à CMVM aquisição para carteira própria, 

do dever de atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco de 

existência de conflitos de interesses, do dever de agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo, do dever de dar 

prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus próprios, do dever 

de segregação patrimonial, do dever de orientar a atividade no sentido de 

proteção dos interesses legítimos dos seus clientes, previstos nos artigos 1.º 

da Instrução da CMVM n.º 9/2004, art. 309.º, n.º1, 2, 3 306.º, n.º1, 309.º, 

n.º1, 2, 304.º, n.º1 do CdVM. 

42) Segundo a Decisão, esta operação foi realizada em 15.09.2008, através de 

uma ordem verbal dada por Paulo Lopes a Joana Peralta, na sequência de 
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uma decisão da Administração do Banco nesse sentido (em que 

participaram todos os Administradores ora Arguidos), ordenando-lhe ainda 

que a operação fosse registada com data-valor anterior à da falência do 

Lehman Brothers. 

43) Ora, o Arguido pouco ou nada sabe destas operações, não se podendo 

pronunciar em concreto sobre as mesmas, na medida em que a área de 

gestão de ativos nunca foi por si controlada (vd. ponto 128 da Decisão), e 

conforme resulta da prova mencionada na Decisão, o ora Impugnante não 

teve qualquer participação nos factos em apreciação.  

44) Note-se que o impacto do anúncio do pedido de ajuda da Lehman Bros., no 

seguimento do evento de crédito, não implicou de imediato uma 

quantificação do prejuízo (o que significa que a 15 de Setembro, data em 

que alegadamente foi ordenada tal operação, o impacto tanto poderia ser 

positivo, como negativo). No entanto, a conclusão plasmada na Decisão  - 

de que a decisão foi tomada na sequência de uma decisão da Administração 

do Banco nesse sentido (em que participaram todos os Administradores ora 

Arguidos) - é completamente abusiva, encontrando-se apenas sustentada no 

depoimento prestado por Joana Peralta (que não refere o ora Recorrente), e 

nos e-mails remetidos por Paulo Lopes aos membros da Comissão 

Executiva com conhecimento a João Rendeiro e a Tiago Ferreira, com 

conhecimento daqueles, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2008. 

45) Desta forma, não se pode admitir a responsabilização do ora Arguido pela sua 

falta de ação, isto é, assumindo que, pelo simples facto de lhe ter sido 

dirigido um e-mail ao qual não deu qualquer resposta, o mesmo agiu 

consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos. 

46) Em suma, impõe-se concluir, de forma sustentada, que o Arguido não 

participou no processo decisório vertido na Decisão, nem tão pouco 

participou na execução da ordem descrita, pelo que não lhe poderá ser 
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assacada qualquer responsabilidade pela prática, alegadamente dolosa, de 

tais factos p.p. pelos artigos 389.º, n.º 3, al.b) e c), 309.º, n.º1, 2 e 3, 304.º 

CdVM. 

47) Vem ainda a Decisão ora impugnada condenar o Arguido pelo facto de o BPP 

ter decidido subscrever obrigações subordinadas para as carteiras de 

clientes de gestão discricionária sem que os mesmos se tenham 

pronunciado sobre essa possibilidade ou ordenado a referida subscrição, 

violando o dever de evitar ou reduzir ao mínimo o conflito de interesses, 

dever de agir por forma a assegurar aos clientes um tratamento transparente 

e equitativo e dever de dar prevalência aos interesses dos clientes em 

relação aos seus, previstos nos arts. 309.º, n.º1, 2, 3 do CdVM, mais 

referindo que tal solução foi discutida entre Tiago Ferreira e Paulo Lopes e 

levada ao conhecimento de toda a Comissão Executiva do BPP e de João 

Rendeiro, que decidiram pela sua implementação – sendo que, para 

sustentar tal afirmação é referido um documento de 20.10.2008 

alegadamente preparado pela Direção Financeira. 

48) Ora, do referido documento apenas se retira que a colocação das obrigações se 

estava a fazer com dificuldade, não se podendo daí retirar a prática de 

qualquer irregularidade. 

49) No que toca ao e-mail enviado por Tiago Ferreira a Paulo Lopes (27.10.2008), 

salienta-se a mera existência a uma posterior ratificação por parte da 

Comissão Executiva e Dr. João Rendeiro, que nem se sabe se efetivamente 

ocorreu.  

50) Desta forma, da prova constante nos autos não se infere de modo algum a 

intervenção do ora Arguido na aprovação de tal emissão de obrigações nem 

tão pouco na tomada desta decisão (de forma ativa ou passiva), dado tratar-

se de uma matéria que nem sequer terá sido apresentada de forma manifesta 

à Comissão Executiva, cfr. se depreende do e-mail supra mencionado, 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

109 

 

cabendo à área financeira, que nessa data pertencia já ao Dr. Vítor 

Castanheira, o pelouro responsável pela emissão de obrigações.  

51) Pelo que não se poderá admitir a responsabilização do ora Impugnante pelos 

factos em apreço, decorrente do facto de ser Administrador do BPP. 

52) Acresce que, de acordo com o depoimento dos Arguidos Fernando Lima e 

Vítor Castanheira, tal procedimento foi aconselhado/supervisionado 

pelo próprio Banco de Portugal para melhorar o capital do Banco. 

53) Ou seja, tendo sido todo este processo acompanhado e sugerido pelo 

Banco de Portugal, então a entidade supervisora que acompanhou todo 

este processo deverá prestar esclarecimentos sobre a forma como este 

processo foi conduzido e qual a intervenção do ora Impugnante na mesma.  

54) Após análise da Decisão, não é possível destrinçar os fundamentos para 

imputar a esta infração aos diferentes Arguidos, sendo idêntica para todos, 

independentemente dos factos e do grau de culpa apurados, não sendo 

referido o alegado/eventual contributo ou participação de cada um dos 

Arguidos para o processo decisório pelo que, não se tendo apurado a 

intervenção efetiva do Impugnante nesta operação, não lhe deverá ser 

assacada qualquer responsabilidade pela execução da mesma. 

55) Condena ainda a Decisão recorrida o ora Impugnante pela transferência de 

títulos que constituam fundos próprios de outras instituições de crédito 

da carteira própria do BPP para as carteiras dos SIV´s de Retorno 

Absoluto, violando do art. 309.º do CdVM ao ter atuado em violação de 

regras sobre conflitos de interesses e dos deveres cometidos aos 

intermediários financeiros previstos no CdVM. 

56) Ora, em 14 Dezembro de 2007, o Banco de Portugal alertou o BPP para que 

este viesse até final de 2007 repor “[o]s seus fundos próprios a um nível 

compatível com o cumprimento de regras e limites prudenciais aplicáveis”, 

em virtude do Banco deter na sua carteira própria títulos que constituam 
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fundos próprios de outras instituições de crédito (obrigações subordinadas) 

e que não se encontravam devidamente classificados. 

57) Conforme resulta da Ata da reunião da Comissão Executiva (de 18 de 

Dezembro de 2007), também referida na Decisão (ponto 340 – pág. 164), 

foi decidido preparar uma carta de resposta ao Banco de Portugal na qual 

o BPP propõe em suma vender aos SIV’s de retorno absoluto até ao final 

do ano os títulos identificados pelo Banco de Portugal. 

58) Optou-se ainda por solicitar parecer aos Auditores externos, no sentido de 

assegurar também a sua concordância com as operações propostas e 

discutidas, para que todos os pontos se encontrem em conformidade com a 

supervisão do Banco de Portugal, até ao encerramento do exercício de 

2007. 

59) Assim, a operação em concreto foi acompanhada e validada pelo Banco de 

Portugal e pelos Auditores externos, a Deloitte, mal se compreendendo 

como é que uma operação acompanhada por estas duas entidades possa 

ter sido realizada de forma incorreta, em violação do dever de atuar de 

modo a reduzir conflitos de interesses, sem que aquelas duas entidades se 

tenham apercebido, e sem qualquer objeção do Banco de Portugal. 

60) Alega a Decisão que o Banco de Portugal não ratificou a operação do ponto de 

vista do conflito de interesses no âmbito da atividade de intermediação 

financeira por não ser essa uma  área sujeita à sua supervisão, mas sim da 

CMVM. 

61) Ora, tratando-se de área de atuação da CMVM então esta entidade, no 

momento adequado, – assim como fez o Banco de Portugal – deveria ter 

intervindo , em conjunto com aquela entidade, o BPP, e os Auditores, 

tentar chegar a uma solução satisfatória, o que não se verificou até ao 

despoletar do presente processo sancionatório. 
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62) Assim, não andou bem a Decisão ao considerar evidente a participação do ora 

Impugnante em todo este processo e imputando-lhe a clara a intenção de 

esconder informação do Banco de Portugal e dos Auditores, atento o teor 

das comunicações que lhe foram remetidas, que dão apenas conta da 

preocupação em cumprir com as instruções de ambas as entidades, não 

constando das mesmas qualquer referência a ocultação de informação. 

63) Relativamente ao preço a que alegadamente foram realizadas estas transações 

(segundo a Decisão, a preço mais favorável para o Banco e menos 

favorável para os SIV’s e para os clientes) – é matéria totalmente 

estranha ao ora Recorrente, desconhecendo-se os termos em que 

alegadamente terão sido efetuadas tais transações, nomeadamente pelo facto 

de o mesmo não ter qualquer intervenção na atividade da área de gestão de 

ativos, nem na sala de mercados, não participando direta ou indiretamente 

na concretização de tais operações. 

64) Em suma, e de acordo com o que é conhecimento do Arguido, não existiu 

qualquer sacrifício dos deveres dos intermediários financeiros para com os 

clientes, tendo em vista o cumprimento de rácios prudenciais, porquanto a 

transferência de títulos foi acompanhada pelo Banco de Portugal e Deloitte 

e se estas entidades tivessem entendido que as operações que iriam ser 

realizadas de forma a lesar os interesses dos clientes do BPP, 

designadamente no tocante à alegada exposição aos riscos de liquidez e de 

contraparte do sector financeiro – então teriam que ter alertado os Arguidos, 

o que não fizeram. 

65) Vem o ora Impugnante também condenado pela violação dos art. 309.º e 304.º 

do CdVM, pelo facto de, designadamente, ter atuado em violação de regras 

sobre conflitos de interesses e dos deveres cometidos ao intermediário 

financeiros previstos no CdVM, de não ter dado prevalência aos interesses 

dos clientes, bem como em violação do dever de atuar de acordo com os 
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ditames da boa-fé, diligencia, lealdade e transparência, por ter sido 

alegadamente efetuada uma transferência de €40.000.000,00 (quarenta 

milhões de euros) a partir das contas de 25 SIV’S de retorno absoluto 

para a conta n.º 23282. 

66) A este propósito refira-se que o Arguido não tomou, nem se conformou com 

uma decisão compatível com a descrita na Decisão ora recorrida nem tão 

pouco participou em qualquer processo de execução da alegada 

transferência – não sendo, aliás, o seu nome mencionado por nenhuma das 

testemunhas inquiridas acerca destes factos como tendo participado, 

colaborado ou de alguma forma contribuído para a realização de tal 

operação, constando inclusivamente, da decisão recorrida, referências 

contraditórias relativas à intervenção do Impugnante, referindo-se 

(simultaneamente) que o mesmo se opôs à posição de João Rendeiro e que 

participou da decisão colegial do BPP que aprovou esta medida (vd.

 pontos 448 e ss. da Decisão). 

67) A responsabilização do ora Arguido, a existir, é meramente funcional, e não a 

título de culpa, o que é inadmissível no direito sancionatório vigente. 

68) Por outro lado, não se pode ignorar o facto de a operação ter sido estornada – 

tendo havido reposição dos 40M€ nas carteiras dos SIV’s afetados, pelo que 

nenhum prejuízo efetivo existiu para o Banco, nem para os seus clientes – o 

que não é irrelevante para a prática da infração. 

69) Com efeito, a operação de estorno efetuada tem necessariamente impacto ao 

nível da apreciação da culpa de quem atuou – caso se venha a apurar 

corresponderem à verdade os factos constantes da Decisão no tocante a esta 

matéria – bem como ao nível da proteção dos interesses dos clientes – que 

é, no essencial, o escopo das normas alegadamente violadas –, ao ter sido 

revertida uma operação que alegadamente teria sido efetuada em prejuízo 

dos mesmos. 
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70) No que respeita ao processo de subscrição das ações provenientes dos 

aumentos de capital nos veículos de Private Equity, Privado Financeiras, 

S.A. e Liminorke, S.A., refere a acusação que o BPP procedeu a uma oferta 

pública de distribuição de valores mobiliários e não promoveu – como 

alegadamente deveria – a aprovação de qualquer prospeto pela CMVM. 

71) O ora Arguido pouco ou nada sabe dizer quanto aos factos descritos na douta 

acusação, uma vez que não lhe cabia a ele controlar a forma de emissão das 

ofertas públicas de valores mobiliários, nem tão pouco o processo para que 

a sua emissão obtivesse a necessária aprovação por parte da CMVM, 

tratando-se de aspetos extremamente técnicos, cabendo tais funções 

operacionais ao Diretor da Área Jurídica do Banco, assessorado pela 

Sociedade de Advogados que colaborava com o Banco. 

72) Assim, não constando da Decisão ora impugnada qualquer referência ao 

Arguido, como tendo participado no processo decisório ou executório desta 

situação, não se configura o comportamento do mesmo com a prática das 

referidas contraordenações p.p. pelos artigos 67.º, n.º1, 73.º, n.º2, 392.º, 

109.º, 134.º, n.º1, 114.º, n.º1, 393.º, 388.º, 401.º, n.º1 e 5 do CdVM. 

73) Por seu lado, no que se refere à informação prestada aos clientes que 

subscreveram o segundo aumento de capital da Privado Financeiras, e 

contrariamente ao que consta da decisão ora impugnada, da prova 

produzida não resulta que ficou demonstrado que o ora Impugnante (i) 

tivesse conhecimento dos termos em que, no âmbito do aumento de capital 

da Privado Financeiras, S.A., a informação estava a ser prestada aos clientes 

do BPP e/ou (ii) tenha participado no processo decisório que determinou a 

forma como aquela informação foi prestada.  

74) Apesar da Decisão referir por várias vezes que “resulta dos elementos de 

prova que o arguido Salvador Fezas Vital participou na definição da 

informação prestada aos clientes do BPP no âmbito do segundo aumento 
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de capital da Privado Financeiras, S.A..” e “O arguido Salvador Fezas 

Vital decidiu os termos da prestação da informação sobre o NAV do 

veículo, tendo determinado que o valor do NAV REAL não fosse divulgado 

aos clientes”, o único elemento de prova identificado pela entidade autuante 

é o depoimento prestado pela testemunha Juan Alvarez, Diretor da área de 

Private Equity (a fls. 32055-32058).  

75) Esta testemunha, utilizando a palavra “Administração” ao longo do seu 

depoimento, foi perentória ao afirmar "[a] área de private equity era 

chefiada pelo Dr. João Rendeiro. Isso era claramente, não havia dúvida, 

Alias, era até... no fundo e a área de que ele gostava a sério no banco, a 

área em que ele gostava de investir tempo. Em termos formais, como ele 

não era membro da Comissão Executiva, o meu administrador formal era o 

Dr. Salvador Fezas Vital. Mas era o administrador, como eu disse, formal, 

não tomava decisões, eu não despachava com ele (…)”. 

76) Perante tal depoimento, tendo o Diretor da área de Private Equity afirmado 

claramente que o ora Impugnante era o seu “administrador formal”, na 

medida em que “não tomava decisões”, carecerão  de sustento as conclusões 

da entidade autuante de que o ora Impugnante “desempenhava um papel na 

atividade da Direção de Private Equity do BPP” e “participou na definição 

da informação prestada aos clientes do BPP no âmbito do segundo 

aumento de capital da Privado Financeiras, S.A..”. 

77) Mas mesmo que assim não fosse, sendo imputada ao Impugnante a adoção de 

comportamentos com vista à limitação das informações a prestar aos 

clientes de Private Equity, cumpre referir que era aos private bankers do 

BPP que competia a divulgação junto de potenciais investidores dos 

produtos de Private Equity e, sendo o caso, a posterior comercialização dos 

mesmos, e bem assim o contacto com os respetivos clientes a respeito da 
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evolução de cada investimento, a prestação de informações adicionais, o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas, entre outros. 

78) Em resumo, todo o contacto com o cliente BPP era estabelecido pela equipa de 

private bankers do BPP, que não se limitavam a meros transmissores de 

informação mas, isso sim, uma equipa profissional, com conhecimentos e 

formação profissionais específicos sobre mercados de capitais e produtos de 

investimento financeiro, atuando com total autonomia na análise e definição 

do perfil de cada cliente enquanto investidor, tendo total liberdade para 

propor, ou não, determinado investimento, esclarecendo os mesmos quanto 

ao teor e contornos de cada investimento que propunham, nível de risco, 

objetivos, existência ou não de alavancagem, entre outros. 

79) Por estes motivos, e porque o ora Impugnante nunca desempenhou quaisquer 

funções na área comercial do BPP, não foram dadas pelo mesmo quaisquer 

instruções, direta ou indiretamente, à equipa de private bankers, seja a 

respeito da comercialização do investimento Privado Financeiras, seja a 

respeito de qualquer outro investimento. 

80) Assim, o ora Impugnante não tinha conhecimento, nem estava obrigado a 

ter, da informação que os private bankers transmitiam a cada investidor 

e, contrariamente ao que resulta da Decisão ora impugnada, a 

informação transmitida a cada investidor não se resumia ao que 

constava da apresentação em power point que divulgava o aumento de 

capital pretendido. Todos os investidores tiveram, no mínimo, uma 

reunião com o “seu” private banker e um membro do Departamento de 

Private Equity, onde a mencionada apresentação era analisada e 

debatida. A par de tais reuniões, todos os investidores puderam colocar 

todas as dúvidas que tivessem sobre o aumento, como resulta, a título 

de exemplo, do doc.7 junto. 
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81) Relativamente à utilização e transmissão do NAV teórico, como resulta do 

depoimento da testemunha Juan Alvarez, Diretor da área de Private Equity, 

a mesma foi determinada devido à volatilidade da cotação do BCP. 

82) Assim, não obstante a queda da cotação do BCP, é certo que em Janeiro/2008 

os diversos price targets atribuídos por seis casas de investimento atribuíam 

valores entre €1,85 e €3,20, tendo resultado um price target médio de 

€2,55, o que significa que os analistas e as referidas casas de investimento 

consideravam que o valor justo da ação do BCP – cuja cotação em bolsa, à 

data, situava-se entre €2,63 (a 11.01.2008) e €2,37 (em 18.01.2008)7 – valia 

cerca de €2,55. 

83) Com recurso ao valor médio dos referidos price targets e à situação financeira 

da Privado Financeiras, S.A. o valor do NAV seria de €0,32 tendo sido 

fixado o preço de subscrição do aumento em €0,30, tendo este método sido 

objeto de análise pela própria CMVM, que concluiu que tratar-se de uma 

metodologia baseada em análise independente (por ser efetuada por 

terceiros) suscetível de ser utilizada, como decorre da Informação n.º 

DGIC/2010/119 de 19 de Outubro de 2010. 

84) Todos os clientes participantes do aumento de capital sabiam que o NAV 

indicado era teórico, fixado com recurso ao valor médio dos price 

targets e à situação económica da Privado Financeiras, S.A.. E todos 

sabiam que a valorização da Privado Financeiras, S.A. e do seu 

investimento variava em função da cotação do BCP, sendo 

conhecedores do risco associado a tal investimento. 

85) Veja-se que as contas das Privado Financeiras, S.A. de 2007, bem como os 

relatórios sobre o aumento de capital (da própria Privado Financeiras, S.A. 

e dos respetivos auditores) foram disponibilizados a todos os private 

                                                 
7
 Cfr. cotações do BCP fornecidas pela Euronext a fls. 455 e seguintes dos autos principais. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

117 

 

bankers com vista a serem facultados aos investidores, conforme resulta do 

doc. 8 junto. 

86) Mais, resulta igualmente da apresentação comercial (power point) preparada 

pela equipa de Private Equity do BPP a respeito do aumento de capital, a 

menção ao comportamento negativo dos mercados acionistas e do sector 

bancário em 2007 devido a problemas de liquidez, não tendo o BCP um 

comportamento diferente do dos principais bancos europeus, sendo feitas 

ainda várias referências ao contexto do BCP e a resposta deste a vários 

cenários hipotéticos.  

87) Da análise da referida apresentação resulta que todos os investidores da 

Privado Financeiras, S.A. foram devida e expressamente informados da 

evolução negativa dos mercados bolsistas e do sector bancários, da 

evolução negativa do BCP, das perspetivas e cenários hipotéticos que, face 

à informação existente, poderiam ser ponderados, tendo sido ainda 

explicados, aos clientes do Banco, os objetivos principais do aumento de 

capital, sendo totalmente inesperada a desvalorização do título BCP. 

88) Caso a cotação do BCP se tivesse mantido dentro dos valores dos price targets 

e tivesse sido possível adquirir as ações sobrantes que se pretendiam, o 

NAV da Privado Financeiras, S.A. seria, no final de Abril/2008, de 0,68, o 

que significa que os investidores estariam a ganhar 128%.  

89) Consta, ainda, da decisão ora impugnada que o ora Impugnante é responsável 

pela informação dada aos investidores sobre o destino dos fundos obtidos 

pela Privado Financeiras. S.A. através do aumento de capital, mais 

concretamente, pela alegada omissão da necessidade de liquidez da Privado 

Financeiras, S.A. para cumprir as obrigações assumidas perante o JP 

Morgan. Tal afirmação está desprovida qualquer veracidade: em primeiro 

lugar, pelo facto de o ora Impugnante não definir ou, de alguma forma, ter 

participado na definição da informação a prestar aos investidores da Privado 
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Financeiras, S.A. aquando a apresentação do projeto de aumento de capital 

da mesma; em segundo lugar, pelo facto de a decisão ora proferida não ter 

em consideração que a liquidez da Privado Financeiras, S.A. variava em 

função da cotação do BCP, a qual, por sua vez, era extremamente volátil, 

não sendo possível “fazer planos a curto/médio prazo” sobre a evolução da 

mesma (vide doc. 9 junto). 

90) Recorde-se, ainda, que as expectativas do mercado financeiro e dos 

especialistas quanto à subida da cotação do BCP no primeiro trimestre de 

2008 eram extremamente positivas, o que se confirma pelo sucesso que foi 

o aumento de capital levado a cabo pelo BCP em Abril de 2008, o qual teve 

um ratio de 3.6 entre a procura e a oferta8. 

91) Face a tais expectativas de subida de cotação, não haveria necessidade de 

liquidez para reforçar ao nível da conta margem acordada no âmbito do 

empréstimo que a Privado Financeiras, S.A. tinha contraído junto do JP 

Morgan, antes pelo contrário, seriam libertadas margin calls e, 

consequentemente, originar-se-ia liquidez. 

92) Deste modo, é por demais evidente que não era possível antecipar a 

necessidade de fundos por parte da Privado Financeiras, S.A. para cumprir 

as obrigações assumidas perante o JP Morgan aquando da apresentação 

junto dos investidores da mesma do projeto de aumento de capital da 

mesma, não podendo tal informação ser transmitida a tais investidores. 

93) Em terceiro lugar, pelo facto de a Privado Financeiras, S.A. ter recorrido a 

um empréstimo junto do BPP ao ser confrontada com necessidades de 

liquidez devido à inesperada queda de cotação do BCP, em momento 

posterior à decisão de proceder ao aumento de capital, tornando-se claro 

                                                 
8
 Facto notório e público, o qual foi amplamente divulgado na comunicação social, como se vê, a mero 

título de exemplo, de http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=936553.  

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=936553
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que o aumento de capital em apreço não foi “inventado” para liquidação das 

obrigações assumidas da Privado Financeiras, S.A. junto do JP Morgan.  

94) O ora Impugnante não poderá, assim, ser condenado pelo incumprimento da 

obrigação de prestar informações que, à data, inexistiam, não lhe podendo 

ser imputada a prática da contraordenação p.p. pelo artigo 7.º, n.º1, 389.º, 

n.º1 al. a), 388.º, n.º2, 304.º, 400.º al. b), 401.º, n.º1 e 5 do CdVM. 

95) Relativamente à informação prestada aos clientes entre Setembro e Novembro 

de 2008 sobre a situação financeira do Banco, vem o ora Impugnante 

condenado pelo facto de ter violado o dever de qualidade de informação e 

de nas relações com todos os intervenientes do mercado financeiro atuar 

segundo ditames de boa-fé, diligência, lealdade e transparência, previstos 

nos arts. 7.º, n.º 1 e 304.º do CdVM, porquanto a partir de Setembro de 

2008 se começaram a intensificar na comunicação social os 

rumores/noticias sobre a difícil situação Financeira da banca em geral e 

do BPP em particular, vários clientes contactaram o Banco, nomeadamente 

através dos seus gestores de conta (private bankers), procurando obter 

informações sobre a real situação financeira do BPP ou, mesmo, para 

solicitar o resgate antecipado das aplicações que aí detinham. 

96) Face à prova recolhida em sede da Instrução e da prova já constante nos autos, 

é totalmente abusiva e injustificada a condenação do ora Impugnante em 

mais esta infração. 

97) O ora Impugnante nunca exerceu qualquer função relacionada com a área 

comercial, nem com a área da comunicação institucional, pelo que nunca 

teve contactos com os Clientes do Banco, quer de forma direta, quer de 

forma indireta. 

98) Durante o período mencionado na Decisão – ou, melhor, durante toda a vida 

do BPP – o Arguido nunca deu quaisquer instruções a private bankers ou 
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qualquer outro colaborador do Banco, para que fossem veiculadas ou 

omitidas quaisquer informações sobre o Banco. 

99) Sendo que, todos os contactos dos clientes (que apresentaram as suas 

reclamações junto da CMVM) foram feitos – como seria de esperar – 

diretamente com os seus gestores de conta, nunca se referindo aos 

Administradores do Banco, nunca tendo o Arguido participado ou tomado 

conhecimento de qualquer estratégia concertada entre os demais 

Administradores com o fito de divulgarem informações inexatas sobre a 

situação financeira com o Banco. 

100) O nome do Arguido Salvador Fezas Vital não  é nunca é, ao longo da 

Decisão, mencionado associado à divulgação de informações sobre a 

situação financeira do Banco, o Impugnante nunca prestou quaisquer 

declarações sobre o Banco, nem teceu quaisquer comentários à situação 

financeira e de tesouraria do Banco, nem participou em quaisquer 

campanhas de promoção do Banco para assegurar junto dos clientes a sua 

alegada estabilidade financeira (designadamente, em roadshows), nem em 

quaisquer reuniões com os clientes para lhes transmitir informações sobre a 

situação do Banco.   

101) Deste modo, o mesmo só pode reiterar ser completamente alheio às 

informações veiculadas aos clientes e ao público em geral, desconhecendo o 

seu teor, bem como o rigor das mesmas por completo. 

102) A Decisão recorrida considera ainda que o ora Arguido, pese embora não 

tivesse colaborado ativamente na divulgação de informações acerca da 

situação do Banco, conhecendo a verdade situação financeira e de liquidez 

do Banco e bem assim os termos em que a informação estava a ser 

prestadas aos clientes não adotou qualquer medida adequada a pôr termo a 

tal facto (ponto 628 da Decisão).  
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103) Ora, Tal conclusão é totalmente abusiva, não existindo nos autos qualquer 

prova ou sequer indício de que o ora Impugnante tivesse conhecimento 

da informação que se encontrava a ser divulgada aos clientes e de que a 

mesma não correspondia à verdade. 

104) A Decisão sanciona ainda o ora Impugnante pelo facto de “não ter feito 

nada para pôr termo a tal divulgação de informação”. 

105) Ora, se o Impugnante não acompanhava a sua divulgação, não poderia ter 

conhecimento do teor da mesma e como tal avaliar da sua bondade e 

correspondência com a realidade, tratando-se de mais uma condenação por 

um comportamento alegadamente omissivo do Impugnante – pelo facto de 

não ter feito nada para evitar a divulgação da informação naqueles termos –, 

num caso em que o mesmo não tinha sequer forma de controlar a 

informação divulgada, não lhe podendo ser exigido tal comportamento, em 

virtude das funções por ele exercidas. 

106) O art.º 7 do CdVM estabelece os termos em que o dever de informação 

deve ser cumprido designadamente pelos intermediários financeiros, não 

prevendo qualquer sanção pelo facto de um agente não tomar medidas para 

evitar a divulgação de informação em determinado sentido. 

107) O artigo 304.º do mesmo diploma prevê que os intermediários financeiros 

devem orientar a atividade, no sentido da proteção dos legítimos interesses 

dos seus clientes e da eficiência do mercado, traduzindo a necessidade de os 

intermediários financeiros – obrigação extensível aos seus administradores 

– divulgarem informação que seja completa, verdadeira, atual, clara, 

objetiva e lícita, no sentido de protegerem os clientes e o mercado. 

108) As referidas normas destinam-se, assim, a estabelecer normas relativas à 

informação veiculada e, consequentemente a sancionar quem presta a 

informação em violação dessas mesmas regras, não a sancionar quem 

alegadamente teve acesso à informação, não a divulgou, mas – segundo a 
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Decisão – não adotou procedimentos para a mesma não ser divulgada nos 

termos em que foi, pelo que, andou mal a Decisão recorrida, pois o Arguido 

deveria ter sido absolvido da prática da prática da contraordenação p.p. 

nos arts. 7.º, n.º1 e 304.º, n.º2 e 5 do CdVM. 

109) Por último, a propósito da responsabilidade contraordenacional dos 

administradores do BPP, relativamente à nulidade da acusação proferida, 

não pode deixar de se reiterar que a Decisão não identificou, como deveria 

ter feito, os comportamentos individuais de cada administrador em cada 

uma das situações vertidas no processo, nos termos do art.º 401.º do 

CdVM., nem tão pouco identificou em muitos dos casos qual o grau de 

participação de cada um deles, imputando a todos, sem qualquer 

diferenciação as condutas mencionadas, a título doloso. 

110) Não se pode deixar também de se consignar que a especial complexidade e 

dimensão do presente processo inviabilizam a análise detalhada de todos os 

meios de prova indicados na Decisão pela defesa do ora Impugnante, no 

prazo que lhe foi concedido para o efeito.   

111) Tal análise seria imprescindível para, em cada ponto da Defesa, o 

Impugnante poder avaliar se a imputação subjetiva que lhe é feita 

corresponde a factos por ele praticados e sustentados por prova documental 

ou testemunhal. 

112) Sucede, porém, que, a análise detalhada de tal prova – sem acesso 

integral ao processo e no prazo de 20 dias úteis – afigura-se inexequível, 

comprometendo de forma grave e séria a defesa do Impugnante. 

113) De todo o modo, cumpre ao ora Arguido reiterar que, como foi referindo 

com maior detalhe a cada um dos pontos da Decisão proferida, entende não 

lhe poder ser assacada responsabilidade pela prática das contraordenações 

que lhe são imputadas, uma vez que a sua participação nos factos 

descritos é em muitos dos casos inexistente – uma vez que, 
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designadamente, não fazia parte das suas funções controlar os pelouros do 

Banco relacionados com a área comercial e do private banking. 

114) Assim, e nos casos em que efetivamente desconhecia o que se passava no 

Banco – não sendo da sua obrigação conhecê-los – não lhe pode ser 

assacada a prática de tais infrações. 

115) Relativamente a muitos dos factos a imputação feita ao Arguido é em 

termos genéricos, muitas vezes, apenas pelo facto de ter sido membro do 

Conselho de Administração e da Comissão Executiva do BPP, também ele 

arguido nos presentes autos. O facto de o Arguido ter exercido tais cargos 

não é suficiente, por si só, porquanto a culpa é também um dos elementos 

basilares do processo contraordenacional e, para que exista culpabilidade do 

agente no cometimento do facto é necessário que o mesmo lhe possa ser 

imputado a título de dolo ou negligência. 

116) Nesses casos, a CMVM resolve a impossibilidade de subsunção dos factos 

ao comportamento do Arguido, remetendo para a sua qualidade de membro 

da Comissão Executiva ou pelo simples facto de ter sido Vogal do Conselho 

de Administração da Privado Holding – o que, na nossa ótica, não é de todo 

suficiente. 

117) É necessário distinguir a contribuição de cada um dos membros do grupo 

[que tomou uma decisão colegial] para a conduta constitutiva da infração 

para poder ponderar-se, assim, da responsabilidade de cada um dos 

membros. 

118) O ora Arguido considera que sempre cumpriu com diligência os deveres 

que lhe eram impostos, dentro da sua área de atuação dentro do Banco, 

admitindo que alguma responsabilidade lhe possa vir a ser assacada, o 

mesmo só contempla tal responsabilização a título de negligência e nunca a 

título doloso, como consta da acusação. 
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119) Nestes termos e nos melhores de Direito, atenta a errónea apreciação da 

prova levada a cabo pela CMVM, bem como a falta de fundamentação 

devidamente assinalada nalguns pontos da Decisão recorrida, deve a 

presente Decisão ser revogada, substituindo-se por outra que absolva o 

Arguido das infrações que lhe são imputadas, fazendo-se assim a costumada 

JUSTIÇA. 

* 

IV) Do recorrente Fernando Lima: 

1) O Recorrente não praticou nenhuma das infrações que lhe são imputadas. 

2) O Recorrente não acompanhava a gestão diária do Banco, não tinha áreas 

financeiras ou económicas adstritas, designadamente não tratava da gestão 

de clientes, nem dos produtos do BPP. 

3) As funções do Recorrente, quer enquanto Diretor, quer enquanto 

administrador, eram eminentemente técnicas. O Recorrente não tinha nada 

que ver com gestão de ativos, gestão de carteiras de clientes, transações, 

contas e sociedades offshore. 

4) O Arguido discorda em absoluto da respetiva condenação quer em termos 

de facto quer em termos de direito. 

5) Nem a matéria factual é suficiente para cada um dos tipos 

contraordenacionais, nem as conclusões a que se chega permitem 

condenações em cada uma das normas contraordenacionais identificadas.  

6) A Decisão peca pela falta de indicação de factos em concreto alegadamente 

praticados pelo Recorrido e qual a sua participação nos mesmos (se por 

ação ou omissão). 

7) Relativamente a muitos dos factos, a imputação feita ao Recorrente é-o em 

termos genéricos, muitas vezes apenas pelo facto de ter sido membro do 

Conselho de Administração do BPP. 
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8) O facto de o Recorrente ter exercido tais cargos não é suficiente, dado que a 

culpa é um dos elementos basilares do processo contraordenacional. Ora, 

para que exista culpa do agente no cometimento do facto é necessário que o 

mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou negligência. 

9) A Decisão não procedeu à devida e necessária imputação subjetiva de um tipo 

de ilícito contraordenacional previsto no Código dos Valores Mobiliários.  

10) Verifica-se a falta de descrição, na decisão, dos elementos subjetivos das 

infrações, nomeadamente dos que se traduzem no conhecimento, 

representação ou previsão de todas as circunstâncias da factualidade típica, 

na livre determinação do agente e na vontade de praticar o facto com o 

sentido do correspondente desvalor. 

11) Em face do exposto, nos termos do disposto no nº 1 do art. 122º e 283º, nº 3, 

al. b) do Código de Processo Penal (CPP), aplicáveis ex vi do art. 41º do 

RGCO e do art. 407º do Código dos Valores Mobiliários, a decisão 

deduzida pela CMVM deve ser declarada nula.  

12) Relativamente ao facto imputado - UTILIZAÇÃO, NOS EXTRATOS 

ENVIADOS AOS CLIENTES, DOS DESCRITIVOS “VARIAÇÃO 

POTENCIAL”, “DIFERENÇAS CAMBIAIS”, “LEAVING SEAGULL” E 

“MB FLOAT” - é necessário esclarecer que: 

13) O tipo de contabilização a efetuar das garantias de capital dos produtos de 

retorno absoluto suscita opiniões diferentes e de diversas entidades. Se há 

entidades, como a CMVM e o Banco de Portugal, que defendem que essas 

responsabilidades deveriam estar registadas na contabilidade como 

responsabilidade do Banco, outras há, nomeadamente os assessores 

jurídicos do Banco Privado até 2008 – a PLMJ -, que defendem que não 

deveria haver lugar a registo de nenhum tipo de responsabilidade uma vez 

que a responsabilidade emergente da aplicação de retorno absoluto nascia e 

morria na data de vencimento dessa mesma aplicação e caso não ocorresse 
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nenhum evento de crédito, uma vez que, caso o cliente resgatasse a 

aplicação antecipadamente, a garantia de capital extinguia-se de imediato. 

14) A própria PwC – Price Waterhouse Coopers -, contratada pela Administração 

Provisória nomeada pelo Banco de Portugal, tem o entendimento de que 

poderão existir políticas contabilísticas distintas das defendidas pela 

CMVM e pelo Banco de Portugal relativamente ao tipo de contabilização 

das garantias prestadas no âmbito dos produtos de retorno absoluto. 

15) Estas garantias, prestadas aos clientes de retorno absoluto, estavam registadas 

na contabilidade do Banco Privado nas contas off-balance sheet, 

desconhecendo por completo o Recorrente se era esta a classificação correta 

ou não; 

16) Até à entrada das IAS/IFRS, a prática bancária era a de não constituir 

provisões pelas menos valias resultantes da desvalorização de ativos detidos 

pelo banco na carteira própria (exceto os detidos na carteira de negociação), 

o que significa que a desvalorização de ativos não implicaria o registo de 

quaisquer provisões, pelo que não teria qualquer efeito nos resultados ou 

balanço do Banco Privado. 

17) O Banco Privado não ocultava de ninguém os produtos de retorno absoluto e 

as garantias de capital de que alguns destes gozavam, já que o Banco fez 

publicidade no jornal Expresso durante vários anos, abertamente falando 

sobre estes produtos e as suas garantias de capital. 

18) Em conclusão, o BPP fez durante anos a fio publicidade aberta no jornal com 

maior impacto em Portugal sobre a existência de produtos de retorno 

absoluto com garantia; os formulários “Condições Especiais de Gestão de 

Carteira”  - aos quais a CMVM sempre teve acesso - referiam o “valor do 

capital investido”; os formulários “Descrição Detalhada do Investimento” - 

que faziam referência expressa à garantia de capital - sempre estiveram 

arquivados no BPP no mesmo local onde estavam todos os outros 
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documentos; os clientes sempre ficaram com cópias (duplicado) das DDI; 

todos os restantes produtos comercializados pelo Banco tinham a respetiva 

DDI a que a CMVM teve acesso; o valor das garantias de capital estava 

registado na contabilidade nas rubricas de off-balance sheet;  

19) Na data em que a Comissão Executiva instruiu o desenvolvimento de um 

pacote de software que cobrisse os requisitos apresentados pelo Grupo de 

Trabalho então criado, o Recorrente era o Diretor de Sistemas de 

Informação do Banco; 

20) No caso especifico de software desenvolvido à medida, o Banco Privado tinha 

optado pela estratégia de outsourcing no que respeitava ao desenvolvimento 

de software; 

21) Relativamente à aplicação “Flexibilização da oferta” houve alguns pontos que 

suscitaram dúvidas à equipa de informática envolvida na sua 

implementação, nomeadamente ao Recorrente e ao subdiretor Dr. José 

Castilho, tendo, nessa altura sido foram feitas diversas reuniões com os 

intervenientes no processo para tentar esclarecer todo o processo. 

22) Após a realização dessas reuniões e conversas informais com os restantes 

membros, gerou-se uma grande dúvida sobre o qual o propósito da 

aplicação informática a desenvolver e, após falar com os restantes 6 

elementos do Grupo de Trabalho, o Recorrente incentivou-os e liderou-os 

para falarem, os 7 elementos, com o Administrador do pelouro de então e, 

posteriormente, com o Presidente do Banco, como já descrito 

detalhadamente na defesa oportunamente apresentada, factos que resultam 

provados (ponto 630 do Capítulo I – Factos Provados); 

23) O facto de o Recorrente ter conseguido agregar e convencer os 6 diretores, tê-

los liderado para falarem com o Administrador do pelouro e, 

posteriormente, ter ido falar com o Presidente do Banco e ter colocado o 
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lugar à disposição denota, por si só, vontade séria para terminar com um 

procedimento que não lhe parecia o mais correto; 

24) O desenvolvimento do software por entidade externa ao Banco apenas foi 

efetuado após o Presidente do Banco ter informado o Recorrente que era 

uma solução temporária e de muito curto prazo; 

25) Um dos objetivos que esteve presente aquando do desenvolvimento do 

software de “Flexibilização da oferta” e dos extratos, era o de apresentar ao 

cliente informação mais apurada, abrangente e com maior qualidade, tendo 

sido incluída informação relativa à decomposição dos ativos do veículo, 

informação por moeda, por região geográfica, por sector, etc. 

26) O Recorrente, tentou, dentro das possibilidades que um Diretor de Informática 

pode ter numa instituição financeira, pôr termo a um procedimento cuja 

regularidade que lhe suscitava dúvidas; 

27) Enquanto membro da Administração do Banco, o Recorrente sempre tentou 

que a utilização deste procedimento (UTILIZAÇÃO, NOS EXTRATOS 

ENVIADOS AOS CLIENTES, DOS DESCRITIVOS “VARIAÇÃO 

POTENCIAL”, “DIFERENÇAS CAMBIAIS”, “LEAVING SEAGULL” E 

“MB FLOAT”) fosse alterada tendo, por várias vezes, sensibilizado os 

restantes membros para tal.  

28) O Recorrente praticou, e efetivamente com base num esforço sério, atos 

relevantes e tendentes a pôr termo ao procedimento “supostamente” ilícito, 

uma vez que: 

29) Enquanto Diretor de Informática, conseguiu mobilizar um grupo de 6 (seis) 

Diretores para que demonstrassem claramente à Administração que estavam 

em desacordo e que o procedimento deveria ser corrigido; 

30) Enquanto Diretor Coordenador, e sempre que possível, levantava o assunto e 

solicitava que fosse alterado o procedimento em vigor; 
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31) Enquanto Administrador, e muito embora fora de Portugal e da realidade do 

Banco em Portugal, quando foi nomeado para liderar o Grupo de Trabalho 

«Impacto 2008-2011», tentou, mais uma vez, alterar e corrigir o 

procedimento utilizado; 

32) Ainda enquanto Administrador e durante o mês de Novembro de 2008, liderou 

o Grupo de Trabalho que levou a cabo a alteração das valorizações para 

passarem a incluir o valor nominal dos títulos, não tendo esse modelo 

entrado em produção devido à falta de aprovação da área comercial. 

33) Relativamente ao facto imputado - A REALIZAÇÃO SISTEMÁTICA DE 

REGISTOS DE OPERAÇÕES “FICTÍCIAS” ENVOLVENDO AS 

CARTEIRAS DOS SIV`S DE RETORNO ABSOLUTO E/OU AS 

CARTEIRAS DE CLIENTES DE GESTÃO DISCRICIONÁRIA - é 

necessário esclarecer que: 

34) Alega-se na Decisão que a Administração definia um objetivo orçamental para 

ser cumprido pela área de Retorno Absoluto bem como para as carteiras de 

Retorno Absoluto e que, como forma de cumprir esse orçamento eram 

realizadas operações “fictícias”, produzindo prova de tal facto, 

alegadamente, o depoimento dos Diretores Joana Peralta, Rui Domingues e 

Tiago Ferreira; 

35) A testemunha Joana Peralta (Diretora de Retorno Absoluto), apesar de referir 

que “…elas faziam parte do procedimento diário da equipa para acertar o 

valor de saída do cliente do SPV..” e que “…a Administração lhe dava 

carta-branca para fazer o que fosse necessário para atingir esse objetivo.”, 

não logra informar qual ou quais os Administradores que o fizeram nem a 

forma como essas instruções eram dadas; 

36) Da parte do Recorrente, nunca a Joana Peralta, ou qualquer outro elemento da 

área de Gestão de Factivos (onde estava incluído o Retorno Absoluto) 

recebeu nenhuma instrução nesse sentido, até porque o Recorrente não tinha 
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nenhum tipo de relacionamento com a área de Gestão de Factivos ou com a 

área de clientes em Portugal; 

37) Também as declarações de Rui Domingues se reconduzem à fórmula genérica 

de que as instruções vinham da Administração, sem, no entanto, designar de 

quem concretamente da Administração; 

38) Quanto às declarações de Tiago Ferreira, as mesmas também remetem 

vagamente para instruções da Comissão Executiva sem, mais uma vez, 

identificar quem deste órgão era responsável por dar essas ordens ou 

instruções; 

39) Não pode ser atribuída a culpa ao Recorrente destas “Operações fictícias” uma 

vez que este nunca deu nenhuma instrução para as executar, nunca geriu a 

área de Gestão de Factivos ou de Retorno Absoluto e nunca geriu a área 

Comercial em Portugal. 

40) Quanto ao facto de que nos Comités Alco eram apresentadas as diferenças 

entre as garantias prestadas e a valorização das carteiras, tal não prova que 

eram feitas ou discutidas estas “Operações fictícias”. Esta informação 

apenas aponta para um gap (que podia ser negativo ou positivo) 

relativamente à garantia de capital e à valorização das carteiras. 

41) Relativamente ao facto imputado - TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA 

PRÓPRIA PARA A CARTEIRA DA “ESTRATÉGIA” PIAP 25 E ENTRE 

AS CARTEIRAS DAS “ESTRATÉGIAS” PICL 8 E PIAP 27, DE 

CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS’S) COM EXPOSIÇÃO AO LEHMAN 

BROTHERS JÁ DEPOIS DO ANÚNCIO PÚBLICO DA FALÊNCIA 

DESTE BANCO – há que esclarecer o seguinte: 

42) Ao longo de toda a Decisão da CMVM refere-se várias vezes que o Recorrente 

foi informado ou que tinha tido conhecimento de determinados factos com 

base em emails que recebeu. 
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43) Tal conclusão não é correta porque: (i) O facto do nome do Recorrente estar 

indicado na lista de distribuição de um email não implica, necessariamente, 

que esse email tenha sido lido pelo Recorrente; (ii) O facto de o Recorrente 

ter lido o email não significa que o mesmo tenha entendido o respetivo 

conteúdo, o que aconteceu relativamente a muitos dos temas abordados na 

decisão impugnada; (iii) O facto de o Recorrente estar presente numa 

reunião onde eram debatidos diversos temas, não significa que o Recorrente 

os entendesse; (iv) O Recorrente não pode ser responsabilizado por tarefas 

técnicas de base financeira e económica uma vez que não possui qualquer 

tipo de conhecimento nesta área, aliás como foi especificado pelo Banco de 

Portugal na decisão de cancelar o registo do Recorrente como administrador 

– “Concluiu-se ainda que Fernando Garcia dos Santos Machado Lopes 

Lima não possui, a nível financeiro, a qualificação técnica adequada para 

assegurar a gestão corrente de uma instituição de crédito.”; 

44) A prova apresentada pela CMVM é baseada num email enviado no dia 

15/09/2008, às 17h45. 

45) Adicionalmente a CMVM refere a existência de um outro email, remetido 

também por Paulo Lopes, no dia 16/09/2008, às 8h30, em que este refere 

que não houve oposição do por parte do Recorrente. 

46) A CMVM está a avaliar a atuação do Recorrente neste processo tendo por base 

a omissão de uma hipotética resposta ao email referido anteriormente 

quando, a não resposta do Recorrente aos emails referidos anteriormente e 

identificados na Decisão no ponto 222 a) e b) (págs. 369 e 370), não 

permite concluir que se trate de uma "aceitação tácita ", antes pelo 

contrário, uma vez que não foi dada nenhuma resposta por parte do 

Recorrente de uma forma clara e explícita, no sentido da concordância do 

procedimento que iria ser efetuado não pode ao Recorrente ser atribuída a 

“concordância” com os emails e respetivo conteúdo. 
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47) Derivado do facto do Recorrente passar apenas alguns dias por mês em 

Portugal e estar, fundamentalmente, a executar tarefas comerciais e de 

angariação de clientes em Espanha, nos 4 escritórios aí existentes (Madrid, 

Sevilha, Valencia e Vigo) e que exigiam uma presença quase semanal em 

cada um deles, parte do seu tempo era passado em aviões, em ações de 

angariação de clientes, em eventos comerciais, e muitos dos emails 

enviados (centenas de emails por dia) não eram lidos nem respondidos; 

48) Os depoimentos das testemunhas Joana Peralta, Rui Domingues e Tiago 

Ferreira, fazem uma referência genérica a um órgão de gestão do Banco 

Privado sem ser(em) individualizado(s) o(s) elemento(s) que, efetivamente, 

tinham o conhecimento dos procedimentos em causa ou que instruíram 

determinadas ações. 

49) Relativamente ao facto imputado - O PROCESSO DE SUBSCRIÇÃO DE 

“OBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADAS BPP SA 2008/2018 – 1ª 

SÉRIE” E “OBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADAS BPP SA 

2008/2018 – 2ª SÉRIE” – há que esclarecer que: 

50) O Recorrente tinha conhecimento da emissão de obrigações subordinadas e de 

que a colocação destas obrigações estava a decorrer com dificuldades. 

51) Tais factos, no entanto, nada têm de extraordinário ou de ilícito, sendo ações 

perfeitamente normais em qualquer empresa já que uma das formas que 

uma entidade financeira possui para reforçar os seus capitais próprios é 

através de emissão de obrigações de caixa subordinadas; 

52) Tendo em conta a necessidade que o Banco Privado tinha de reforçar os seus 

capitais próprios, foi decidido pela emissão de obrigações de caixa 

subordinadas, tendo sido seguida a tramitação legal e administrativa e os 

procedimentos e regras em vigor, sem que nada de ilegal ou ilícito tenha 

ocorrido. 
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53) No Banco Privado, tal como sucede em qualquer outra empresa comercial, 

havia a necessidade de aplicar a pressão necessária nas áreas comerciais 

para efetuarem a colocação dos produtos e os alertas e avisos de que 

determinada colocação de um produto estava a correr com dificuldades ou 

abaixo do esperado era muito normal. 

54) O facto de a colocação estar a decorrer com dificuldades e de tal facto ter sido 

dado conhecimento à Administração, pela Direção Financeira, é 

perfeitamente normal e nada de ilegal ou ilícito ocorreu. 

55) O Diretor Financeiro do Banco Privado informou que a colocação das 

obrigações estava a ser difícil e que, em reunião com o Banco de Portugal, 

tinham analisado esse tema e o Banco de Portugal não tinha colocado 

restrições ao facto de veículos de Retorno Absoluto poderem vir a 

subscrever essas obrigações, pelo que, a própria entidade de Supervisão 

Bancária tinha concordado com o procedimento de estratégias de Retorno 

Absoluto virem a subscrever as Obrigações de Caixa. 

56) Quanto ao facto imputado - TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS QUE 

CONSTITUÍAM FUNDOS PRÓPRIOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

DE CRÉDITO DA CARTEIRA PRÓPRIA DO BPP PARA AS 

CARTEIRAS DOS SIV’S DE RETORNO ABSOLUTO – há que 

esclarecer o seguinte:  

57) Relativamente aos factos, considerados pela CMVM como não provados 

(ponto 20, pág. 487), alegados pelo Recorrente, e relativos ao Banco de 

Portugal ter autorizado o BPP a colocar as obrigações subordinadas nas 

carteiras dos clientes titulares de contas de gestão discricionária (arts. 131.º, 

134.º, 135.º, 138.º e 139.º da defesa), é importante realçar que tais factos 

foram enunciados pela própria CMVM na acusação oportunamente 

proferida do processo (artigos 399º, 400º e 401º), pelo que, os factos 

relativos à autorização dada pelo Banco de Portugal ao BPP para proceder à 
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colocação as obrigações subordinadas nas carteiras dos clientes titulares de 

contas de gestão discricionária deverão ser dados como provados; 

58) Estes são os factos de que o Recorrente teve conhecimento e que não 

configuram nenhum ato ilícito por parte deste uma vez que esta 

transferência de títulos tinha o aval do Banco de Portugal e dos Auditores; 

59) Todos os restantes factos enunciados na Decisão da CMVM, incluindo as 

reuniões com o Presidente do Conselho de Administração (ponto 362 pág. 

399), troca de emails (pontos 383b, 404a, 404b), eleição de outros títulos a 

transferir, preços com que estas transações foram efetuadas, foram 

decididos e executados por outras pessoas que não o Recorrente e sobre os 

quais o Recorrente não teve conhecimento. 

60) Quanto ao facto imputado - TRANSFERÊNCIA DE €40.000.000,00 

(QUARENTA MILHÕES EUROS) A PARTIR DAS CONTAS DE 25 

SIV’S DE RETORNO ABSOLUTO PARA A CONTA N.º 23282 - o 

definido na reunião da manhã de 17 de Novembro de 2008 tinha sido as 

perdas das offshores serem suportadas pelo balanço do Banco e, após o 

almoço, a instrução determinada pelo Presidente do Conselho de 

Administração foi a de afetar o resultado do encerramento das offshores às 

estratégias de Retorno Absoluto. 

61) Tal decisão não foi secundada por nenhum dos elementos da Comissão 

Executiva do Banco. 

62) A instrução de afetar as carteiras de Retorno Absoluto não partiu do 

Recorrente. 

63) As operações efetuadas de modo a transcreverem a instrução dada - de afetar 

as carteiras de Retorno Absoluto com o resultado do encerramento das 

offshores -, foram efetuadas mas, mais tarde, todas elas foram revertidas, o 

que demonstra a não concordância, por parte dos membros da Comissão 
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Executiva, com a instrução dada após o almoço de dia 17 de Novembro de 

2008; 

64) Quanto à factualidade descrita na Decisão e relacionada com instruções dadas 

em cartões-de-visita manuscritos a lápis e outras, o Recorrente desconhece-

a por completo. 

65) Relativamente ao facto imputado - A INFORMAÇÃO PRESTADA AOS 

CLIENTES, ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2008, SOBRE A 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO – há  eu esclarecer o 

seguinte: 

66) A Decisão da CMVM pressupõe que: 1) o Recorrente tinha conhecimento da 

situação financeira do Banco; e 2) o Recorrente tinha conhecimento que a 

informação que estava a ser transmitida aos clientes não era correta; 

67) Relativamente ao conhecimento da situação financeira do Banco, o Recorrente 

apenas tomou verdadeiro conhecimento da situação que o Banco estava a 

passar a partir de 17 de Novembro de 2008, uma vez que antes desta data, 

sempre assumiu que o período complicado que o Banco estava a viver era 

mais um momento difícil mas que seria ultrapassado como tinham sido 

ultrapassados outros momentos difíceis na vida do Banco; 

68) Provavelmente a falta de brackground financeiro do Recorrente não lhe 

permitiram aferir, de uma forma clara e sem dúvidas, a real situação do 

Banco mas, na verdade, o Recorrente encontrava-se muito tranquilo sobre a 

situação do Banco e a continuidade do Banco por muitos anos. 

69) Já quanto ao conhecimento pelo Recorrente de que a informação que estava a 

ser transmitida aos clientes não era correta, é importante realçar que os 

roadshows eram uma ferramenta comercial muito utilizada pelo Banco e 

eram feitos com muita frequência em Portugal, Espanha, Brasil e Africa do 

Sul. 
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70) O Recorrente não participou nesses roadshows identificados pela CMVM não 

podendo, de qualquer maneira, saber que tipo de informação foi passado 

pelos interlocutores do Banco aos clientes ou quais eram os clientes alvo 

dessas reuniões. 

71) O Recorrente encontrava-se em Espanha e desligado da atividade em Portugal, 

principalmente, sobre o detalhe das reuniões comerciais e roadshows 

efetuados. 

72) Acresce ainda que, a factualidade apurada, admitindo, sem conceder, que a 

mesma é correta, não caracteriza os ilícitos contraordenacionais imputados 

ao Recorrente e tipificados na lei. 

73) Da factualidade apurada não resulta que o Recorrente tenha inobservado 

quaisquer normas, regras e procedimentos contabilísticos, em que tenha 

prestado informação deficiente ou incorreta, nem que tenha violado os 

ditames da boa-fé, diligência, lealdade e transparência,  nem que tenha 

atuado em violação do dever de evitar ou reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses, nem que tenha atuado em violação do 

dever de, em situação de conflito de interesses, agir por forma a assegurar 

aos clientes do BPP um tratamento transparente e equitativo, nem que tenha 

dado prevalência dos interesses do BPP em detrimento dos seus próprios 

interesses, nem que tenha violado o dever de defesa do mercado. 

74) O Recorrente não agiu livre e voluntariamente, não sabendo que como 

consequência necessária das suas condutas praticava contraordenações. 

75) Os factos alegadamente praticados pelo Recorrente não são suscetíveis de 

preencherem os ilícitos contraordenacionais que lhe são imputados, 

acrescendo que Recorrente não atuou com dolo, pois não agiu 

representando facto que preenchem um ou mais tipos de contraordenação. 

76) Desde Março de 2009, data em que o Banco cessou o pagamento das 

remunerações ao Recorrente, este não tem qualquer fonte de rendimento, 
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estando o rendimento do seu agregado familiar limitado ao ordenado 

auferido pela esposa deste. 

77) Desde meados de 2009 que o Recorrente tenta, por todos os meios, encontrar 

um emprego, mas tal tem-se verificado difícil por várias razões, não só pelo 

facto de Portugal estar a atravessar uma crise económica sem precedentes 

desde 2008 e com o desemprego a atingir valores nunca antes vistos, mas 

também por razões específicas e de contexto pessoal: 1) Desde 2004 que o 

Recorrente desenvolvia as suas funções fora de Portugal, no Brasil e 

principalmente em Espanha, estando a sua rede de contactos muito 

vinculada a Espanha, país que, como é do conhecimento geral, se encontra 

também a atravessar uma crise enorme e com uma taxa de desemprego 

ainda superior à portuguesa; 2) O facto de o Recorrente ter trabalhado no 

BPP e ter pertencido à Administração deste, causa sempre alguns entraves à 

sua contratação, mesmo em casos em que o seu CV era o mais indicado 

para o desempenho das funções; 3)Todo o contexto do BPP e o processo de 

insolvência provocou, e continua a provocar, situações de stress emocional 

muito fortes e de perda de força anímica por parte do Recorrente; 4) A 

disponibilidade física que o Recorrente necessita para lidar com os vários 

processos relacionados com o BPP e com as presenças em audiências de 

tribunal é, sempre, encarada como uma forte desvantagem em processos de 

recrutamento, principalmente para desempenho de funções fora de Portugal. 

78) Nestes quase 6 anos desde que o Recorrente foi suspenso preventivamente pelo 

Banco de Portugal, este já teve algumas experiências profissionais mas que, 

quer devido às razões de contexto pessoal referidas anteriormente, quer por 

razões de contexto financeiro das empresas para as quais desenvolveu 

trabalho, culminaram com insucesso. 

79) O Recorrente encontra-se numa situação patrimonial muito complicada e 

apenas com a ajuda de familiares e amigos tem conseguido cumprir com as 
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suas obrigações financeiras. A situação patrimonial do Recorrente é de tal 

forma grave que, ainda que fosse correta a imputação das infrações, no que 

não se concede, era-lhe absolutamente impossível, atualmente, pagar a 

coima aplicada na decisão ora impugnada. 

80) A decisão ora impugnada não valora devidamente algumas das circunstâncias 

enumeradas, designadamente, a ausência (ou diminuta) culpa do 

Recorrente, o nível de responsabilidades e a esfera de ação do Recorrente 

no BPP, a ausência de qualquer benefício pelo Recorrente, a situação 

económica do Recorrente e a sua conduta anterior. 

81) Os montantes decididos aplicar a cada uma das infrações imputadas são 

muitíssimo superiores aos quantitativos mínimos cabíveis para as mesmas 

infrações, devendo considerar-se violado o princípio de proporcionalidade 

(art. 18º, nº 2, da Constituição), quando a sanção se apresente como 

manifesta e ostensivamente excessiva.   

82) O princípio da proporcionalidade cumprir-se-á em primeiro lugar adequando 

as sanções à realidade económica nacional e não a qualquer outra realidade 

supranacional. 

83) As coimas e a sanção aplicadas são absolutamente desproporcionais, quer à 

culpa do Recorrente, quer ao nível de responsabilidades que o mesmo tinha 

do BPP, quer ao benefício auferido, quer, sobretudo, em relação à situação 

patrimonial do Recorrente.    

84) Termos em que, deverá ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se 

a decisão recorrida e ordenando-se a sua substituição por outra mais justa. 

* 

IV) Do recorrente Paulo Lopes: 

 Não existe possibilidade de defesa efetiva, porquanto o prazo para deduzir 

impugnação judicial não foi prorrogado; 

 Não existe possibilidade de defesa efetiva porquanto o acesso aos autos de 
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forma minimamente digna só foi concedida a troco de 0,50€ por folha, o que 

equivale a cerca de 25.000,00€ para o impugnante se poder defender; 

 A decisão refere Anexos que fazem parte integrante da decisão e a verdade é 

que nem esses foram remetidos e notificados, pelo que não há decisão nem 

pode existir eficácia da notificação. 

 Nulidade da acusação/decisão por insuficiência de factos na concretização de 

cada uma das contraordenações imputadas ao recorrente, por falta de 

concretização do grau de participação do recorrente, por falta de circunstâncias 

relevantes para a determinação da sanção, por presumir a culpa decorrente dos 

cargos exercidos pelo Arguido no Banco, e por não indicação do segmento 

legal concretamente imputado relativamente às normas sancionatórias que 

preveem mais do que uma conduta típica; 

 Considera o recorrente que o facto de ter deduzido defesa não significa que tal 

nulidade esteja sanada, pois se não deduz defesa é condenado, pelo que à 

cautela a deduz; 

 Conclui que a acusação deduzida viola o art. 283.º n.º 3 do C.P.P., aplicável, 

com as devidas adaptações ao processo contraordenacional, ex vi do art. 41.º do 

RGCO, padecendo consequentemente de nulidade. 

 Invoca a nulidade da prova, porquanto perante a existência de indícios de 

prática de infrações, a CMVM ao invés de instaurar de imediato processo de 

contraordenação, envergou as suas vestes de autoridade supervisora; não 

comunicou ao ora Arguido que apesar de se tratar de um procedimento 

administrativo de supervisão, da sua colaboração - fornecendo os documentos, 

informações e esclarecimentos - poderia resultar a sua responsabilidade 

contraordenacional, sendo por tal motivo reconhecido o direito à não 

colaboração; os pedidos formulados pela autoridade supervisora multiplicaram-

se apesar de, desde o início, ter ficado patente para a CMVM a existência de 

indícios da prática de contraordenação; a CMVM usou assim de um 
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estratagema enganoso, ao não dar a conhecer desde logo aos visados que eram 

já suspeitos da prática de contraordenação e que, nessa qualidade, teriam 

direito ao silêncio e à não colaboração; os pedidos formulados pela CMVM ao 

abrigo do art. 361.º em conjugação com as normas que preveem a prática de 

contraordenação por violação do dever de colaboração e com a falta de 

comunicação aos suspeitos (formalmente colaboradores e representantes do 

Banco visado) do direito ao silêncio na vertente do direito a não colaborar para 

a sua própria incriminação inquina a prova obtida por tal meio enganoso, de 

nulidade, nos termos previstos no artigo art. 126.º, n.º 1 e n.º 2, al. a) do C.P.P., 

aplicável ex vi do art. 41.º, n.º 1 do RGCO, e dos arts. 32.º, n.ºs 2 e 8, e 18.º, n.º 

1 da C.R.P.. 

 As normas legais imputadas violam o princípio da legalidade na vertente da 

tipicidade. 

 CONCURSO DE PROCESSO E INFRACÇÕES 

CONTRAORDENACIONAIS E CRIME E CONTRAORDENACIONAIS 

ENTRE SI, INCONSTITUCIONALIDADES: o impugnante vem acusado, 

nestes autos, por parte dos mesmos factos por que é acusado no processo penal 

que se encontra a correr termos sob o n.º 7447/08.2TDLSB; estamos na 

presença de concursos aparentes de infrações; a norma extraída do artº 420.º do 

CdVM, interpretada no sentido de que aquele preceito é suscetível de aplicação 

em situações de concurso aparente entre ilícitos contraordenacionais e penais, 

designadamente, entre situações de concurso entre o tipo constante do artº 

389.º, n.º 1, na redação supra referida, e artº 7.º, do CdVM e o artº 379.º, do 

CdVM, que se refiram ao mesmo agente e que versem sobre os mesmos factos, 

é, em tal interpretação, inconstitucional, por violação dos artºs 2.º, 3.º, 18.º, n.º 

1, 20.º, n.º 4.º, 29.º, 30.º e 32.º, da CRP; tal norma, viola também as normas 

consagradas ou decorrentes dos artºs 6.º da Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem e 14.º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da 
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O.N.U., gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, uma violação de incisos 

com acolhimento constitucional, nomeadamente nos termos dos artºs 8.º e 16.º, 

n.º 1, da CRP. 

 DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO “NE BIS IN IDEM” no processo 

administrativo do Banco de Portugal, que atualmente se encontra em fase 

judicial nesse douto Tribunal. 

 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL EM 

MATÉRIA PENAL: foi apenas com a alteração efetuada pelo artigo 7º da Lei 

n.º 28/2009, de 18 de Junho, que o montante máximo da coima passou a ser de 

5.000.000,00 €; assim sendo, quando é mencionado que a moldura (cfr.170 da 

decisão): «A moldura concursal abstrata situa-se entre €25.000 (vinte e cinco 

mil euros) e €5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do art. 19.0 do 

RGCO», a mesma previsão encontra-se incorreta, pois, a moldura concursal 

abstrata é de 25.000,00€ a 2.500.000,00€, atenta a data dos factos que são 

imputados ser anterior à Lei 28/2009, de 18 de Junho; situação diferente é a 

aplicação resultante do cúmulo exceder a coima mais elevada aplicável, pelo 

que a forma como o raciocínio é realizado está incorreto, além de se aplicar lei 

mais gravosa para o impugnante; em bom rigor, existe uma omissão quanto ao 

artigo específico em que se arrima a operação de cúmulo jurídico que é 

realizado. 

 Na decisão condenatória, os factos são analisados, ou melhor, a fundamentação 

dos mesmos, a sua carga valorativa, o seu enquadramento jurídico e a sua 

dissecação, são realizados sem qualquer enquadramento temporal adequado, 

sendo diferente a prática tendencialmente, para não dizer totalmente liberal a 

todos os níveis, defendida pelos Bancos Centrais, pelos Reguladores, pelos 

Doutrinadores, pelos Legisladores, pelos Governos, enfim… por todos sem 

exceção, quanto à total desregulamentação do Mercado, defendendo a pura e 

simples omissão de interferência do Estado na economia, que foi apanágio até 
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2008, do período que se seguiu, em que de repente se transformou a total 

desregulamentação numa regulamentação apertadíssima e de total controlo dos 

Mercados. 

 PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO DO IMPUGNANTE: o impugnante 

apenas foi vogal do Conselho de Administração até 30 de Novembro de 2008, 

pois, a 1 de Dezembro de 2008 o Banco de Portugal nomeou uma 

Administração Provisória e extinguiu a Comissão Executiva, passando de facto 

e ao contrário do que a acusação pretende fazer crer, as decisões a serem 

tomadas pelos 3 Administradores nomeados pelo Banco de Portuga; apesar de 

no art.º 46.º, constar que foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração da 

Privado Holding, a verdade é que nunca participou em nenhum ato que lhe 

dissesse respeito; por outro lado, não é verdade que o impugnante fosse 

General Manager do BPP Cayman, tendo somente uma procuração que nunca 

utilizou.  

 Impugnam-se todos os factos constantes da decisão condenatória, propondo-se 

o impugnante a produzir prova, agora requerida e a que se mostrar adequada, 

necessária, proporcional ao abrigo do princípio do inquisitório e da descoberta 

da verdade material. 

 DA PRESCRIÇÃO: o impugnante foi constituído arguido nos autos de contra–

ordenação em 18.2.2009; nos termos do art.º 27.º, alínea a), do R.G.C.O., o 

prazo de prescrição é de cinco anos; tal significa que qualquer facto que tenha 

sido praticado até 18.2.2004, não pode ser considerado infração 

contraordenacional. 

 Mesmo a ser verdade que o Arguido praticou, ou de alguma forma contribuiu 

com a sua abstenção para a verificação de um resultado, é claro que não existe 

uma relação de nexo de causalidade – pelo menos no campo jurídico, mas não 

se trata de imputações do campo político–social – que possa ser relevada e 

considerada idónea para a produção do que quer que seja; os atos positivos que 
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acabam por ser considerados negativos, correspondem à obrigatoriedade da 

prática do exercício de uma função laboral, de conteúdo pré-definido. 

 Existe “o princípio da presunção da conformidade ao direito ou princípio da 

aparência da juridicidade intrínseca da ordem formalmente legítima.  

 Obrigar o impugnante a ser contabilista, polícia, jurista, vidente, outsider dos 

mercados internacionais, quando todos os Bancos praticavam estas operações, 

dominador da Privado Holding e mais umas quantas funções, tarefas e não 

menos omnipresente – para assim se poder imputar uma norma de infração 

contraordenacional, parece mais uma pessoalidade do que propriamente uma 

juridicidade. 

 Outros bancos praticavam as mesmas operações, da mesma forma e os 

reguladores norte-americanos consideravam-nas legais. Por que entendimento é 

que o Impugnante teria de as considerar ilícitas? 

 Noutro aspeto, existia um parecer claro dos consultores jurídicos que validava 

o facto de nem sequer existir necessidade de criar provisões sobre os produtos 

de retorno absoluto o que nos transporta para a consolidação. Porque 

entendimento é que o impugnante teria de saber mais que os consultores 

jurídicos? 

 É a própria descrição factual, que ao tentar ser açambarcadora de toda a 

realidade possível e imaginável, na construção do seu “romance”, acaba por 

atribuir a área de contabilidade e a área financeira à Direção Financeira e 

Contabilística, mas no final acaba por meter tudo “dentro do mesmo saco”! 

 Por último e sem carácter de exaustividade, a própria CMVM autorizou a 

prática desses produtos financeiros estruturados e a forma como os mesmos 

eram criados. Por que razão é que o impugnante deveria saber que a CMVM 

exigiria um comportamento e utilização dos produtos financeiros 

diametralmente oposta à que demonstrava e, ao sabor da corrente popular dos 

acontecimentos, descaracterizou. 
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 Na verdade, o CMVM além de os ter autorizado quanto à sua estrutura, 

conhecia-os e sobre eles exerceu supervisão durante vários anos, nunca tendo 

constado ao ora impugnante que qualquer irregularidade existisse. 

 Não era da competência do impugnante reportar o que quer que fosse à CMVM 

sobre as matérias em causa, pois tal conteúdo de agir não fazia parte do seu 

conteúdo funcional. 

 Criar um chapéu ao abrigo da atividade de intermediação financeira para poder 

aplicar tipos legais de contraordenação de forma sistemática, não parece ser a 

forma mais adequada de tratar por igual o que é igual e de forma diferente o 

que é diferente! 

 O CONTRATO DE TRABALHO E A RELAÇÃO SINALAGMÁTICA 

JURIDICO-LABORAL: quase a totalidade dos atos, atitudes e 

comportamentos praticados no BPP pelo ora impugnante foram-no no âmbito 

do cumprimento estrito de um contrato de trabalho de natureza exclusivamente 

privada. Assim, mesmo que não se coloquem questões atinentes às relações de 

Hierarquia Administrativa, concretizadas no vínculo jurídico constituído pelo 

poder de direção e pelo dever de obediência, na relação hierárquica que se 

estabelece entre o superior e o seu subalterno e em consequência apliquemos 

apenas os princípios do direito laboral privado, a verdade é que os direitos e 

obrigações que regem essas relações laborais delimitam e preenchem o 

conteúdo desses atos, atitudes e comportamentos. O arguido ora aqui 

impugnante, até 2008 exerceu a sua função no BPP, por via de um contrato de 

trabalho. No exercício dessa função não se englobavam tarefas ou obrigações 

de natureza contabilística, nem sequer se pode em tese alguma vez considerar 

que o impugnante poderia efetuar, ou estaria obrigado a proceder a quaisquer 

registos dessa natureza. E muito menos considerar que a previsão normativa ao 

referir o vocábulo contabilístico, visa abranger todo e qualquer documento, 

mesmo aqueles que constituem memorandos internos, isto para já não falar nos 
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post-its de recados deixados entre os funcionários! E fica por explicar o porquê 

da transcrição de tantos e tantos emails que mencionam operações de 

lançamento obrigacionista, sustentados na existência de uma sociedade para o 

efeito, que foi gerida, criada e mantida sob a égide de ser a campânula das 

emissões obrigacionistas para resolver problemas de liquidez. 

 Invoca questões contabilísticas, extraindo as seguintes conclusões: não estamos 

a falar de regras contabilísticas, mas apenas de regras; a supervisão de 

conglomerados foi instituída apenas a partir de 2006; apenas em 2008, pelo 

Aviso 5/2008, o BdP definiu algumas regras de natureza prudencial no âmbito 

de sistemas de controlo interno; os requisitos de fundos próprios que 

concatenam com a técnica da constituição de provisões, passou a merecer 

maior atenção com o Decreto-lei 104/2007, de 3 de Abril que teve um pequeno 

desenvolvimento no Aviso do Banco de Portugal número 9/2007;   estamos a 

falar de sistemas de controlo de gestão das instituições financeiras e não de 

regras contabilísticas; estamos a falar de funções de gestão e administração; e 

dos subsistemas do controlo de gestão – subsistemas de observação, subsistema 

de avaliação, subsistema de modificação e subsistema de informação. 

 APRECIAÇÃO DE VÁRIOS MEIOS DE PROVA UTILIZADOS NA 

FUNDAMENTAÇÃO: como fundamento probatório para a consideração da 

matéria de facto dada como provada, foram abundantemente utilizadas, quer as 

declarações prestadas por alguns arguidos em sede de defesa, quer mesmo as 

“Declarações….em sede de Defesa escrita).”; existe também amiúde a 

utilização de outros meios de prova que na ótica do impugnante são 

erradamente utilizados do ponto de vista legal, primeiro numa perspetiva da 

admissibilidade e em segundo lugar numa perspetiva da própria valoração 

concreta, designadamente: o valor probatório das declarações prestadas por 

coarguidos; valor probatório do vertido nas defesas escritas, subscritas por 

mandatário, sem objeto da aplicação do art.º 567.º do C.P.C.; valor probatório 
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das declarações prestadas por quem foi arguido no processo; e-mails; relatórios 

internos elaborados por arguidos e mesmo condenados no processo; 

 AUTORIA, COMPARTICIPAÇÃO, INSTIGAÇÃO, CUMPLICIDADE: 

mesmo que consideremos um conceito extensíssimo da autoria em sede de 

contraordenações, o qual deve ser apreciado como inconstitucional por 

violação do princípio da tipicidade e da legalidade, o que se argui desde já para 

todos os efeitos legais, sempre será necessária a existência de um nexo de 

causalidade, entre a conduta deste e o facto previsto no tipo de ilícito 

contraordenacional, independentemente da apreciação em concreto do grau de 

culpa de cada agente. Neste âmbito, deve-se concluir que: ou será aplicável o 

regime penal no que concerne à forma de atuação e imputação aos sujeitos; ou 

existe também uma inconstitucionalidade por omissão, pois não existe qualquer 

justificação para se tratar de forma diferente os bens jurídicos ambientais dos 

bens jurídicos financeiros no que respeita à punição em sede 

contraordenacional quanto à forma de atuação e imputação aos sujeitos. Em 

nenhum dos factos dados como provados são elencados factos concretos que 

possam ser imputados ao impugnante. 

 A titularidade do dever nem sequer é, ou alguma vez foi, do impugnante. 

 IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ALÍNEAS C) e G): as defesas escritas não 

constituem meio de prova; as decisões e ordens originárias, foram tomadas por 

João Rendeiro e Paulo Guichard; a decisão de alocação foi executada por Joana 

Peralta, em consonância com Tiago Ferreira, Rui Domingues e Nuno Paramés; 

PAULO LOPES manifestou-se expressamente contra e reiterou a sua oposição 

àquela solução, conforme consta expressamente do processo-crime, razão pela 

qual quanto a essa matéria foi o mesmo arquivado; foi Paulo Lopes que decidiu 

reverter as operações, tendo para esse efeito instruído RUI DOMINGUES para 

que se procedesse à anulação daquelas compras e vendas; no LH Brothers, a 

ordem foi dada por João Rendeiro e Paulo Guichard, cumprida pelo 
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impugnante e por ele revertida; será autor, então, todo aquele que tenha dado, 

de alguma forma, causa à realização do ilícito; parece ficar claro que o 

impugnante não deu causa à realização do ilícito (a ser considerado como tal), 

pelo que não pode ser punido; em 15 de Setembro de 2008 não era ainda 

possível estimar os montantes das perdas (ou se elas iriam efetivamente 

ocorrer) decorrentes da apresentação do referido banco à proteção de credores, 

atento o facto do leilão determinativo de tal situação apenas “vulgarmente” 

ocorrer passados 20 a 30 dias; os leilões dos CDS’s onde se apura o valor final 

dos mesmos distam cerca de 30 dias após o seu vencimento, ou, qualquer outro 

evento; como é público e notório viveram-se momentos de incerteza, pânico, 

confusão, após o dia 15 de Setembro, sendo que o Barclays Bank, anunciou no 

dia 16 de Setembro a aquisição, sujeita à aprovação regulamentar, do banco de 

investimento norte-americano e divisões juntamente com o seu edifício sede de 

Nova Iorque (aquisição que viria a ser concretizada no dia 20), em 22 de 

Setembro de 2008 a Nomura Holdings anunciou que tinha concordado em 

adquirir a franchising da Lehman Brothers na região da Ásia-Pacífico, 

incluindo o Japão, Hong Kong e Austrália. No dia seguinte, a Nomura 

anunciou a sua intenção de adquirir a Lehman Brothers e o investimento 

bancário e capital daquelas filiais na Europa e no Médio Oriente. Por outro 

lado, parte do negócio de investimento (sociedade Neuberger Berman LCC) foi 

vendido a 20 de Setembro de 2008 a duas sociedades de private equity (Bain 

Capital Partners e Hellman & Friedman). Relativamente à questão da data, 

apenas por desconhecimento do funcionamento dos ativos se pode escrever o 

que se escreve, pois, a questão de apuramento da última data de juros pretende 

beneficiar os clientes que assim recebem desde a data do último pagamento. 

Esclarece-se ainda que o evento de crédito só é declarado oficial após a sua 

ocorrência, salvo erro, num prazo de 48 horas depois. E, acrescente-se, o valor 

de recuperação determinado muito depois, como consta dos documentos 
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facultados pelo BdP, o que basicamente faz com que o valor (ganho ou perda) 

seja determinado mais tarde. De todo o exposto da condenação não se 

compreende quais os prejuízos resultantes para os clientes mencionados na 

decisão. 

 Por último, a acusação faz “tábua rasa” de factos que dá por provados, 

descontextualizando outros que conduzem às erróneas imputações acima 

descritas. Sem prejuízo do que se deixou vertido sobre a admissibilidade dos 

emails como meio probatório, o ora impugnante não pode deixar de esclarecer: 

a decisão condenatória transcreve o email que o impugnante dirigiu no dia 

15.09.2008 aos membros do Conselho Executivo e a João Rendeiro, no qual é 

afirmado, entre o mais, que "Na sequência das conversas anteriores sobre o 

tema (…); a decisão condenatória afirma “PAULO LOPES identificou a 

titularidade de um ativo suscetível de causar avultados prejuízos ao BPP, 

tendo sugerido aos restantes membros da Comissão Executiva e a JOÃO 

RENDEIRO a sua afetação (…). Efetivamente, com o terramoto financeiro de 

14 de Setembro, desconhecendo-se a extensão dos seus efeitos, o impugnante 

tratou de dar conhecimento imediato dos acontecimentos e possíveis 

consequências ao coarguido João Rendeiro, o qual, posteriormente indicou ao 

impugnante que o derivado deveria ser afetado às carteiras sob gestão 

discricionária, tudo com o objetivo de evitar efeitos sistémicos. Foi nesse 

contexto e sucessão de acontecimentos que o impugnante tratou de sistematizar 

e formalizar junto dos demais administradores executivos o que havia sido 

indicado. Nada mais! A ideia ou sugestão, não foi sua. Existem registos 

telefónicos que já foram juntos na impugnação judicial da condenação 

proferida pelo Banco de Portugal e que também se protestam juntar aos 

presentes autos, que provam de quem proveio a ordem! Aliás, ato contínuo às 

medidas de execução de tal medida que lhe fora incumbida, o impugnante, 

ciente da necessidade de proteger as carteiras dos Clientes sugeriu ao coarguido 
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Tiago Ferreira do responsável da área de contabilidade, que constituísse uma 

provisão igual ao montante afetado.   

 OS DOIS RELATÓRIOS DA INSPECÇÃO DO BdP AO BPP: em 2002, foi 

realizada pelo BdP um relatório de inspeção ao BPP, que se concretizou no 

processo número 1125/03; nesse relatório, se o lermos atentamente, concluímos 

que o BdP conhecia o tipo de veículos que eram utilizados nas estratégias de 

gestão discricionária, conforme aí se lê. Repare-se que inclusivamente o BDP 

sabia que eram utilizados “repos”, com penhor ou como contragarantia dos 

veículos que investiam, quer em participações sociais, ou em títulos. Sem 

querermos ser maçadores, verificamos que consta do mesmo relatório a 

menção a emissões de capital garantido e em circulação de valores entre 

carteiras e clientes, sem que daí tivesse resultado qualquer objeção por parte da 

entidade supervisora, ou, sequer, aplicação de injunções, ou tomada de medidas 

corretoras. 

 Graduação da sanção: a sanção acessória não compete à C.M.V.M. aplica-la, 

mas sim, conforme já se viu, no âmbito do processo criminal, aliás onde a 

mesma é proposta. Mas se fosse legal que não o é, não é necessária, pois 

atualmente o impugnante não pode exercer qualquer cargo dessa natureza, não 

é adequada pelas mesmas razões e não é proporcional, pois conforme se virá a 

provar a final a sua responsabilidade a existir é derivada e não originária. 

 E quanto ao que já designámos por “géneros fácticos”, não foi seguido nenhum 

critério legal, pois cada género fáctico que acaba por corresponder a um bem 

jurídico, não se podendo dividir aleatoriamente em quantos tipos legais de 

contraordenação se quiserem imputar. Estamos neste caso na aplicação 

sancionatória de vários tipos legais de contraordenação que são vistos como 

subtipos de um bem jurídico protegido, os quais não podem concorrer em 

concurso real mas apenas aparente. Isto significa que apenas um dos tipos 

legais pode servir de base de condenação para cada “género fáctico”, sem 
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prejuízo do que se já aventou quanto à dupla punibilidade, quer criminal quer 

mesmo contraordenacional. 

 CONTRA–ORDENAÇÃO E CONTRA–ORDENAÇÃO CONTINUADA: na 

punição final a título de contraordenações, deverão ser tidos em linha de conta 

a existência de concurso ideal entre as infrações, ou, a existência de uma 

contraordenação continuada. 

 CRITÉRIOS ADOPTADOS PARA A DETERMINAÇÃO DAS COIMAS: 

caso se entenda que foram praticadas alguma, ou, algumas das infrações que 

são imputadas ao ora aqui impugnante, mas sem conceder, a respetiva 

aplicação deverá obedecer a vários critérios, já devidamente descritos e 

dissecados. 

 Da medida da coima: o impugnante invoca também a sua discordância quanto à 

medida da coima, que se considera excessiva face a todo o exposto e que 

deverá ser suspensa na sua execução quanto à sua totalidade. Por sua vez na 

determinação da coima não foram tidos em linha de conta, quer os benefícios 

económicos obtidos pelo ora impugnante que foram nenhuns,  quer na 

graduação da coima a situação económica do ora impugnante que foi pura e 

simplesmente olvidada. Por outro lado, o impugnante enquanto trabalhou no 

BPP, não está relacionado com nenhum recebimento de prémios “ditos 

anormais”, nem sequer com remunerações superiores à dos outros 

administradores e quadros. Nos 7 anos que trabalhou no BPP auferiu o 

montante de 600.000,00 €, tornando-se desadequado, desnecessário e 

desproporcional, aplicar ao mesmo uma coima de 400.000,00€. Aliás, parece 

resultar antes da decisão, que de forma irónica são referidos os filhos menores 

do mesmo, mantendo-se uma graduação de coima elevadíssima e sem qualquer 

suspensão. Todas estas omissões geram a nulidade da decisão condenatória. 

Nem a graduação das mesmas teve em atenção a diminuta culpa do ora 

impugnante, tudo pressupostos previstos no art.º 18.º, do R.G.C.O. Em todo o 
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caso e sem conceder, a coima final é demasiado elevada e deveria ter sido toda 

suspensa atentos os factos, a medida da culpa fixada pela própria decisão 

condenatória, a inexistência de condenações anteriores e todo o contexto 

explicado. 

 

*** 

Questões prévias: 

* 

Da nulidade da “acusação” e da decisão impugnada invocada por João 

Rendeiro: 

Alega o recorrente João Rendeiro que não lhe foi garantido o exercício efetivo do 

seu direito de defesa, porquanto a “acusação” e a “decisão” não indicam os factos em 

concreto alegadamente praticados pelo recorrente e a sua participação nos mesmos (se por 

ação ou por omissão), e porque presume que quaisquer comportamentos preenchem o tipo 

contraordenacional mesmo quando se situam fora desse mesmo tipo, desde que sejam 

praticados por um Presidente do Conselho de Administração. Mais salienta, 

especificamente quanto à acusação, que a mesma se limitou a referir genericamente no 

capítulo intitulado “Parte I – Factos Gerais” as funções que o Arguido desempenhou no 

BPP e BPP Cayman, para, seguidamente em cada um dos subcapítulos do capítulo 

“Parte II – Dos factos em especial” referir, também genericamente, que “O BPP, João 

Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital. Fernando Lima, Paulo Lopes e Vítor 

Castanheira agiram consciente e voluntariamente (dolosamente portanto) na prática dos 

factos descritos”. Tais afirmações abstratas, não podem, sob forma alguma, ser utilizadas 

para integrar a conduta do ora Arguido no elemento subjetivo exigível para o 

preenchimento de qualquer tipo de ilícito. Quanto à decisão refere que exige ainda a Lei 

que, no caso de a alegada prova ser indireta, se deem a conhecer ao Arguido os 

elementos probatórios e o juízo lógico, dedutivo ou indutivo, que conduziu à ilação sobre 

a verificação dos factos juridicamente relevantes constantes da Decisão de acusar. 
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Conclui que se mostra violado o princípio da tipicidade, previsto no art. 2º, do RGCO, e o 

direito de defesa consagrado no art. 50º, do RGCO, e verificada a nulidade da “acusação” 

e da “decisão” por força dos arts. 119º/al c), 283º/3, 374º/2 e 379º/1, al a), todos do CPP, 

ex vi art. 41º/1, do RGCO. 

Pugna a CMVM pela improcedência desta questão prévia. 

Cumpre apreciar e decidir. 

No que respeita aos requisitos da “acusação”, importa, para o caso e no essencial, o 

art. 50º, do RGCO. Este preceito garante ao arguido o direito de audição e defesa na fase 

organicamente administrativa. Trata-se de uma concretização do art. 32º/10, da CRP, que, 

segundo a jurisprudência do Tribunal Constitucional, exarada no acórdão nº 659/2006 e 

reiterada em outros arestos, nomeadamente nos acórdãos nº 461/2011 e nº 73/2012, 

implica, no essencial, “a inviabilidade constitucional da aplicação de qualquer tipo de 

sanção, contraordenacional, administrativa, fiscal, laboral, disciplinar ou qualquer outra, 

sem que o arguido seja previamente ouvido (direito de audição) e possa defender-se das 

imputações que lhe são feitas (direito de defesa), reagindo contra uma acusação prévia, 

apresentando meios de prova e requerendo a realização de diligências tendentes a apurar a 

verdade”9.  

É, assim, essencial para o exercício deste direito que o arguido tenha conhecimento 

das imputações que lhe são feitas. O que implica, de acordo com o acórdão do Tribunal 

Constitucional nº 99/2009, “a descrição sequencial, narrativamente orientada e espácio-

temporalmente circunstanciada, dos elementos imprescindíveis à singularização do 

comportamento contraordenacionalmente relevante; e que essa descrição deve contemplar 

a caracterização, objetiva e subjetiva, da ação ou omissão de cuja imputação se trate”10. 

Trata-se, no essencial, da fórmula adotada pelo Supremo Tribunal de Justiça no acórdão 

de fixação de jurisprudência nº 1/2003, publicado no Diário da República I série nº 21, de 

25.01.2003, e que é a seguinte: deverão ser fornecidos “os elementos necessários para que 

                                                 
9 In www.tribunalconstitucional.pt. 
10 In www.tribunalconstitucional.pt. 
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o interessado fique a conhecer todos os aspetos relevantes para a decisão, nas matérias de 

facto e de direito (artigo 101º, nº 2)”. 

O regime aplicável à violação do art. 50º, do RGCO, por omissão ou por 

insuficiência foi cabalmente solucionado pelo acórdão de fixação de jurisprudência nº 

1/2003, corporizando, aliás, o objeto específico do aresto. Neste plano, o STJ fez 

aplicação subsidiária dos preceitos reguladores do processo penal, tendo concluído, no 

que ao caso importa, o seguinte: (i) se a notificação não fornecer (todos) os elementos 

necessários para que o interessado fique a conhecer todos os aspetos relevantes para a 

decisão, nas matérias de facto e de direito, o vício será o da nulidade sanável – arts. 

283º/3, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO; (ii) esta nulidade tem de ser arguida pelo 

interessado/notificado, no prazo de 10 dias após a notificação, perante a própria 

administração ou, judicialmente, no ato da impugnação – cfr. arts. 120º/1 e 105º/1, ambos 

do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO; (iii) se a impugnação se limitar a arguir a nulidade, o 

tribunal invalidará a instrução administrativa, a partir da notificação incompleta, e 

também, por dela depender e a afetar, a subsequente decisão administrativa – cfr. arts. 

121º/2, al d) e 3, al c), e 122º/1, ambos do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO; (iv) se o 

impugnante se prevalecer na impugnação judicial do direito preterido (abarcando, na sua 

defesa, os aspetos de facto ou de direito omissos na notificação mas presentes na 

decisão/acusação), a nulidade considerar-se-á sanada – cfr. arts. 121º/1, al c), do CPP, ex 

vi art. 41º/1, do RGCO. 

No que respeita aos requisitos da decisão impugnada, importa considerar o art. 58º, 

do RGCO. Relativamente ao grau de exigência no cumprimento, em geral, deste preceito, 

considera-se que a fundamentação não pode deixar de tornar patente para o arguido as 

razões de facto e de direito que conduziram à sua condenação.  

Por conseguinte, o critério operativo de determinação do grau de fundamentação da 

decisão administrativa condenatória deve ser o direito de defesa do arguido, podendo-se, 

assim, concluir que a fundamentação da decisão será suficiente se possibilitar ao arguido 

“um juízo de oportunidade sobre a conveniência da impugnação judicial”. Acrescenta-se 
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ainda que a fundamentação da decisão administrativa também deve, em sede de 

impugnação judicial, “permitir ao tribunal conhecer o processo lógico de formação da 

decisão administrativa”11. 

A lei é omissa quanto ao regime aplicável no caso de omissão dos elementos 

exigidos pelo art. 58º/1, do RGCO. No essencial e de forma mais preponderante, têm sido 

dois os regimes propostos, designadamente o recurso ao regime geral das irregularidades, 

por aplicação subsidiária dos arts. 118º/1 e 123º, ambos do CPP, ou o recurso ao regime 

especial da sentença penal condenatória, previsto no art. 379º, do CPP, ex vi art. 41º/1, do 

RGCO.  

Entende-se que é de aplicar a segunda hipótese enunciada, uma vez que a razão de 

ser da exigência de fundamentação da decisão administrativa condenatória não é diversa 

da teleologia imanente à fundamentação da sentença penal, designadamente garantir ao 

arguido “um incontornável direito a conhecer as razões do sancionamento”12. Isto 

significa que a omissão dos requisitos previstos no art. 58º/1, do RGCO, conduz a uma 

nulidade sanável, que se considera suprida caso o arguido tenha incluído, na sua defesa, os 

elementos omitidos ou insuficientemente concretizados (cfr. art. 121º/1, al c), do CPP, ex 

vi art. 41º/1, do RGCO). A possibilidade de se tratar de uma nulidade insanável é uma 

hipótese que, sem prejuízo de melhor entendimento, se considera que não tem suporte 

legal, face ao regime geral consagrado nos arts. 119º, a contrario, e 120º, ambos do CPP. 

São estes os parâmetros gerais a considerar na decisão das concretas questões 

suscitadas pelo recorrente. 

Analisada a acusação e a decisão considera-se que as mesmas, contrariamente 

àquilo que o recorrente defende, identificaram, em relação a cada uma das infrações as 

concretas condutas imputadas ao recorrente, suscetíveis de preencherem os elementos 

objetivos típicos, por ação – cfr. Título III, Capítulo I, pontos 146, 150, 152, 199, 241, 

                                                 
11

 António de Oliveira Mendes e José dos Santos Cabral, Notas ao Regime Geral das Contraordenações e 
Coimas, Almedina, 3.ª edição, pág. 194. 

12
 António de Oliveira Mendes e José dos Santos Cabral, ob. cit., pág. 193. 
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272, 320, 339, 406, 465 1ª parte, 569 1ª parte e 589 a 592 da decisão e de conteúdo 

equivalente da acusação - e/ou por omissão – cfr. Título III, Capítulo I, pontos 185, 232, 

263, 283, 332, 368, 420, 465 2ª parte e 569 2ª parte, da decisão e de conteúdo equivalente 

da acusação.  

É certo que, no que respeita a algumas das condutas ativas, a imputação dos factos 

ao recorrente é efetuada tendo por referência uma decisão da Comissão Executiva ou do 

Conselho de Administração. Contudo, essa formulação fática não ofende nenhum dos 

princípios, nem normas invocados pelo recorrente, pois é evidente que a mesma significa 

que a decisão impugnada assume que o recorrente participou na decisão. Não se trata, por 

conseguinte, de uma imputação de factos ao recorrente apenas por ser membro de um 

órgão, mas porque na qualidade de membro desse órgão interveio numa decisão.  

No que concerne às condutas omissivas, a decisão impugnada socorre-se da 

seguinte fórmula “nada fizeram para pôr termo a esta situação”. Esta expressão significa 

que a conduta do arguido se traduziu numa ausência total de ação, no que respeita ao 

cumprimento dos deveres omitidos. Neste contexto específico – de nada ter sido feito em 

cumprimento dos referidos deveres - considera-se que a expressão utilizada pela decisão, 

para concretizar os factos imputados, traduz, de forma clara, percetível e suficiente, a 

realidade fática, no plano específico da conduta, que foi imputada ao arguido, pelo que 

também não viola os princípios e normativos invocados pelos recorrentes. 

No plano dos factos que concretizam o elemento subjetivo, constata-se que todas 

as contraordenações foram imputadas a título doloso. 

O dolo integra três elementos, designadamente o conhecimento (elemento 

intelectual) e a vontade (elemento volitivo) de prática do ilícito (cfr. art. 14º, do Código 

Penal – CP – ex vi art. 41º/1, do RGCO), bem como a consciência do ilícito (elemento 

emocional, que se reconduz à culpa). 

No plano dos factos, a configuração fática do dolo do tipo, ou seja, a sua expressão 

na matéria de facto dado como provada é a afirmação, em concreto e enquanto facto real, 

do conhecimento (elemento intelectual) e vontade (elemento volitivo) de realização dos 
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elementos objetivos da infração – cfr. art. 14º, do CP, ex vi art. 32º, do RGCO –, bem 

como da consciência do ilícito, não existindo fórmulas sacramentais. O que importa é a 

inteligibilidade das expressões utilizadas. 

Diversa da configuração fática do dolo, é a questão da prova e da fundamentação 

de facto dos factos constitutivos do dolo e que têm a particularidade de, em regra, não 

serem objeto de prova direta. Efetivamente, como “ensinava Cavaleiro Ferreira (“Curso 

de Processo Penal”, II, 1981, pág. 292) existem elementos do crime [leia-se 

contraordenação] que, no caso da falta de confissão, só são suscetíveis de prova indireta 

como são todos os elementos de estrutura psicológica”13, entre os quais se inclui o dolo e a 

culpa. Nestes casos, a prova indireta conduz à demonstração de factos indiciários, a partir 

dos quais, mediante o recurso às regras da experiência comum, critérios de normalidade e 

razoabilidade e dedução lógica, é possível extrair os referidos elementos de estrutura 

psicológica. Contudo, esses factos indiciários não são, em si mesmos, os factos 

constitutivos do dolo e da culpa, mas critérios operativos da decisão sobre a matéria de 

facto, ou seja, integram a motivação dos fundamentos de facto da decisão ou o exame 

crítico da prova. 

No caso concreto, verifica-se que a acusação e a decisão, relativamente a todas as 

contraordenações imputadas, contém, no plano dos factos, elementos suficientes que 

permitiam aos arguidos compreender claramente que a imputação era efetuada a título de 

dolo direto (cfr. art. 14º/1, do CP, ex vi art. 32º, do RGCO). Efetivamente, a acusação e a 

decisão, em relação ao elemento intelectual das infrações em causa, são expressas no 

sentido de que os arguidos tinham conhecimento dos factos objetivos. No que concerne ao 

elemento volitivo, a acusação e a decisão referem que os arguidos quiseram praticar os 

factos, o que tem o significado corrente de traduzir uma atuação assente na vontade 

intencional. Quanto ao elemento emocional do dolo, relativo à culpa, a acusação e a 

                                                 
13

 Acórdão da Relação de Lisboa de 08.02.2012, proc. nº 272/11.5TTBRR.L1-4, in www.dgsi.pt. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

157 

 

decisão afirmam que os arguidos agiram “conscientemente”, expressão que traduz a 

consciência da ilicitude da conduta. 

Portanto, também a este nível não se deteta qualquer insuficiência. 

Incidindo, agora, sobre os elementos probatórios e o juízo lógico, dedutivo ou 

indutivo, que conduziu à ilação sobre a verificação dos factos juridicamente relevantes 

constantes da Decisão de acusar, importa referir, quanto à acusação que o art. 50º, do 

RGCO, não impõe a sua comunicação ao arguido, uma vez que não são essenciais para 

este compreender os concretos factos que lhe são imputados e que integram os elementos 

objetivos e subjetivos da infração imputada e a qualificação jurídica respetiva. Para além 

disso, convoca-se um argumento de maioria de razão que se extrai do art. 283º/3, do CPP, 

uma vez que este preceito não impõe a indicação desses factos, não havendo razões – 

antes pelo contrário – para se ser mais exigente no processo contraordenacional. 

No que respeita à decisão, a mesma indica de forma fundamentada e inteligível os 

meios de prova e o processo lógico e dedutivo que conduziram à imputação dos factos 

objetivos ao recorrente – cfr. Título III, capítulo II. Se o faz bem ou mal não interessa 

neste plano, pois isso já incide sobre o mérito da decisão. No que concerne aos factos 

concretizadores do elemento subjetivo, a decisão também específica, de forma 

fundamentada e inteligível os meios de prova e o processo lógico e dedutivo que 

conduziram à afirmação dos factos concretizadores dos elementos intelectual e volitivo do 

dolo – cfr. Título III, capítulo II – e bem assim do elemento emocional, ainda que este 

deslocalizado em termos formais – cfr. Título V, ponto 81. 

Em face do exposto, improcede esta questão prévia. 

* 

Nulidade da acusação invocada por Salvador Fezas Vital: 

Por sua vez, sustenta também Salvador Fezas Vital que a acusação deduzida deve 

considerada nula, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 283.º, n.º3 al. b) do 

CPP, aplicável ex vi do art. 41.º RGCO e 407.º do CdVM, porquanto, na maioria dos 

factos descritos na acusação (veja-se, a título de exemplo, as páginas 214 e 230 da 
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acusação), limita-se a imputá-los indiferenciadamente a todos os arguidos, sempre a título 

doloso, simplesmente, pelo facto de os mesmos terem sido administradores do também 

aqui arguido BPP, nada sendo alegado sobre a atuação concreta e conhecimento direto dos 

factos em causa por parte de cada um deles. No entanto, tal postura – embora facilite 

claramente o trabalho da entidade supervisora e aqui também sancionatória – prejudica 

claramente o direito de defesa do arguido, porquanto não permite que o mesmo se defenda 

de forma rigorosa, ao não descrever com detalhe os factos que lhe são efetivamente 

imputados, bem como o seu grau de participação nos mesmos.  

Pugna a CMVM pela não verificação desta nulidade nas suas contra-alegações. 

Cumpre apreciar e decidir. 

Os parâmetros gerais aplicáveis são aqueles que já se deixaram enunciados na 

análise da primeira questão prévia e que aqui se dão por reproduzidos. 

No que respeita à análise concreta da questão, a mesma merece, no essencial, os 

mesmos considerandos tecidos a propósito da nulidade invocada por João Rendeiro, 

designadamente que a acusação, contrariamente àquilo que o recorrente defende, 

identificou, em relação a cada uma das infrações as concretas condutas imputadas ao 

recorrente, suscetíveis de preencherem os elementos objetivos típicos, por ação – cfr. 

pontos 72, 78, 79, 82, 144, 222, 253, 360, 398, 477, 479, 558 1ª parte, 680, 1ª parte dos 

factos imputados na acusação - e/ou por omissão – cfr. pontos 117, 177, 244, 264, 372, 

426, 493, 558 2ª parte, 680 2ª parte e 720 dos factos imputados na acusação.  

É certo que, no que respeita a algumas das condutas ativas, a imputação dos factos 

ao recorrente é efetuada tendo por referência uma decisão da Comissão Executiva ou do 

Conselho de Administração. Contudo, essa formulação fática não ofende nenhum dos 

princípios, nem normas invocados pelo recorrente, pois é evidente que a mesma significa 

que a decisão impugnada assume que o recorrente participou na decisão. Não se trata, por 

conseguinte, de uma imputação de factos ao recorrente apenas por ser membro de um 

órgão, mas porque na qualidade de membro desse órgão interveio numa decisão.  
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No que concerne às condutas omissivas, a decisão impugnada socorre-se da 

seguinte fórmula “nada fizeram para pôr termo a esta situação”. Esta expressão significa 

que a conduta do arguido se traduziu numa ausência total de ação, no que respeita ao 

cumprimento dos deveres omitidos. Neste contexto específico – de nada ter sido feito em 

cumprimento dos referidos deveres - considera-se que a expressão utilizada pela decisão, 

para concretizar os factos imputados, traduz, de forma clara, percetível e suficiente, a 

realidade fática, no plano específico da conduta, que foi imputada ao arguido, pelo que 

também não viola os princípios e normativos invocados pelo recorrente. 

No plano dos factos que concretizam o elemento subjetivo, constata-se que todas 

as contraordenações foram imputadas a título doloso, verificando-se que a acusação e a 

decisão, relativamente a todas as contraordenações imputadas, contém, no plano dos 

factos, elementos suficientes para sustentar a imputação a título de dolo direto (cfr. art. 

14º/1, do CP, ex vi art. 32º, do RGCO). Efetivamente, a acusação e a decisão, em relação 

ao elemento intelectual das infrações em causa, são expressas no sentido de que os 

arguidos tinham conhecimento dos factos objetivos. No que concerne ao elemento 

volitivo, a acusação e a decisão referem que os arguidos quiseram praticar os factos, o que 

tem o significado corrente de traduzir uma atuação assente na vontade de praticar os 

factos. Quanto ao elemento emocional do dolo, relativo à culpa, a acusação e a decisão 

afirmam que os arguidos agiram “conscientemente”, expressão que traduz a consciência 

da ilicitude da conduta. 

Diversa da configuração fática do dolo, é a questão da prova e da fundamentação 

de facto dos factos constitutivos do dolo, que, conforme se referiu a propósito da nulidade 

invocada pelo recorrente João Rendeiro, não tinham de constar na acusação. 

Em face do exposto, improcede esta questão prévia. 

* 

Nulidade da decisão invocada por Fernando Lima: 

Fernando Lima alega que a decisão peca pela falta de indicação de factos em 

concreto alegadamente praticados pelo recorrente e qual a sua participação nos mesmos 
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(se por ação ou omissão). Tal postura prejudica claramente o seu direito de defesa, 

porquanto não permite que o mesmo se defenda de forma rigorosa, ao não descrever com 

detalhe os factos que lhe são efetivamente imputados, bem como o seu grau de 

participação nos mesmos. Mais salienta que a imputação feita ao recorrente é-o em termos 

genéricos, muitas vezes apenas pelo facto de ter sido membro do Conselho de 

Administração do BPP. No entanto, o facto de o recorrente ter exercido tal cargo não é 

suficiente, dado que a culpa é um dos elementos basilares do processo contraordenacional. 

Ora, para que exista culpabilidade do agente no cometimento do facto é necessário que o 

mesmo lhe possa ser imputado a título de dolo ou negligência e a decisão não procedeu à 

devida e necessária imputação subjetiva de um tipo de ilícito contraordenacional previsto 

no Código dos Valores Mobiliários, porquanto se verifica a falta de descrição, na decisão, 

dos elementos subjetivos das infrações, nomeadamente dos que se traduzem no 

conhecimento, representação ou previsão de todas as circunstâncias da factualidade típica, 

na livre determinação do agente e na vontade de praticar o facto com o sentido do 

correspondente desvalor. Conclui, nos termos do disposto no nº 1 do art. 122º e 283º, nº 3, 

al. b) do Código de Processo Penal (CPP), aplicáveis ex vi do art. 41º do RGCO e do art. 

407º do Código dos Valores Mobiliários, que a decisão deduzida pela CMVM deve ser 

declarada nula.  

O recorrente alega ainda que a CMVM, na decisão impugnada, incorreu, no que 

respeita às sanções aplicadas, em dois vícios, porquanto: (i) por um lado, não cuidou de 

averiguar a situação económica do recorrente (e demais arguidos); (ii) por outro lado, a 

CMVM não fundamentou a determinação da coima aplicada ao recorrente tendo em conta 

a sua situação económica. Conclui pela nulidade da decisão recorrida, nos termos do 

disposto no art. 120º, nº 2, al. d) do Código de Processo Penal, aplicável ex vi art. 407º do 

Código dos Valores Mobiliários e do art. 41º do RGCO. 

Pugna a CMVM pela não verificação desta nulidade nas suas contra-alegações. 

Cumpre apreciar e decidir. 
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No que respeita à análise concreta da questão, quanto à não individualização dos 

factos objetivos imputados e quanto à não indicação dos factos concretizadores do 

elemento subjetivo, a mesma merece, no essencial, os mesmos considerandos tecidos a 

propósito da nulidade invocada por João Rendeiro, designadamente que a decisão, 

contrariamente àquilo que o recorrente defende, identificou, em relação a cada uma das 

infrações as concretas condutas imputadas ao recorrente, suscetíveis de preencherem os 

elementos objetivos típicos, por ação – cfr. Título III, Capítulo I, pontos 152, 199, 241, 

272, 320, 339, 403 e 404 da decisão - e/ou por omissão – cfr. Título III, Capítulo I, pontos 

185, 232, 263, 283, 332, 368, 406, 420, 465 e 596, da decisão.  

É certo que, no que respeita a algumas das condutas ativas, a imputação dos factos 

ao recorrente é efetuada tendo por referência uma decisão da Comissão Executiva ou do 

Conselho de Administração. Contudo, essa formulação fática não ofende nenhum dos 

princípios, nem normas invocados pelo recorrente, pois é evidente que a mesma significa 

que a decisão impugnada assume que o recorrente participou na decisão. Não se trata, por 

conseguinte, de uma imputação de factos ao recorrente apenas por ser membro de um 

órgão, mas porque na qualidade de membro desse órgão interveio numa decisão.  

No que concerne às condutas omissivas, a decisão impugnada socorre-se da 

seguinte fórmula “nada fizeram para pôr termo a esta situação”. Esta expressão significa 

que a conduta do arguido se traduziu numa ausência total de ação, no que respeita ao 

cumprimento dos deveres omitidos. Neste contexto específico – de nada ter sido feito em 

cumprimento dos referidos deveres - considera-se que a expressão utilizada pela decisão, 

para concretizar os factos imputados, traduz, de forma clara, percetível e suficiente, a 

realidade fática, no plano específico da conduta, que foi imputada ao arguido, pelo que 

também não viola os princípios e normativos invocados pelo recorrente. 

No plano dos factos que concretizam o elemento subjetivo, constata-se que todas 

as contraordenações foram imputadas a título doloso, verificando-se que a acusação e a 

decisão, relativamente a todas as contraordenações imputadas, contém, no plano dos 

factos, elementos suficientes para sustentar a imputação a título de dolo direto (cfr. art. 
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14º/1, do CP, ex vi art. 32º, do RGCO). Efetivamente, a decisão afirma-o expressamente e, 

em relação ao elemento intelectual das infrações em causa, sendo expressa no sentido de 

que os arguidos tinham conhecimento dos factos objetivos. No que concerne ao elemento 

volitivo, a decisão refere que os arguidos quiseram praticar os factos, o que tem o 

significado corrente de traduzir uma atuação assente na vontade de praticar os factos. 

Quanto ao elemento emocional do dolo, relativo à culpa, a decisão afirma que os arguidos 

agiram “conscientemente”, expressão que traduz a consciência da ilicitude da conduta. 

Diversa da configuração fática do dolo, é a questão da prova e da fundamentação 

dos factos constitutivos do dolo. Neste âmbito, verifica-se que a decisão indica de forma 

fundamentada e inteligível os meios de prova e o processo lógico e dedutivo que 

conduziram à afirmação dos factos concretizadores dos elementos intelectual e volitivo do 

dolo – cfr. Título III, capítulo II – e bem assim do elemento emocional, ainda que este 

deslocalizado em termos formais – cfr. Título V, ponto 99. Se o faz bem ou mal não 

interessa neste plano, pois isso já incide sobre o mérito da decisão. 

No que respeita à não averiguação da situação económica do recorrente e à não 

ponderação desse elemento na determinação da medida da coima, verifica-se efetivamente 

essa omissão. Contudo, a mesma não tem o enquadramento jurídico invocado pelo 

recorrente, mas convoca a aplicação do disposto no art. 410º/2, al a), do CPP, ex vi art. 

41º/1, do RGCO. Este vício “tem como consequência o reenvio do processo para novo 

julgamento – in casu, para prolação de nova decisão – quando não for possível decidir da 

causa – cfr. art. 426º/1, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO. Significa isto que “só se 

procede ao reenvio quando for objetivamente "impossível" ao tribunal de recurso, com 

todos os elementos de que dispõe, decidir da causa. Dito de outro modo, o reenvio deve 

constituir a exceção e a sanação do vício do artigo 410.°, n.° 2, pelo tribunal de recurso a 

regra”14. Ora, no caso, foi possível suprir o vício referido, pelo que não se verifica a 

nulidade invocada. 

                                                 
14

 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Regime Geral das Contraordenações, à luz da Constituição 
da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Europeia, pág. 
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Em face do exposto, improcede esta questão prévia. 

* 

Da nulidade da acusação/decisão invocada por Paulo Lopes: 

Alega o recorrente que a acusação/decisão é nula por: (i) insuficiência de factos na 

concretização de cada uma das contraordenações imputadas ao recorrente; (ii) por falta de 

concretização do grau de participação do recorrente; (iii) por presumir a culpa decorrente 

dos cargos exercidos pelo Arguido no Banco; (iv) por falta de circunstâncias relevantes 

para a determinação da sanção, designadamente os benefícios económicos obtidos pelo 

impugnante que foram nenhuns e a sua situação económica; (v) e por não indicação do 

segmento legal concretamente imputado relativamente às normas sancionatórias que 

preveem mais do que uma conduta típica. Mais considera que o facto de ter deduzido 

defesa não significa que tal nulidade esteja sanada, pois se não deduz defesa é-se 

condenado, pelo que à cautela a deduz. Conclui que a acusação deduzida viola o art. 283.º 

n.º 3 do C.P.P., aplicável, com as devidas adaptações ao processo contraordenacional, ex 

vi do art. 41.º do RGCO, padecendo consequentemente de nulidade. 

Sustenta a CMVM, nas suas contra-alegações, que não se verifica a invocada 

nulidade. 

Cumpre apreciar e decidir. 

No que respeita à análise concreta da questão, quanto à insuficiência de factos na 

concretização de cada uma das contraordenações imputadas ao recorrente, a mesma 

merece, no essencial, os mesmos considerandos tecidos a propósito da nulidade invocada 

por João Rendeiro, designadamente que a decisão, contrariamente àquilo que o recorrente 

defende, identificou, em relação a cada uma das infrações as concretas condutas 

imputadas ao recorrente, suscetíveis de preencherem os elementos objetivos típicos, por 

ação – cfr. Título III, Capítulo I, pontos 145, 148, 154, 161, 163, 199, 241 a 244, 252, 

272,301 a 302, 320, 338, 490 e 595 da decisão - e/ou por omissão – cfr. Título III, 

Capítulo I, pontos 185, 232, 263, 283, 332, 368, 406 e 420, da decisão.  

                                                                                                                                                         
1160, anotação ao art. 426º, do CPP. 
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É certo que, no que respeita a algumas das condutas ativas, a imputação dos factos 

ao recorrente é efetuada tendo por referência uma decisão da Comissão Executiva ou do 

Conselho de Administração. Contudo, essa formulação fática não ofende nenhum dos 

princípios, nem normas invocados pelo recorrente, pois é evidente que a mesma significa 

que a decisão impugnada assume que o recorrente participou na decisão. Não se trata, por 

conseguinte, de uma imputação de factos ao recorrente apenas por ser membro de um 

órgão, mas porque na qualidade de membro desse órgão interveio numa decisão.  

No que concerne às condutas omissivas, a decisão impugnada socorre-se da 

seguinte fórmula “nada fizeram para pôr termo a esta situação”. Esta expressão significa 

que a conduta do arguido se traduziu numa ausência total de ação, no que respeita ao 

cumprimento dos deveres omitidos. Neste contexto específico – de nada ter sido feito em 

cumprimento dos referidos deveres - considera-se que a expressão utilizada pela decisão, 

para concretizar os factos imputados, traduz, de forma clara, percetível e suficiente, a 

realidade fática, no plano específico da conduta, que foi imputada ao arguido, pelo que 

também não viola os princípios e normativos invocados pelo recorrente. 

No que respeita à falta de concretização do grau de participação do recorrente, o 

conceito extensivo de autor, previsto no art. 16º/1, do RGCO, que infra se desenvolverá, 

não exige que se faça a distinção entre as concretas formas de autoria. Efetivamente, 

apenas se impõe a distinção entre autor e cúmplice, por força do art. 16º/3, do RGCO. 

Ora, a decisão impugnada imputa todas as infrações ao recorrente, a título de autor, não se 

verificando, por isso, qualquer omissão. 

As asserções precedentes valem para a acusação. 

Quanto à alegada presunção de culpa decorrente dos cargos exercidos pelo 

Arguido no Banco, a acusação, tal como já referido, não tinha de conter a motivação dos 

factos imputados. No que respeita à decisão impugnada, tal como supra mencionado, a 

culpa é um elemento de estrutura psicológica, que pode ser inferido mediante o recurso às 

regras da experiência comum, critérios de normalidade e razoabilidade e dedução lógica, o 

que sucedeu no caso. Se o juízo efetuado é correto ou não, é uma questão de mérito. 
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No que respeita à de circunstâncias relevantes para a determinação da sanção, 

designadamente os benefícios económicos obtidos pelo impugnante que foram nenhuns e 

a sua situação económica, concorda-se com as contra-alegações da CMVM, sobre esta 

matéria, que resulta evidente da mera leitura da decisão que a não referência a qualquer 

benefício auferido pelo arguido em resultado das infrações praticadas significa que não 

resultou provado nos presentes autos que tal benefício tenha existido e, 

consequentemente, na ponderação da medida das sanções aplicadas arguido, não foi 

considerado ter o mesmo existido. No que respeita à situação económica, a insuficiência 

de factos é um vício que pode ser suprido neste momento. 

Por último, no que concerne à não identificação dos concretos segmentos legais 

aos quais foram subsumidas as condutas do recorrente, no caso de normativos legais que 

preveem mais do que uma conduta típica, entende-se que a identificação das normas 

legais aplicáveis, em conjugação com os factos enunciados, permitia ao recorrente 

identificar a conduta típica concretamente imputada e, nessa medida, organizar a sua 

defesa. 

Por todo o exposto, improcede a nulidade invocada.  

* 
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Da nulidade processual invocada por João Rendeiro, por Salvador Fezas Vital 

e por Paulo Lopes por recusa de acesso gratuito à cópia digital dos autos: 

Alega o recorrente João Rendeiro que requereu cópia digital dos autos à CMVM e 

que tal requerimento não foi decidido até ao dia de apresentação da impugnação judicial, 

pelo que se comporta o silêncio da CMVM como um indeferimento tácito. Mais 

acrescenta que, em fases anteriores do processo, havia efetuado idêntico pedido e bem 

assim a confiança do processo ou autorização e condições para digitalizar os documentos 

que considerasse importantes dentro das instalações da CMVM. O pedido e as três formas 

de conceder o acesso aos autos ao recorrente foram liminarmente indeferidas, porquanto 

foi entendimento da CMVM que, de acordo com o artigo 10.º do Regulamento da CMVM 

n.º 7/2003, cada cópia do processo ascende a € 0,50 por cada página. Porém, contando o 

processo de contraordenação, à data, com 68 volumes (dossiers), com mais de 28.000 

(vinte e oito mil folhas, algumas das quais impressas frente e verso), cedo perceberam os 

mandatários do recorrente que não teriam acesso aos autos, a não ser que se pagasse mais 

de € 14.000,00. Disto recorreu o recorrente. Contudo, a impugnação judicial que na altura 

apresentou no Tribunal de Pequena Instância Criminal entrou fora de prazo, não vindo 

este tribunal a pronunciar-se sobre a questão do condicionamento injustificado aos autos.  

Conclui o recorrente que: (i) a decisão proferida pela CMVM que lhe nega 

tacitamente a disponibilização gratuita de cópia digital dos presentes autos, além de violar 

o disposto nos arts. 50.º do RGCO e 32.º, n.º 10 da Constituição da República Portuguesa, 

colide igualmente com os princípios do contraditório, da proporcionalidade e do acesso ao 

direito, salientando a complexidade e dimensão dos autos; (ii) que a norma constante do 

artigo 10.º, alínea a) do Regulamento da CMVM n.º 7/2003, na parte em que exige, sem 

mais reservas, o pagamento de € 0,50 por página em cópia digital ou em formato papel é 

inconstitucional por violação, entre outros, dos artigos 2.º, 13.º, 18.º, n.º 2, 20.º e 32.º, n.ºs 

5 e 10, da Constituição da República Portuguesa, pondo em evidência que há grandes 

diferenças entre o custo da cópia em papel – a qual impõe a alocação de recursos humanos 

e gastos de consumíveis (papel, toner e desgaste da impressora) – e o custo da cópia 
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digital – in extremis o preço do suporte magnético; (iii) e que deve, nos termos do art. 

119.º, al. c) do Código de Processo Penal, ex vi artigo 41.º, n.º 1 do Regime Geral das 

Contraordenações, concluir-se pela existência de uma nulidade processual. 

Por sua vez, alega o recorrente Salvador Fezas Vital que a CMVM não 

disponibilizou o acesso aos autos por parte dos recorrentes, como acontece em qualquer 

processo administrativo ou judicial, porquanto, no decurso do processo, o recorrente João 

Rendeiro veio requerer o acesso aos autos, solicitando: a) a cópia gratuita digitalizada de 

todo o processo (assim como é fornecida habitualmente pelo Banco de Portugal); b) a 

confiança do processo; ou, c) autorização para que os seus mandatários pudessem 

proceder à digitalização dos autos. A CMVM veio indeferir tal pedido, informando o 

recorrente que o custo de cópia do processo em formato de papel seria de €0,50 por 

página. Ora, tal solicitação, apesar de não ter sido feita expressamente por todos os 

recorrentes de todos foi conhecida e a todos aproveitava, uma vez que deferida a 

confiança ao recorrente requerente seria deferida a todos, o mesmo sendo o efeito do 

indeferimento. Naturalmente que a resposta da CMVM tornou evidente, pelo menos para 

o ora recorrente, da inutilidade de fazer pedido semelhante, ficando conhecedor do valor 

astronómico e totalmente incomportável para a defesa dos recorrente que acarretaria 

solicitar cópia integral de todo o processo. Já no decurso do presente prazo de impugnação 

judicial o ora recorrente veio fazer pedido semelhante e a resposta da CMVM foi na 

mesma linha: i) negar a confiança do processo em suporte digital por o mesmo não 

tramitar neste suporte – pese embora admita, no ponto 10 da mesma reposta que o 

processo está parcialmente digitalizado; ii) admitir a consulta nas instalações da CMVM; 

e iii) autorizar a emissão de cópias no valor de €0,50 por página, estando em causa um 

valor superior a €15.000. 

Conclui o recorrente que, face à complexidade e dimensão do processo e bem assim 

à gravidade das sanções aplicadas e às práticas adotadas em outros processos não é justa a 

exigência do pagamento de um valor superior a €15.000 para que os recorrente tenham 

acesso a cópia integral do processo e que não se admite como razoável que os mandatários 
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dos recorrentes possam ser obrigados a permanecer durante semanas ou mesmo meses nas 

instalações na CMVM para conseguirem consultar um processo desta dimensão. 

Consequentemente, sustenta que o facto de não lhes ter sido concedida a possibilidade de 

terem acesso aos autos de forma integral não é compatível com o exercício do direito de 

defesa e não assegura um processo equitativo e justo permitir a mera consulta do processo 

nas instalações da CMVM, pelo que se mostra violado o disposto no art. 20º, da CRP. 

Mais acrescenta que a interpretação que a CMVM faz da lei, designadamente do art. 89.º 

do Código de Processo Penal, é inconstitucional e violadora do citado preceito da 

Constituição da República Portuguesa, designadamente nos n.º 1 e 2 que consagram o 

direito a todos terem acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos, sem o 

fazer depender dos meios económicos. 

Por último, Paulo Lopes alega que foi violado o seu direito de defesa, porque o 

acesso aos autos de forma minimamente digna só foi concedido a troco de € 0,50, por 

folha, o que equivale a cerca de € 25.000,00 para o recorrente. 

A CMVM, nas suas contra-alegações, pugna pelo indeferimento da questão prévia 

em análise. 

Cumpre apreciar e decidir. 

Assim, quanto aos factos, resulta dos autos o seguinte:  

 em 18.05.2011, o recorrente João Rendeiro solicitou a consulta do processo 

(cfr. fls. 28585);  

 em 19.05.2011, o recorrente foi notificado de que poderia proceder à consulta 

do processo nas instalações da CMVM (cfr. fls. 28588 e verso); 

 em 26.05.2011, o recorrente João Rendeiro, com os fundamenos aduzidos no 

requerimento de fls. 28593 e ss, que aqui se dão por reproduzidos, formulou 

três pedidos, designadamente que lhe fosse fornecida cópia digitalizada do 

processo, comprometendo-se a fornecer o suporte magnético para o efeito e 

contestando a aplicação do art. 10º, do Regulamento n.º 7/2003, 

subsidiariamente e em aternativa requereu a confiança do processo ou 
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autorização para proceder à digitalização dos documentos que entendesse nas 

instalações da CMVM, utilizando, para o efeito, todos os dispositivos 

digitalizadores necessários e/ou convenientes para o efeito; 

 em 31.05.2011, o recorrente João Rendeiro foi notificado da decisão da 

CMVM, cuja cópia consta a fls. 28657 e ss, dando-se aqui por integralmente 

reproduzido o seu teor, que negou a solicitação da confiança do processo e bem 

assim a autorização (e condições) para que os mandatários do recorrente 

procedessem à digitalização dos documentos nas instalações da CMVM e fixou 

em € 0,50 por página o custo das cópias que viessem a ser solicitadas pelo 

recorrente, independentemente do formato (papel ou digital) em que fossem 

requeridas; 

 em 30.06.2011, o recorrente interpôs recurso de impugnação judicial da referida 

decisão (fls. 28687 e ss); 

 o recurso foi rejeitado por intempestividade (fls. 30753 e ss); 

 o recorrente João Rendeiro apresentou, no dia 22/01/2015, requerimento 

solicitando a cópia da integralidade do processo de contraordenação n.º 45/2010 

em suporte digital, sem custos (fls. 37826-37831);  

 no dia 27/01/2015, a CMVM notificou o arguido da deliberação do Conselho de 

Administração da CMVM autorizando a emissão de cópia integral do processo 

de contraordenação n.º 45/2010, em suporte digital, mediante o pagamento por 

parte do arguido de €0,50 por página, nos termos do art. 10.º, al. a), do 

Regulamento da CMVM n.º 7/2003 (fls. 37849-37854); 

 no mesmo dia 27/01/2015, o arguido apresentou a sua impugnação judicial (três 

dias úteis antes do término do prazo) (fls. 37872-38128); 

 em 28.01.2015, Salvador Fezas Vital requereu a confiança de todos os volumes 

do processo, em suporte digital/CD (fls. 37858 e ss); 

 em 06.01.2015, Paulo Lopes requereu cópia em suporte digital de todos os 

volumes do processo (fls. 37620 e ss); 
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 em 29.01.2015 e em 09.01.2015, Salvador Fezas Vital e Paulo Lopes foram, 

notificados da decisão da CMVM que negou a confiança do processo em 

suporte digital e que autorizou a disponibilização de cópia digital, mediante o 

pagamento de € 0,50 por página, acrescentando que os autos podiam ser 

consultados na sede da CMVM (fls. 37865-37869; 37678-37684). 

Expostos os factos relevantes, considera-se que não assiste razão aos recorrentes. 

Assim, no que respeita ao pedido de confiança do processo, efetuado por João 

Rendeiro antes da prolação da decisão impugnada, considera-se, em primeiro lugar, que o 

recorrente não sustenta a nulidade invocada neste concreto ato processual, mas na decisão 

(tácita, na sua perspetiva) que indeferiu, após a decisão impugnada, uma cópia 

digitalizada do processo. Em todo o caso, sempre se dirá que a questão, na perspetiva do 

recorrente, se encontra a coberto do efeito preclusivo decorrente do caso julgado formal 

da decisão judicial que não admitiu o recurso de impugnação judicial por si interposto 

(cfr. art. 620º/1, do Código de Processo Civil, ex vi art. 41º/1, do RGCO).  

Analisada a mesma questão, na perspetiva de Salvador Fezas Vital, que chama à 

colação o requerimento efetuado pelo recorrente João Rendeiro, considera-se evidente que 

a confiança do processo é uma faculdade processual individual de cada um dos 

intervenientes processuais. Consequentemente, não há fundamento legal para sustentar 

que os efeitos jurídicos decorrentes do exercício dessa faculdade por um dos recorrentes e 

da decisão da CMVM aproveitam aos demais recorrentes. Nesta medida, a conclusão que 

se alcança é que, não tendo sido requerida a confiança do processo pelo recorrente 

Salvador Fezas Vital antes da prolação da decisão impugnada, não se pode concluir pela 

violação de qualquer direito ou faculdade processual. Consequentemente, fica, assim, 

também prejudicada a questão de saber se a interpretação que a CMVM efetuou do art. 

89º, do CPP, para sustentar a sua decisão de indeferimento, é ou não inconstitucional.  

No que respeita à confiança do processo em suporte digital, pedido formulado por 

Salvador Fezas Vital, após a prolação da decisão impugnada, não há norma legal que 

imponha à CMVM o dever de proceder à digitalização do processo, pelo que a confiança 
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do processo a que alude o art. 89º/4, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, não acolhe a 

faculdade pretendida pelo recorrente. 

Pela mesma razão, os pedidos formulados pelos recorrentes João Rendeiro e Paulo 

Lopes não encontram fundamento na lei, designadamente no normativo aplicável ao caso, 

que é o art. 89º/1, do CPP, ex vi art. 41º, do RGCO.  

Significa isto, em suma, que podendo a entidade administrativa digitalizar o 

processo e disponibilizar cópia a título gratuito, não decorre da lei qualquer 

obrigatoriedade num sentido e no outro. 

Consequentemente, não foi praticada, nem ocorreu qualquer nulidade processual 

insanável, designadamente não se verifica a violação do art. 119º/al c), do CPP, que, em 

qualquer caso, não tem nenhuma afinidade com a hipótese em análise. 

Importa, agora, analisar e decidir se, tendo em conta a dimensão e complexidade 

dos autos e bem assim a gravidade das sanções aplicáveis, a interpretação do art. 89º/1 e 4, 

do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, e da alínea a) do art. 10º, do Regulamento da CMVM 

n.º 7/2003, nos termos assumidos pela CMVM e aqui partilhados, viola ou não os 

normativos constitucionais indicados pelos recorrentes, designadamente se uma 

interpretação conforme à Constituição imporia uma leitura do art. 89º, do CPP, diferente, 

de molde a incluir a digitalização do processo, e conduziria ao afastamento da a alínea a) 

do art. 10º, do Regulamento da CMVM n.º 7/2003. 

Considera-se que não. 

Efetivamente, no que respeita à violação do art. 2º, da CRP, é evidente que o art. 

10.º, alínea a), do Regulamento da CMVM n.º 7/2003 e conforme salienta a CMVM, “não 

afeta nem põe em causa o Estado de direito democrático (art. 2.º da CRP)”. 

Em segundo lugar, quanto à violação do princípio da igualdade, previsto no art. 13º, 

da CRP, o referido normativo não promove, também como põe em evidência a CMVM, 

qualquer discriminação dos cidadãos (art. 13.º do CRP). 

Em terceiro lugar, no que respeito ao direito a um processo justo e equitativo, 

concorda-se igualmente com a argumentação expandida pela CMVM, no sentido de que 
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“tais direitos não têm o sentido e alcance que os arguidos lhes pretendem atribuir. O art. 

20.º da CRP, ao consagrar os direitos de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, 

assume-se como uma norma-princípio15, nos termos da qual se reconhecem vários 

direitos conexos (direito de acesso ao direito, direito de acesso aos tribunais, direito à 

informação e consulta jurídicas; direito ao patrocínio judiciário; direito à assistência do 

advogado)16, que são parte integrante de um direito geral à proteção jurídica. O direito 

de acesso ao direito engloba pois o direito à informação e consulta jurídica, o qual, em 

bom rigor, tem como conteúdo essencial “a possibilidade de acesso, em condições 

efetivas, a serviços públicos ou de responsabilidade pública, à informação e consultas 

jurídicas, bem como ao patrocínio judiciário”17. Ou seja, do que se trata é do acesso ao 

apoio judiciário. Contudo, como sublinham GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, “[a] 

Constituição não determina a gratuitidade dos serviços de justiça”, sendo certo que “o 

significado das custas e demais encargos jurídicos depende da condição económica das 

pessoas”18. Isto é, o direito de acesso ao direito visa garantir que os cidadãos tenham 

acesso à tutela jurídica – não determinando a gratuitidade desse acesso, nem, muito 

menos, impondo que em processo de contraordenação sejam fornecidas cópias do 

processo de modo gratuito. Acresce que, no caso concreto, tendo sido garantido o acesso 

gratuito aos autos – mediante a consulta nas instalações da CMVM –, a cobrança de 

€0,50 por página do processo não se afigura como limitativo do direito de acesso ao 

direito. Na verdade, a CMVM colocou à disposição dos arguidos um meio alternativo de 

acesso ao processo, sem quaisquer custos”. Acresce que, pese embora se admita que a 

consulta de uma cópia digitalizada do processo tornaria mais cómoda e fácil a tarefa, a 

verdade é que se considera que a consulta do processo físico, nas instalações da CMVM, 

                                                 
15 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª edição revista, 
Artigos 1.º a 107.º, Coimbra: Coimbra Editora, p. 409. 
16 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª edição revista, 
Artigos 1.º a 107.º, Coimbra: Coimbra Editora, p. 409. 
17 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª edição revista, 
Artigos 1.º a 107.º, Coimbra: Coimbra Editora, p.. 410-411. 
18 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª edição revista, 
Artigos 1.º a 107.º, Coimbra: Coimbra Editora, p. 411. 
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não inviabilizava, em concreto, o exercício desse direito em tempo útil, nem é irrazoável. 

Consequentemente, também não se verifica qualquer violação do princípio do 

contraditório, pois os recorrentes tiveram a possibilidade efetiva de aceder a todos os 

meios de prova e, nessa medida, contraditá-los. 

No que respeita ao direito à tutela jurisdicional efetiva acompanha-se igualmente o 

texto da CMVM, pela sua exatidão. Com efeito, “o direito à tutela jurisdicional efetiva 

traduz-se na consagração de um princípio da efetividade, na medida em que “[n]ão é 

suficiente a garantia o direito de acesso aos tribunais ou o direito de ação. A tutela 

através dos tribunais deve ser efetiva”19, Como referem GOMES CANOTILHO/VITAL 

MOREIRA, “[a] imposição constitucional da tutela jurisdicional efetiva impende, em 

primeiro lugar, sobre o legislador, que a deve tomar em consideração na organização 

dos tribunais e no recorte dos instrumentos processuais, sendo-lhe vedado: (1) a criação 

de dificuldades excessivas e materialmente injustificadas no direito de acesso aos 

tribunais; (2) a criação de «situações de indefesa» originadas por conflitos de 

competência negativos entre vários tribunais”20. Ora, no caso sub judice não estamos 

perante qualquer violação do princípio da efetividade. O legislador assegurou o direito 

de acesso aos tribunais no âmbito do processo de contraordenação mediante a previsão 

da possibilidade de recurso da decisão condenatória (art. 59.º e 60.º do RGCO). O facto 

de o arguido não ter direito a cópias gratuitas do processo não afeta aquele direito”. 

Relativamente à violação do direito de defesa e conforme também salienta a 

CMVM, palavras, que pela sua exatidão, se tomam de empréstimo, pois seria ocioso não 

proceder nesses termos, “os arts. 32.º, n.º 10, da CRP e 50.º do RGCO, impõem que seja 

dada a possibilidade ao arguido de se pronunciar sobre a contraordenação que lhe é 

imputada e sobre a sanção em que incorre – imposição que a CMVM cumpriu –, mas não 

preveem que ao arguido sejam fornecidas cópias gratuitas do processo, nem que a 

                                                 
19 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª edição revista, 
Artigos 1.º a 107.º, Coimbra: Coimbra Editora, p. 416. 
20 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª edição revista, 
Artigos 1.º a 107.º, Coimbra: Coimbra Editora, p. 416. 
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autoridade administrativa proceda à digitalização do processo para que ao arguido seja 

fornecida uma cópia digital do mesmo. O direito de defesa basta-se com o acesso ao 

processo por parte do arguido nas instalações da autoridade administrativa”, o que foi 

assegurado. 

Por último, a violação do princípio da proporcionalidade (cfr. art. 18º, da CRP) 

pressuporia a restrição de um direito, liberdade ou garantia, o que, conforme resulta da 

análise precedente, não se verifica. 

Termos em que, improcede esta questão prévia. 

* 

Da impossibilidade do cabal exercício do direito de defesa dos Arguidos atenta 

a decisão de não prorrogação do prazo de recurso para apresentação de impugnação 

judicial, invocada por Salvador Fezas Vital e por Paulo Lopes: 

Alega o recorrente Salvador Fezas Vital que o prazo de vinte dias úteis é 

insuficiente para o exercício do direito de defesa, tendo em conta a extensão e 

complexidade dos autos e bem assim a gravidade das sanções aplicadas, que não são 

comparáveis com um processo de natureza estradal, cujo prazo de impugnação é idêntico. 

Mais põe em evidência o tempo que a CMVM demorou para proferir a decisão. Conclui 

que: (i) deveria ter sido prorrogado o prazo, nos termos do art. 107º/6, do CPP, ex vi art. 

41º/1, do RGCO, conforme requereu e foi indeferido pela CMVM; (ii) a aplicação da lei 

por parte da entidade reguladora é inconstitucional, por violar os mais elementares direitos 

de defesa dos arguidos, designadamente o direito a uma defesa e a um processo equitativo 

e justo e o direito à defesa num processo contraordenacional, consagrados nos artigos 20.º, 

n.º 4 e 32.º, n.º 10 da Constituição da República Portuguesa. 

Por sua vez, Paulo Lopes também invoca a violação do direito de defesa, por não 

ter sido prorrogado o prazo de impugnação judicial. 

A CMVM pugna pela improcedência desta questão prévia, por falta de fundamento 

legal. 

Cumpre apreciar e decidir. 
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O prazo de impugnação judicial está previsto no art. 59º/3, do RGCO, sendo de 

vinte dias úteis. 

É entendimento consolidado na jurisprudência que este prazo tem natureza 

administrativa. Efetivamente, data de 1994 o acórdão de fixação de jurisprudência do 

Supremo Tribunal de Justiça (STJ) nº 2/94, publicado no DR, I, de 07.05.1994, segundo o 

qual “não tem natureza judicial o prazo mencionado no n.° 3 do artigo 59.° do Dec. Lei 

n.° 433/82, de 27 de Outubro, com a alteração do Dec. Lei n.° 356/89, de 17 de Outubro”. 

Pese embora o preceito tenha sofrido alterações posteriores, introduzidas pelo DL nº 

244/95, de 14.09, é recorrente a jurisprudência a defender que as “alterações introduzidas 

nos artigos 59º e 60º do RGCO, pelo DL nº 244/95, de 14/9, não modificaram a natureza 

do aludido prazo, mantendo-se válida a jurisprudência fixada pelo Ac. 2/94, do STJ” 

(acórdão da Relação de Lisboa de 20.06.2007, tendo decidido, no mesmo sentido, o 

acórdão da Relação de Lisboa de 10.12.2013, proc. nº 5111/13.0TBSNT.L1-5). Isto tem 

implicações relevantes, na medida em que afasta o recurso subsidiário às regras previstas 

no CPC e no CPP. Razão pela qual se tem entendido, conforme cita a CMVM nas suas 

contra-alegações, que “(…) face ao elemento sistemático da interpretação, e sob pena de 

incoerência do sistema e total confusão entre o regime dos prazos administrativos e 

judiciais, também não será de aplicar a norma do art. 107.º, n.º 6 do CPP aos prazos 

administrativos de impugnação judicial de decisões administrativas. Assim, por 

contrariar o especificamente previsto no RGCO, mais concretamente a natureza do prazo 

de recurso judicial decorrente dos arts. 59.º e 60.º do RGCO, a norma processual penal 

indicada não poderá ser aplicada subsidiariamente (cfr. art. 41.º, n.º 1, 1.a parte, do 

RGCO)”. 

Consequentemente e face à ausência de qualquer norma especial de prorrogação do 

prazo de impugnação judicial prevista no RGCO ou no CdVM, entende-se que a decisão 

da CMVM de indeferimento do pedido de prorrogação do prazo não ofende a lei.  

É certo que há outras entidades administrativas, designadamente o Banco de 

Portugal, que têm um entendimento diverso, sendo de salientar que, nesta matéria, o 
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Tribunal aceita essas prorrogações em nome do princípio da tutela da confiança. Contudo, 

cada entidade administrativa é independente na aplicação da lei no âmbito dos processos 

de contraordenação e não havendo prorrogação efetiva não há ofensa do princípio da 

tutela da confiança. 

Resta analisar se a interpretação aqui defendida, no sentido de se considerar que 

não é aplicável ao prazo de impugnação judicial dos processos de contraordenação o 

disposto no art. 107º/6, do CPP, e mais genericamente no sentido de se entender que o 

prazo de vinte dias úteis para apresentar impugnação judicial, num processo com as 

caraterísticas dos presentes autos (complexidade, volume e gravidade das sanções), é ou 

não inconstitucional, por violação do direito a uma defesa e a um processo equitativo e 

justo e do direito à defesa num processo contraordenacional, consagrados nos artigos 20.º, 

n.º 4 e 32.º, n.º 10 da Constituição da República Portuguesa. 

Nesta matéria, tem entendido o Tribunal Constitucional que “ao legislador assiste 

uma ampla margem de autonomia na conformação da matéria atinente aos recursos, 

designadamente na definição das condições processuais de que depende a sua interposição 

(cf., entre outros, Acórdãos nºs. 191/03, 381/06, 215/07, 485/08 e 614/12). Ponto é que as 

condições processuais do exercício do direito ao recurso não comprometam, por 

desnecessárias ou desproporcionadas, o seu conteúdo essencial (artigo 18.º, n.º 2, da 

CRP)” – acórdão do TC nº 181/201421. Está em causa, no essencial, verificar se o prazo de 

vinte dias úteis, por ser demasiado exíguo, não viabiliza “de modo efetivo, a possibilidade 

[do recorrente] preparar de forma ponderada e eficaz a sua defesa”. 

Considera-se que não é o caso. Efetivamente, não obstante estarmos perante um 

processo bastante complexo e volumoso, com sanções graves, entende-se que o prazo de 

vinte dias úteis não inviabilizava a possibilidade dos recorrentes preparem de forma 

ponderada e eficaz a sua defesa, pois os factos e as infrações imputadas não 

consubstanciavam uma novidade, uma vez que os recorrentes já haviam sido confrontados 

com os mesmos nos termos e para os efeitos do art. 50º, do RGCO, e a decisão indica, em 

                                                 
21 In www.tribunalconstitucional.pt. 
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relação aos factos e a cada recorrente, os fundamentos de prova – por referência às 

páginas do processo e às passagens dos depoimentos das testemunhas. 

A circunstância do aludido prazo ser igual para processos estradais, de grande 

simplicidade por comparação com os presentes autos, também não é fundamento para se 

concluir pela inconstitucionalidade material das referidas interpretações da lei ordinária, 

pois o que importa é analisar da exiguidade ou não do prazo no âmbito de um processo 

com as caraterísticas dos presentes autos. 

Termos em que, improcede esta questão prévia. 

* 

Da falta de notificação dos Anexos referidos na decisão invocada pelo 

recorrente Paulo Lopes: 

Alega o recorrente Paulo Lopes que os Anexos que fazem parte integrante da 

decisão não lhe foram remetidos e notificados. Conclui que não há decisão, nem pode 

existir eficácia da notificação. 

A CMVM, nas suas contra-alegações, pugna pela improcedência desta questão 

prévia. 

Cumpre apreciar e decidir. 

Não assiste razão ao recorrente. 

Em primeiro lugar, porque alegou, mas não demonstrou o facto alegado, 

designadamente que os Anexos que fazem parte integrante da decisão não lhe foram 

remetidos e notificados. 

Em segundo lugar, a ter-se verificado efetivamente a aludida omissão, a mesma 

consubstanciaria uma irregularidade processual, por força do art. 118º/2, do CPP, ex vi art. 

41º/1, do RGCO, que deveria ter sido arguida no prazo de três dias previsto no art. 123º/1, 

do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, pelo que se mostra sanada.  

Termos em que, se julga improcedente esta questão prévia. 

* 
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Concurso aparente de infrações (com o processo crime nº 7447/08.2TDLSB, 

da 1ª Seção Criminal na Instância Central da Comarca de Lisboa), 

inconstitucionalidade do art. 420º do CdVM, violação do princípio nê bis in idem (em 

relação ao processo de contraordenação nº 45/14.0YUSTR instaurado pelo Banco de 

Portugal e pendente neste Tribunal) e pendência do processo nº 478/10.4TDLSB: 

Alega o recorrente Paulo Lopes que existe um concurso aparente entre as infrações 

imputadas nos presentes autos e o processo-crime supra identificado. Mais invoca a 

inconstitucionalidade material do art. 420º, do CdVM e a violação do princípio nê bis in 

idem, decorrente da circunstância de ter sido condenado, pelo Banco de Portugal, no 

processo acima indicado, por factos idênticos aos que constituem o objeto do presente 

processo. 

Por sua vez, João Rendeiro chama a atenção para o facto da matéria relativa à 

Privado Financeiras, [ter dado] lugar a um processo-crime, com o n.º 478/10.4TDLSB, 

que corre os seus termos na Instância Central, 1.ª Seção Criminal (Juiz 6). Contudo, não 

extrai qualquer consequência jurídica. 

A CMVM pugna pela improcedência das questões prévias invocadas por Paulo 

Lopes. 

Cumpre apreciar e decidir. 

Importa notar, desde logo, que nenhum dos processos invocados pelo recorrente 

Paulo Lopes e bem assim por João Rendeiro tem decisão definitiva com trânsito em 

julgado (cfr. fls. 41736 e ss, 40546 e ss e volume 104º), pelo que, em abstrato, não se pode 

convocar a figura do caso julgado. Contudo, os mesmos fundamentos podem sustentar a 

litispendência, pelo que a questão invocada pelo recorrente será analisada à luz desta 

figura. 

Efetuados estes esclarecimentos, impõe-se, então, referir que a litispendência 

também se aplica ao processo contraordenacional, uma vez que, conforme refere Germano 

Marques da Silva, é “uma consequência ainda do non bis in idem. Se o arguido não pode 

ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo crime, não deve manter-se um processo que 
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não pode conduzir a julgamento”22. Não há razões para não tornar extensivos estes 

parâmetros ao processo de contraordenação. 

No que respeita aos requisitos da figura, impõe-se o recurso ao CPC, ex vi art. 4º, 

do CPP, conforme sugere o mesmo autor23. Temos, assim, que considerar o disposto nos 

arts. 580º e 581º, ambos do CPC, aprovado pela Lei nº 41/2013, de 26.06, cujos 

parâmetros são similares aos da lei revogada. 

Por conseguinte, é pressuposto necessário para a aplicação da litispendência que 

estejamos perante o mesmo facto jurídico – cfr. art. 581º/3 e 4, do CPC, ex vi art. 4º, do 

CPP, e 41º/1, do RGCO. O mesmo facto jurídico, no âmbito do ilícito de mera ordenação 

social, deve ser interpretado nos mesmos termos que merece o conceito de “mesmo 

crime”, a que alude o art. 29º/5, da CRP. Por conseguinte e chamando novamente à 

colação o entendimento de Germano Marques da Silva sobre a matéria, por mesmo facto 

jurídico “deve considerar-se a mesma factualidade jurídica e o seu aspeto substancial, os 

elementos essenciais do tipo legal pelos quais o arguido foi julgado”24 ou, por outras 

palavras do mesmo autor, “o crime deve considerar-se como o mesmo quando exista uma 

parte comum entre o facto histórico julgado e o facto histórico a julgar e que ambos os 

factos tenham como objeto o mesmo bem jurídico ou formem, como ação que se integra 

na outra, um todo do ponto de vista jurídico”25, o que se verifica designadamente no 

concurso aparente. 

Não é o caso. Efetivamente, pese embora exista coincidência factual entre alguns 

factos objeto dos presentes autos e dos processos invocados pelo recorrente Paulo Lopes, 

os bens jurídicos protegidos são diferentes, não podendo, por conseguinte, falar-se numa 

identidade factual jurídica e do seu aspeto substancial. 

Assim, no processo nº 7447/08.2TDLSB, o recorrente está indiciado pela prática 

de dois crimes de falsidade informática, p. e p. à data dos factos pelo art. 4º n.º 1 e 2 da 

                                                 
22 Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, III Volume, 2000, Verbo, pág. 46. 
23 Ibidem. 
24 Ob. cit., pág. 45. 
25 Ob. cit., pág. 45. 
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Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto, e atualmente p. e p. pelo art. 3º n.º 1 e 3 da Lei n.º 

109/2009, de 15 de Setembro. Ora, tal como salienta a CMVM, nas suas contra-alegações, 

o crime de falsidade informática tutela o bem jurídico integridade dos sistemas de 

informação, enquanto que as infrações imputadas pela CMVM  [cujos factos são 

coincidentes] tutelam (i) a qualidade da informação prestada aos investidores, (ii) o 

património e (iii) os interesses dos clientes. 

No processo de contraordenação nº 45/14.0YUSTR, o recorrente foi acusado pela 

prática de contraordenações de falsificação de contabilidade e de inobservância de outras 

regras contabilísticas aplicáveis (art. 211.º, al. g), do Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras). Ora, tal como salienta a CMVM, nas suas contra-

alegações, o referido tipo de infração tutela a adequada revelação da situação 

económico-financeira da sociedade ao supervisor, ao passo que as infrações imputadas 

pela CMVM visam tutelar e garantir elementos fundamentais do sistema dos valores 

mobiliários: (i) qualidade de informação prestada aos investidores, (ii) proteção do 

património e dos interesses dos investidores. 

Não existe, assim, o invocado concurso aparente, nem a violação do princípio ne 

bis in idem. 

As asserções precedentes aplicam-se também ao processo nº478/10.4TDLSB, 

invocado por João Rendeiro (cfr. certidão de fls. 40546 e ss) e no qual este recorrente se 

encontrava acusado pela prática, em coautoria, de um crime de burla, na forma 

qualificada, previsto e punido pelo art. 218º/2, al a), do Código Penal, com referência aos 

arts. 217º e 26º, do mesmo diploma legal. Com efeito, também quanto aos factos 

discutidos nestes autos existe identidade factual parcial, mas os bens jurídicos protegidos 

são distintos. Efetivamente, nos presentes autos, está em causa a qualidade da informação 

prestada aos investidores, que tutela também o mercado em geral, tendo, por isso, uma 

dimensão diferente da defesa do património dos clientes do BPP subjacente ao crime de 

burla. 
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Por conseguinte, conclui-se que não há litispendência e conclui-se nestes termos 

sem necessidade de convocar a aplicação do art. 420º, do CdVM, pelo que fica 

prejudicada a questão de inconstitucionalidade material desta norma invocada pelo 

recorrente Paulo Lopes. 

Termos em que, improcedem estas questões prévias. 

* 

Não há mais questões prévias, exceções ou nulidades que obstem ao conhecimento 

do mérito da causa, sendo que as nulidades de prova e associadas com a prova invocadas 

pelo recorrente Paulo Lopes serão analisadas na motivação da fundamentação de facto. 

 

*** 

Alteração não substancial de factos e da qualificação jurídica 

 

Nos termos e para os efeitos do art. 358º/1 e 3, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, 

procedeu-se a uma alteração não substancial de factos e bem assim da qualificação 

jurídica no que respeita à infração relativa à informação prestada aos clientes em 

setembro/novembro de 2008, imputada aos recorrentes Salvador Fezas Vital e Fernando 

Lima, reconduzindo-se a sua conduta também ao disposto no art. 402º/1, do CdVM, nada 

tendo sido requerido. 

 

*** 

Fundamentação de facto 

* 

FACTOS PROVADOS: 

Divisão I – O Banco Privado Português, S.A. Caracterização do Intermediário 

Financeiro e da participação dos demais arguidos nos seus órgãos de gestão: 

1) O BPP encontrava-se, à data da prática dos factos que constituem o objeto do 

presente processo de contraordenação, registado na CMVM, sob o nº 120, 
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designadamente para o exercício das seguintes atividades de intermediação 

financeira (cfr. Listagem de Atividades do Intermediário Financeiro, que 

consta a fls. 24717 e 24932): 

a. Negociação por conta própria; 

b. Registo e depósito de instrumentos financeiros; 

c. Consultoria para investimento; 

d. Gestão de carteiras por conta de outrem; 

e. Receção e transmissão de ordens por conta de outrem; 

f. Depósito de valores mobiliários. 

2) O BPP tem um capital social de €125.000.000, que é detido a 100%, desde 29 

de dezembro de 2004, pela Privado Holding, SGPS, SA (doravante, PH) (cfr. 

Ficha Técnica dos Intermediários Financeiros de fls. 24718-24719). 

3) Entre os anos de 2002 e 2008, período a que se reportam os factos que 

constituem o objeto do presente processo de contraordenação, todos os 

Arguidos (pessoas singulares) integraram o Conselho de Administração do 

BPP. Concretamente (cfr. atas do Conselho de Administração do BPP, de fls. 

4742-4751, e certidão permanente do registo comercial de fls. 24951-24954): 

a. João Rendeiro foi Presidente do Conselho de Administração do Banco 

durante todo aquele período e até ter renunciado ao cargo, em 24 de 

novembro de 2008 (cfr. certidão permanente do registo comercial de fls. 

24951-24954); 

b. Paulo Guichard foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do Banco 

durante todo aquele período e até ter sido suspenso de funções pelo Banco 

de Portugal, em 19 de fevereiro de 2009 (cfr. certidão permanente do 

registo comercial de fls. 24951-24954);  

c. Salvador Fezas Vital foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do 

Banco durante todo aquele período e até ter sido suspenso de funções pelo 

Banco de Portugal, em 19 de fevereiro de 2009 (cfr. certidão permanente 
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do registo comercial de fls. 24951-24954); 

d. Fernando Lima foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do Banco 

desde abril de 2005 e até ter sido suspenso de funções pelo Banco de 

Portugal, em 19 de fevereiro de 2009. Antes de passar a integrar o Conselho 

de Administração do Banco fora Diretor de Sistemas até 2002 e Diretor 

Coordenador de Sistemas e Operações até abril de 2005 (cfr. certidão 

permanente do registo comercial de fls. 24951-24954);  

e. Paulo Lopes foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do Banco 

desde abril de 2008 e até ser suspenso de funções pelo Banco de Portugal, 

em 19 de fevereiro de 2009. Antes de passar a integrar o Conselho de 

Administração do Banco foi Diretor da Área de Retorno Absoluto até 2005 

e, desde essa data, Diretor Coordenador de toda a Área de Gestão de Ativos 

(Asset Management) (cfr. certidão permanente do registo comercial de fls. 

24951-24954 e organigrama funcional de fls. 21166-21170); 

4) Durante o período a que se referem os factos que constituem objeto do 

presente processo de contraordenação e em que exerceram funções como 

Administradores do BPP aos arguidos estiveram atribuídos os seguintes 

pelouros (cfr. organigramas funcionais de fls. 4982-4985, 21163 a 21170 e 

pedido da CMVM de fls. 21157): 

a. Entre janeiro de 2002 e dezembro de 2002 (cfr. organigrama funcional de 

fls. 21166): 
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b. Entre janeiro de 2003 e dezembro de 2003 (cfr. organigrama funcional de 

fls. 21167): 
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c. Entre janeiro de 2004 e março de 2005 (cfr. organigrama funcional de fls. 

21168): 
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d. Entre abril de 2005 e março de 2008 (cfr. organigrama funcional de fls. 

21169): 
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e. Entre abril de 2008 e dezembro de 2008 (cfr. organigrama funcional de fls. 

21170): 

 

 

5) Entre as mesmas datas (2002 e 2008) a gestão corrente do Banco foi ainda 

assegurada por uma Comissão Executiva com a seguinte composição (cfr. 

atas da Comissão Executiva de fls. 4900-4919, fls. 20146-20207 e de fls. 

20210-20362): 

a. Entre 2002 e junho de 2005 a Comissão Executiva do BPP foi presidida por 

João Rendeiro, integrando ainda Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital 

(cfr. atas da Comissão Executiva de fls. 20147-20150; 20270-20362); 

b. A partir de junho de 2005 e até abril de 2008 a Comissão Executiva do BPP 

foi presidida por Paulo Guichard, integrando ainda Salvador Fezas Vital 

e Fernando Lima (cfr. atas da Comissão Executiva de fls. 20151-20207 e 

de fls. 20210-20266); 
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c. A partir de 10 de abril de 2008 passaram também a integrar a Comissão 

Executiva os Administradores Vítor Castanheira e Paulo Lopes (cfr. ata do 

Conselho de Administração do BPP de fls. 4743-4746 e ata da Comissão 

Executiva do BPP de fls. 4907-4909); 

6) Nesta data foi ainda decidida a seguinte distribuição de Pelouros entre os 

diferentes elementos da Comissão Executiva (cfr. ata da Comissão Executiva 

do BPP de fls. 4907-4909, maxime fls. 4907v-4908): 

a. A Paulo Guichard (Presidente) foram atribuídos os pelouros de Private 

Banking; Marketing Institucional e Operacional de Asset Management; 

Plataforma de África Austral e Brasil; Imobiliário e Seguros; e Controlo de 

Gestão, Métodos e Procedimentos; 

b. A Salvador Fezas Vital foram atribuídos os pelouros de Private Equity; 

Estruturação; Institucionais; Auditoria; Autoridades de Supervisão e 

Jurídico; 

c. A Fernando Lima foram atribuídos os pelouros da Plataforma de Espanha; 

Sistemas; Operações e Compras; 

d. A Paulo Lopes foram atribuídos os pelouros de Asset Management e 

Carteira Própria. 

7) A partir de maio de 2004 a gestão do Banco foi ainda assegurada por um 

Comité de Gestão (também por vezes designado nas respetivas atas por 

Comissão de Gestão), criado no âmbito do Plano do Banco para o Quadriénio 

2004/2007 (denominado Privado 2004/2007), composto pela Comissão 

Executiva e pelos Diretores Coordenadores e, a convite e sempre que se 

justificasse em função dos assuntos a tratar, por outros Diretores (cfr. atas do 

Comité de Gestão de fls. 4888-4899, 14072-14110, 14111-14195, 14196-

14232, 14233-14302, 21117-21144 e esclarecimentos de fls. 21161-21162). 

8) No Plano 2004/2007 estava estabelecida uma periodicidade trimestral para as 

reuniões deste órgão e, no Plano 2008/2011, foi definido um objetivo de 
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reuniões mensais. As reuniões do Comité de Gestão tinham como conteúdo 

central o acompanhamento da atividade de cada uma das Áreas do Banco, 

considerando os objetivos definidos, bem como a discussão da execução do 

orçamento e a identificação de possíveis ações a empreender (cfr. atas do 

Comité de Gestão de fls. 4888-4899 21117-21144 e esclarecimentos de fls. 

21161-21162). 

9) Concretizando, agora a partir da perspetiva de cada um dos Arguidos:  

10) O Arguido João Rendeiro:  

a. Foi Presidente do Conselho de Administração do BPP durante todo o 

período a que se referem os factos que constituem objeto do presente 

processo de contraordenação e até ter renunciado ao cargo em 24 de 

novembro de 2008. Nessa qualidade, foi diretamente responsável pelos 

seguintes pelouros (cfr. organigrama funcional de fls. 4982-4985; pedido 

da CMVM de fls. 21157, organigramas funcionais de fls. 21163-21170 e 

certidão do registo comercial de fls. 24951-24954):  

i) Em 2002: Corporate, Asset Management, Produtos Estruturados, 

Institucionais, Carteira Própria/Mercados e Private Equity;  

ii) Em 2003: Corporate, Asset Management (Retorno Absoluto e Retorno 

Relativo), Institucionais, Carteira Própria/Mercados, Risco e Auditoria 

e Private Equity; 

iii) Entre 2004 e março de 2005: Corporate, Asset Management (Retorno 

Absoluto e Retorno Relativo), Institucionais, Carteira 

Própria/Mercados e Private Equity;  

iv) Entre abril de 2005 e novembro de 2008: Private Equity (através da 

PCapital); 

v) Presidiu à Comissão Executiva do Banco até maio de 2005 (cfr. atas da 

Comissão Executiva de fls. 20147-20150; 20270-20362); 

vi) Foi Presidente do Conselho de Administração do Banco Privado 
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Português Cayman (BPP Cayman, filial detida a 100% pelo BPP) 

durante todo o período de tempo a que se reportam os factos objeto do 

presente processo de contraordenação (cfr. lista de assinaturas 

autorizadas do BPP Cayman de fls. 12646); 

vii) Foi Presidente da Privado Holding durante todo o período de tempo a 

que se reportam os factos objeto do presente processo de 

contraordenação (cfr. apresentação institucional do BPP de fls. 9080-

9121, maxime 9084 e ata do Conselho de Administração da Privado 

Holding de fls. 15696-15697). 

b. Não obstante ter deixado de pertencer formalmente à Comissão Executiva 

do BPP em junho de 2005 e ter passado a viajar com mais frequência e ter 

outros interesses, o Arguido João Rendeiro continuou sempre, até ter 

renunciado ao cargo de Presidente do Conselho de Administração do 

Banco, na sequência da intervenção no BPP do Banco de Portugal, em 24 

de novembro de 2008, a acompanhar diária e efetivamente a situação 

financeira e a atividade do BPP (quer através de uma presença física regular 

no Banco, quer através de contactos telefónicos, designadamente com os 

demais Administradores e/ou com Paulo Lopes e João Pereira Leite – 

quanto a este diários -, responsáveis pelas Áreas de Retorno Absoluto e de 

Retorno Relativo, quer através da receção dos diversos relatórios que eram 

apresentados em todas as comissões e/ou em todos os comités do Banco), 

bem como a ser consultado sobre e a participar ativamente – e, em especial, 

a partir de 2008, com o agravar da situação financeira do Banco – na 

generalidade das decisões de gestão (cfr. atas e apresentações do Comité 

Alco 14582-14593; 14595-14604; 14606-14621; 14623-14642; 14644-

14659) 

c. Em abril de 2008 foi criado no BPP, por sua iniciativa e para facilitar esse 

acompanhamento, o Comité ALCO (Assets & Liabilities Committee), que 
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reunia regularmente pelo menos duas vezes por mês e em que participavam, 

para além de João Rendeiro, que definia a agenda e presidia às respetivas 

reuniões, a Comissão Executiva, Tiago Pimenta Henriques Ferreira (Diretor 

Financeiro do BPP) – a quem competia, sempre sob a orientação de João 

Rendeiro, preparar as reuniões –, e Nuno Paulo Paramés Paz (Diretor de 

Risco do BPP). 

d. João Rendeiro participou em todas as reuniões deste Comité, havendo 

mesmo indicações claras, da sua parte, para não se agendarem reuniões sem 

que o mesmo pudesse estar presente (cfr. atas do Comité de Gestão de fls. 

14593; 14641; 14604; 14621; 14659). 

e. No Comité ALCO eram detalhadamente apresentados e analisados, pelo 

menos uma vez por mês, os resultados consolidados do Banco e toda a 

demais informação relevante (situação de tesouraria, liquidez, gestão de 

risco, rácios de solvabilidade, etc.) e podiam ser definidas orientações de 

ação face à situação reportada (cfr. apresentações do Comité Alco de fls. 

14582-14593; 14595-14604; 14606-14621; 14623-14642; 14644-14659); 

f. Em particular, na primeira reunião desse Comité, quando foram 

apresentadas, por Tiago Ferreira, as contas consolidadas do Grupo Privado 

Holding de acordo com o modelo que era utilizado para efeitos de reporte 

ao Banco de Portugal (onde, designadamente, não eram incluídas as 

responsabilidades assumidas pelo Banco com a comercialização dos 

denominados produtos de Retorno Absoluto), João Rendeiro ordenou 

expressamente que, para efeitos de apresentação no Comité ALCO, a 

consolidação utilizasse critérios alternativos (consolidação pro forma), 

designadamente passasse a integrar as responsabilidades associadas às 

garantias prestadas aos clientes de Retorno Absoluto porque, segundo 

referiu, “isso era risco do Banco”, acrescentando ainda que as contas 

consolidadas sem a integração dessas responsabilidades eram apenas “para 
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efeitos de reporte ao Banco de Portugal, para apresentar para fora”. 

Desde essa altura passou a existir um mapa de base (referente às contas que 

o Banco apresentava externamente) e um outro mapa, contendo o valor dos 

ativos e passivos e o cálculo da responsabilidade pelo apuramento da 

diferença que já integrava os ativos e passivos da Área de Retorno Absoluto 

e que era apresentado no Comité ALCO (cfr. atas e apresentações do 

Comité Alco de fls. 14582-14593; 14595-14604; 14606-14621; 14623-

14642; 14644-14659). 

11) O Arguido Paulo Guichard: 

a. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do BPP até ter sido 

suspenso de funções pelo Banco de Portugal, em 19 de Fevereiro de 2009. 

Nessa qualidade, foi diretamente responsável pelos seguintes pelouros (cfr. 

fls. ata do Comité de Gestão de fls. 4982-4985, pedido da CMVM de fls. 

21157, esclarecimentos sobre o Comité de Gestão de fls. 21163-21170 e 

certidão do registo comercial 24951-24954): 

i) Em 2002: Private Banking, Private Banking International, Marketing, 

Imobiliário; 

ii) Em 2003: Private Banking, Private Banking Internacional, Marketing, 

Imobiliário, Sucursal Espanha; 

iii) De 2004 a março de 2005: Private Banking, Private Banking 

Internacional, Marketing, Marketing Operacional, Imobiliário, Sucursal 

Espanha; 

iv) De abril de 2005 a Março de 2008: Private Banking, Private Banking 

Internacional, Marketing, Marketing Operacional, Imobiliário, 

Corporate; 

v) Após abril de 2008: Private Banking, Marketing Institucional, 

Marketing Operacional de Asset Management, Imobiliário, Seguros, 

Controlo de Gestão, Métodos e Procedimentos, Escritórios de 
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Representação no Brasil e África Austral. 

b. Foi Membro da Comissão Executiva do BPP durante todo o período a que 

se reportam os factos que constituem objeto do presente processo de 

contraordenação e Presidente da mesma desde junho de 2005. Nessa 

qualidade, após abril de 2008, foi diretamente responsável pelos seguintes 

pelouros: Private Banking, Marketing Institucional e Operacional de Asset 

Management, Plataforma de África Austral e Brasil, Imobiliário e Seguros, 

Controlo de Gestão, Métodos e Procedimentos (ata do Conselho de 

Administração de fls. 4743-4746; e atas da Comissão Executiva de fls. 

20146-20207 e 20210-20362). 

c. Foi Presidente do Comité de Gestão do BPP desde junho de 2005 (cfr. ata 

do Comité de Gestão de fls. 4888-4899). 

d. Participou em todos os Comités ALCO desde que este foi criado, em maio 

de 2008 (cfr. atas do Comité Alco de fls. 14593; 14604; 14621; 14641; 

14659). 

e. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do BPP Cayman durante 

todo o período a que se reportam os factos que constituem objeto do 

presente processo de contraordenação (cfr. lista de assinaturas autorizadas 

do BPP Cayman de fls. 12646). 

f. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração da PH durante todo o 

período a que se reportam os factos que constituem objeto do presente 

processo de contraordenação (apresentação institucional do BPP de fls. 

9080-9121, maxime 9084 e ata do Conselho de Administração da Privado 

Holding de fls. 15696-15697). 

12) O Arguido Salvador Fezas Vital: 

a. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do BPP durante todo o 

período a que se reportam os factos que constituem objeto do presente 

processo de contraordenação e até ter sido suspenso de funções pelo Banco 
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de Portugal, em 19 de fevereiro de 2009. Nessa qualidade, foi diretamente 

responsável pelos seguintes pelouros (cfr. organigramas funcionais de fls. 

4982-4985, pedido da CMVM de fls. 21157, organigramas funcionais de 

fls. 21163-21170 e certidão do registo comercial de fls. 24951-24954):  

i) Em 2002: Operações, Sistemas, Risco e Auditoria e Secretária-geral;  

ii) Em 2003: Operações, Sistemas, Risco e Auditoria e Secretária-geral; 

iii) De 2004 a março de 2005: Operações, Sistemas, Risco e Auditoria, 

Controlo de Gestão, e Assessoria Jurídica/Secretária-geral; 

iv) De abril de 2005 a março de 2008: Operações, Risco e Auditoria, 

Assessoria Jurídica, Asset Management (Retorno Absoluto e Relativo), 

Institucionais e Carteira Própria; 

v) Após abril de 2008: Private Equity, Institucionais, Assessoria Jurídica, 

Estruturação, Auditoria Interna. 

b. Foi membro da Comissão Executiva do BPP até novembro de 2008. Nessa 

qualidade, após abril de 2008, foi diretamente responsável pelos seguintes 

pelouros: Private Equity, Estruturação, Institucionais, Auditoria, 

Autoridades de Supervisão e Jurídico (ata da Comissão Executiva de fls. 

4743-4746; 20146-20207; 20210-20362). 

c. Foi membro do Comité de Gestão desde que este foi criado e até novembro 

de 2008 (cfr. ata do Comité de Gestão de fls. 4888-4899). 

d. Participou em todos os Comités ALCO, desde a sua criação em maio de 

2008 (cfr. atas do Comité Alco de fls. 14593, 14604, 14621, 14641 e 

14659). 

e. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do BPP Cayman durante 

todo o período a que se reportam os factos que constituem objeto do 

presente processo de contraordenação (cfr. lista de assinaturas autorizadas 

do BPP Cayman de fls. 12646); 

f. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração da PH durante todo o 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

195 

 

período a que se reportam os factos que constituem objeto do presente 

processo de contraordenação (cfr. apresentação institucional do BPP de fls. 

9080-9121, maxime 9084 e ata do Conselho de Administração da Privado 

Holding de fls. 15696-15697). 

13) O Arguido Fernando Lima: 

a. Foi Diretor de Sistemas do BPP até 2002 e Diretor Coordenador de 

Sistemas e Operações até abril de 2005 (cfr. comunicação da Comissão 

Executiva de fls. 29707; organigramas funcionais de fls. 21166-21168). 

b. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do BPP entre abril de 

2005 e até ter sido suspenso de funções pelo Banco de Portugal, em 19 de 

fevereiro de 2009. Nessa qualidade, foi diretamente responsável pelos 

seguintes pelouros (cfr. organigrama funcional de fls. fls. 21169-21170):  

i) Entre abril de 2005 e março de 2008: Escritório de representação 

Brasil, Risco e Auditoria, Sistemas, Controlo de gestão, Sucursal 

Espanha;  

ii) Entre abril e novembro de 2008: Sucursal Espanha, Sistemas, 

Operações e Compras. 

c. Foi membro da Comissão Executiva do BPP entre abril de 2005 e 

novembro de 2008. Nessa qualidade, após abril de 2008, foi responsável 

pelos seguintes pelouros: Plataforma de Espanha, Sistemas, Operações e 

Compras (cfr. ata do Conselho de Administração de fls. 4743-4746 e atas 

da Comissão Executiva de fls. 20151-20207). 

d. Foi membro do Comité de Gestão entre abril de 2005 e novembro de 2008 

(cfr. ata do Comité de Gestão de fls. 4888-4899); 

e. Participou em todos os Comités ALCO (exceto os Comités ocorridos em 

09/07/2008 e em 23/07/2008), desde a sua criação, em maio de 2008 (cfr. 

atas do Comité Alco de fls. 14593; 14604; 14621;14641; 14659); 

f. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração da PH desde maio de 
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2005 (cfr. apresentação institucional do BPP de fls. 9080-9121, maxime 

9084 e ata do Conselho de Administração da Privado Holding de fls. 

15696-15697). 

14) O Arguido Paulo Lopes: 

a. Foi Diretor da Área de Retorno Absoluto até 2005 e, desde essa data e até 

abril de 2008, Diretor Coordenador de toda a Área de Gestão de Ativos 

(Asset Management) (cfr. fls. organigramas funcionais de fls. 21166-

21170; arts. 526-528 da contestação do arguido Paulo Lopes, fls. 29216-

29217). 

b. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração do BPP desde abril de 

2008 e até ter sido suspenso de funções pelo Banco de Portugal, em 19 de 

fevereiro de 2009. Nessa qualidade e até 30.11.2008 foi diretamente 

responsável pelos seguintes pelouros: Asset Management (Retorno 

Absoluto e Relativo), Carteira Própria e Mercados (cfr. organigramas 

funcionais de fls. 21163-21170); 

c. Foi membro da Comissão Executiva desde abril de 2008. Nessa qualidade, 

foi responsável pelos seguintes pelouros: Asset Management (Retorno 

Absoluto e Relativo) e Carteira Própria (cfr. ata do Conselho de 

Administração de fls. 4743-4746); 

d. Foi membro do Comité de Gestão entre abril de 2005 e novembro de 2008 

(cfr. ata do Comité de Gestão de fls. 4888-4899); 

e. Participou em todos os Comités ALCO (exceto os Comités ocorridos em 

28/05/2008 e 23/07/2008), desde a sua criação em maio de 2008 (cfr. atas 

do Comité Alco de fls. 14593, 14604, 14621, 14641 e 14659); 

f. Foi Vogal Efetivo do Conselho de Administração da PH desde abril de 

2008 (cfr. apresentação institucional do BPP de fls. 9080-9121, maxime 

9084 e ata do Conselho de Administração da Privado Holding de fls. 

15696-15697). 
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15) A um outro nível – hierarquicamente subordinado aos identificados órgãos de 

gestão – a estrutura operacional do Banco assentava depois em diferentes 

unidades orgânicas (designadas por Direções ou Áreas), cada uma sob 

responsabilidade de um Diretor ou de um Diretor-Coordenador, às quais 

estavam atribuídas funções operacionais específicas (cfr. esclarecimentos do 

BPP fls. 2798-2809 e organigramas funcionais de fls. 4982 a 4985).  

16) Entre as Áreas do Banco mais diretamente envolvidas na execução material 

dos factos que constituem o objeto do presente processo de contraordenação, 

destacam-se as Direções/Áreas de Private Banking, de Asset Management – 

Retorno Absoluto, de Mercados, de Operações, de Sistemas, Financeira e de 

Private Equity. 

17) A Direção/Área de Private Banking tinha como missão principal o 

acompanhamento personalizado e especializado dos clientes. Entre as suas 

principais atribuições e competências destacavam-se o desenvolvimento e 

coordenação da ação comercial junto dos clientes, quer na perspetiva de 

captação de novos investimentos, quer na perspetiva de acompanhamento e 

manutenção de clientes e operações. A este nível o Banco apostou num 

modelo de relacionamento pessoal com os seus clientes assente numa rede 

comercial suportada em equipas de Private Bankers (cfr. esclarecimentos do 

BPP de fls. 2800-2802 e apresentação institucional de fls. 9080-9121, 

maxime 9107).  

18) A Direção/Área de Asset Management – Retorno Absoluto tinha como missão 

principal a gestão de ativos financeiros de terceiros, recorrendo, 

designadamente, a “Estratégias” de investimento criadas pelo Banco. Entre as 

suas principais atribuições e competências contavam-se, nomeadamente, a 

gestão da componente de rendimento fixo das carteiras de clientes do Banco; 

a estruturação de estratégias de investimento para a componente da oferta de 

Retorno Absoluto existente; a elaboração de propostas e implementação de 
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novas estratégias de investimento de forma a aumentar a oferta disponível; a 

alocação dos ativos por carteira ou por estratégia de investimento. Na 

descrição funcional das atividades desenvolvidas por esta Área destaca-se o 

acompanhamento do desempenho e do risco das “Estratégias” sob gestão. Ao 

nível da execução, entre as principais responsabilidades deste nível funcional 

contavam-se o controlo e intervenção no mercado, no âmbito das 

“Estratégias” sob responsabilidade do Banco, bem como a seleção das 

contrapartes de negócio, de acordo com a política do Banco e em 

coordenação com a Direção de Risco. Por sua vez, ao nível das atividades 

desenvolvidas por este nível funcional destaca-se a execução de ordens no 

mercado (obrigações, derivados e futuros), em respeito pelos procedimentos 

internos do Banco, designadamente pelas regras e limites de atuação (cfr. 

esclarecimentos do BPP de fls. 2798-2799 e apresentação institucional do 

BPP de fls. 9080-9121, maxime 9110-91111).  

19) A Direção/Área de Mercados tinha como principal missão delinear as 

estratégias de investimento e otimizar a gestão de ativos financeiros próprios. 

Entre as suas principais atribuições e competências destacavam-se a 

avaliação das alternativas de investimento para o Banco, a definição e 

execução dos investimentos/desinvestimentos nos mercados de capitais, o 

acompanhamento da performance da carteira própria do Banco (ações e 

obrigações), quer na componente de negociação, quer na componente de 

investimento, ou a gestão da liquidez e funding do Banco. Entre as principais 

atividades desenvolvidas por este nível funcional destacavam-se a definição 

do portfólio da carteira do Banco; a gestão da liquidez do Banco; a seleção 

dos investimentos diretos para a carteira do Banco em ações, obrigações, 

mercado cambial e derivados, em função dos níveis de risco pré-definidos; a 

seleção das contrapartes de negócio; o acompanhamento da performance da 

carteira e a exposição de risco do Banco. Ao nível da execução, entre as 
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principais responsabilidades deste nível funcional estavam a intervenção no 

mercado, no âmbito da gestão da carteira própria do Banco ou a execução de 

ordens nos mercados monetário, obrigacionista, cambial e de derivados, 

respeitando os procedimentos internos do Banco, designadamente as regras e 

limites de atuação (cfr. esclarecimentos do BPP de fls. 2803-2804). 

20) A Direção/Área de Operações tinha como principal missão suportar 

operacionalmente toda a atividade desenvolvida, garantindo o suporte ao 

funcionamento do Banco e o apoio global às restantes Áreas, assegurando a 

verificação, o registo e o controlo das operações. As principais atribuições e 

competências da Direção de Operações eram, em síntese, as seguintes: 

acompanhamento da execução das operações de clientes; proceder à 

validação e ao registo nas contas e carteiras respetivas; controlo das carteiras 

de clientes, incluindo as posições, movimentos e valorizações; expedição de 

informação a clientes; acompanhamento das operações relacionadas com a 

carteira própria do Banco e proceder à sua validação e registo; valorização 

das “Estratégias” e oferta do Banco a clientes; preparação e disponibilização 

de informação interna no Banco. Na sua estrutura funcional interna 

distinguiam-se ainda, designadamente, as seguintes áreas (cfr. 

esclarecimentos do BPP de fls. 2808-2809): 

a. O Back-office/Sistemas de Liquidação era a área responsável pelo 

settlement de todas as operações do Banco, independentemente de quais as 

áreas de negócio que estivessem na sua origem. Esta Área tinha sob a sua 

responsabilidade as seguintes ações principais: validar as operações 

efetuadas pelas áreas de negócio que implicassem movimentos de fluxos 

financeiros, quanto à sua existência e exatidão; assegurar o settlement das 

operações efetuadas pelas áreas de negócio que implicassem movimentos 

de fluxos financeiros; controlar as entradas e saídas de valores do Banco e 

informar a área de operações de clientes; controlar as posições de títulos 
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resultantes das operações efetuadas, com base nas datas de liquidação das 

mesmas; apurar as disponibilidades do Banco, remetendo à área de 

mercados o mapa de liquidez diariamente: 

b. a Área de Reporte, onde se procedia à validação, impressão e expedição, no 

final de cada mês, das valorizações e extratos a serem enviados aos clientes. 

As principais ações desenvolvidas por esta área eram as seguintes: preparar 

os procedimentos mensais de envio de extratos a clientes; produzir e 

imprimir no final do mês a documentação a enviar aos clientes, de acordo 

com os procedimentos de extratação definidos; proceder à validação e 

controlo de qualidade dos extratos emitidos; 

c. a Área de clientes no âmbito da gestão discricionária e custódia, onde se 

procedia ao registo de todas as operações de clientes, de acordo com as 

instruções recebidas e ao controlo dos movimentos de clientes, nas contas 

nostro do Banco e ao nível das posições de carteira. Esta área tinha como 

responsabilidade desenvolver, designadamente, as seguintes atividades: 

rececionar os tickets de suporte das operações realizadas para clientes; 

alocar as operações provenientes das áreas de gestão referentes a clientes às 

respetivas contas; fazer o matching entre os tickets internos e os contratos 

provenientes das contrapartes; centralizar e controlar os processos de 

abertura de contas de clientes, validando a respetiva documentação; 

proceder à valorização das carteiras de clientes. 

21) A Direção/Área de Sistemas tinha como função essencial assegurar o 

funcionamento de toda a plataforma informática e tecnológica do Banco. 

Designadamente e para o que aos presentes autos especialmente importa 

considerar, da aplicação central do Banco (Olympic) e da criação, gestão e 

desenvolvimento da aplicação que veio a ser designada por “Flexibilização 

da Oferta” (cfr. descrição da aplicação “Flexibilização da Oferta” fls. 6269-

6284). 
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22) A Direção/Área Financeira era responsável pela elaboração de toda a 

informação financeira do BPP e, designadamente, pela preparação da 

contabilidade do Banco e pelos relatórios e reportes de natureza financeira a 

apresentar aos órgãos de gestão do BPP e/ou ao Comité ALCO e às 

autoridades de supervisão.  

23) Finalmente, a Direção de Private Equity tinha como função principal a 

identificação e viabilização de oportunidades de investimento. Entre as suas 

principais atribuições e competências destacavam-se, ao nível do 

desenvolvimento e estruturação de operações de Private Equity, a montagem 

e estruturação de veículos (até à criação do departamento de estruturação em 

2008), bem como a captação de investimentos e a administração e gestão 

desses veículos. No âmbito da montagem e estruturação de veículos 

integravam-se as funções de definição da forma e estrutura do veículo, 

definição das regras de administração e gestão do veículo e definição dos 

mecanismos de operacionalização do veículo. Ao nível da captação de 

investimentos, cabia a esta Direção, designadamente, a preparação de 

apresentações à estrutura comercial com a informação relevante sobre as 

operações e ofertas a realizar aos clientes, a captação de investidores, o 

controlo do investimento no veículo e a emissão de capital do veículo. 

Finalmente, ao nível da administração e gestão dos veículos, cabia-lhe a 

gestão estratégica do veículo, a avaliação das necessidades/estratégias de 

financiamento dos veículos, ou a gestão corrente dos veículos (cfr. fls. 

apresentação institucional do BPP de fls. 9080-9121, maxime 9102). 

24) Não obstante a estruturação operacional que se acaba de descrever, a reduzida 

dimensão do BPP (que, em Portugal, contava apenas com dois balcões, um 

em Lisboa e outro no Porto, não dispondo nunca, no total, de mais de 150 

colaboradores) facilitava, contudo, um acompanhamento efetivo e muito 

próximo por parte de toda a Administração da atividade operacional que ia 
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sendo desenvolvida pelas diferentes Áreas do Banco, bem como a existência 

de uma estrutura decisória muito centralizada que, em geral, remetia para os 

identificados órgãos de gestão (essencialmente, para a Comissão Executiva 

e/ou, mesmo, pessoalmente, para o próprio Arguido João Rendeiro, mesmo 

após formalmente ter deixado de desempenhar funções executivas) a 

generalidade das decisões, reservando para as diferentes Áreas operacionais 

funções de mera execução das mesmas. 

25) Por outro lado, frequentemente o processo decisório interno assumiu ele 

próprio uma natureza bastante informal, recorrendo a mecanismos (almoços, 

telefonemas, reuniões informais), que não passavam por reuniões formais dos 

órgãos de gestão, mas em que participavam ativamente ou estavam presentes 

todos os membros da Comissão Executiva e, mesmo depois de formalmente 

já não pertencer a este órgão, o próprio Arguido João Rendeiro. 

* 

Divisão II – A relação entre o BPP e o Banco Privado Português Cayman, 

LTD (BPP Cayman): 

26) O BPP Cayman é uma sociedade de direito estrangeiro registada, desde 21 de 

novembro de 1997, nas Ilhas Virgem Britânicas, sob o nº 97025, com sede na 

Cardinal Avenue, Scotia Building, 4º Floor, PO Box 30124, SMB Grand 

Cayman, Cayman Islands, encontrando-se aí autorizada, desde essa data, para 

o exercício da atividade bancária (cfr. licença, estatutos e “Investments 

Advisory Agreement de fls. 12628 e de fls. 12629-12643). 

27) O BPP Cayman tem um capital social de EUR 40.000.000, representado por 

40.000.000 de ações com um valor nominal de EUR 1.00 (cfr. Anexo às 

Demonstrações Financeiras do BPP de 2007 maxime fls. 9808v e Anexo às 

Demonstrações Financeiras do BPP Cayman de 2007 maxime fls. 12656). 

28) Durante todo o período a que se referem os factos objeto do presente processo 

de contraordenação o BPP foi sempre titular da totalidade do capital social do 
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BPP Cayman (cfr. Demonstrações Financeiras do BPP Cayman de fls. 

12647-12661). 

29) Durante todo o período a que se referem os presentes autos de contraordenação 

o Conselho de Administração do BPP Cayman foi composto por João 

Rendeiro (Presidente), Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e, a partir de 

2006, também por Rui Manuel Guedes Domingues (doravante, Rui 

Domingues) e Tiago Ferreira (cfr. lista de assinaturas de fls. 12646). 

30) João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital foram também, durante 

todo aquele período, simultaneamente Presidente e Vogais efetivos do 

Conselho de Administração do BPP (cfr. certidão do registo comercial de fls. 

24951-24954). 

31) Rui Domingues foi Subdiretor de Operações do BPP desde 1999, Diretor de 

Operações desde 2002 e Diretor Coordenador da Direção de Operações desde 

2007. 

32) Tiago Ferreira foi Diretor Financeiro do BPP desde 2003 (entre janeiro de 

2003 e abril de 2008) a função financeira estava formalmente integrada na 

Direção de Operações tendo, a partir desta data, sido criada, como direção 

Autónoma, a Direção Financeira. 

33) O BPP Cayman tinha ainda como Diretor Coordenador (General Manager) 

Paulo Lopes e como Procuradores Pedro Miguel da Câmara Assunção 

(doravante Pedro Assunção), Nuno Paulo Paramés Paz (doravante, Nuno 

Paramés) e João Pereira Leite (cfr. lista de assinaturas de fls. 12646v). 

34) Todas estas pessoas pertenceram sempre igualmente aos quadros do BPP. 

35) Paulo Lopes foi Diretor da Área de Retorno Absoluto do BPP até 2005, 

Diretor-Coordenador de toda a área de Asset Management até abril de 2008 e 

Vogal Efetivo do Conselho de Administração do Banco desde essa data (cfr. 

organigrama funcional de fls. 21163-21170). 

36) Pedro Assunção foi Diretor da Área de Retorno Relativo até outubro de 2005 e 
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Diretor da Área de Marketing Operacional de Asset Management desde essa 

data. 

37) Nuno Paramés foi Diretor da Área de Risco e Auditoria a partir de 2004 e 

Diretor da Área de Risco e Compliance a partir de 2008.  

38) João Pereira Leite foi Diretor da Área de Retorno Relativo desde outubro de 

2005.  

39) Para além das pessoas referidas e para a realização da sua atividade o BPP 

Cayman não dispunha, no entanto, de qualquer estrutura de recursos 

humanos, materiais e técnicos própria e autónoma da do BPP. 

40) Assim, embora, formalmente, o BPP Cayman constitua uma pessoa jurídica 

diferente do BPP, a verdade é que, na substância, o BPP Cayman mais não 

era do que uma diferente estrutura jurídico-formal, sem qualquer verdadeira 

estrutura decisória, de recursos humanos, materiais e técnicos autónoma, 

constituída e utilizada pelo BPP para permitir ou facilitar a concretização de 

diferentes aspetos da prossecução da sua própria estratégia negocial.  

41) Com efeito, como se detalhará mais à frente – e, especificamente, a propósito 

das diversas operações em que se consubstanciam os diferentes factos que 

constituem o objeto específico dos presentes autos de contraordenação –, era 

o BPP quem efetivamente decidia e executava, em condições de plena 

autonomia, as diferentes operações que, formalmente, eram depois imputadas 

a uma (suposta) esfera de atuação própria do BPP Cayman.  

* 

Divisão III - A atividade do Banco. Caracterização sumária dos principais 

instrumentos de captação de aforro utilizados pelo BPP: 

42) A estratégia de captação de aforro utilizada pelo BPP nos anos a que se 

referem os factos que constituem o objeto do presente processo de 

contraordenação assentou, no essencial, na colocação à disposição do público 

em geral e dos seus clientes de três tipos de produtos (cfr. listagem de 
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estratégias de investimento de fls. 226-227 e pedido da CMVM de fls. 4, 

resumo das estratégias de investimento de fls. 4979-4980, listagem de 

estratégias de investimentos de fls. 6717 e verso e pedido da CMVM de fls. 

6716):  

a. As (comercialmente) denominadas “Estratégias” de Retorno Absoluto 

(RA), caracterizadas, no essencial, pela circunstância de o investimento dos 

clientes ser preferencialmente canalizado para o mercado de obrigações ou 

de outros instrumentos financeiros de rendimento fixo;  

b. As (comercialmente) denominadas “Estratégias” de Retorno Relativo (RR), 

caracterizadas, no essencial, pela circunstância de o investimento dos 

clientes ser preferencialmente canalizado para o mercado de ações;  

c. e, O investimento em Private Equity, em que os instrumentos financeiros 

eram adquiridos para as carteiras de sociedades de Private Equity 

constituídas pelo Banco – ou por sociedades por si dominadas – detendo os 

clientes, nas suas carteiras junto do BPP, participações nessas mesmas 

sociedades. 

43) Caracterizando um pouco melhor cada um destes produtos: no que 

especificamente se refere às aplicações de investimento designadas como de 

Retorno Absoluto (RA) e Retorno Relativo (RR) era ainda possível 

identificar e distinguir, fundamentalmente, duas tipologias, designadas, 

respetivamente, de Investimento Direto (ID) e Investimento Indireto (II) ( cfr. 

listagem de estratégias de investimento de fls. 226-227 e pedido da CMVM 

de fls. 4, resumo das estratégias de investimento de fls. 4979-4980). 

44) Nas aplicações designadas como sendo de investimento direto os valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros eram adquiridos e inscritos 

diretamente nas carteiras de cada cliente e registados individualmente em 

nome destes.  

45) Em 24 de novembro de 2008 existiam no BPP cerca de 590 contas deste tipo, 
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no montante total de aproximadamente €128.000.000,00 (cento e vinte e oito 

milhões de euros), considerando apenas os investimentos de Retorno 

Absoluto (cfr. Relatório elaborado pela PWC, especificamente fls. 26188). 

46) Nas aplicações designadas como sendo de investimento indireto os clientes 

investiam indiretamente em valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros através do investimento em sociedades veículo (também por 

vezes designadas por Special Investment Vehicles (SIV`s) ou, mais 

simplesmente, por “Estratégias”), sediadas nas Ilhas Virgem Britânicas, que 

adquiriam os títulos para as suas carteiras próprias emitindo depois loan notes 

(notas de crédito) a favor dos clientes investidores. 

47) Em suma, nesta modalidade de investimento os fundos angariados junto dos 

clientes eram investidos em títulos representativos de dívida emitidos por 

aquelas sociedades veículo, designados por loan notes, representativos de 

uma participação proporcional de cada cliente no património das mesmas 

(cfr. Relatório elaborado pela PWC, especificamente fls. 26185-26187). 

48) Em 24 de novembro de 2008 existiam no BPP cerca de 1580 contas deste tipo, 

no montante total de aproximadamente 1.232 milhões de euros (mil duzentos 

e trinta e dois milhões de euros), considerando apenas os investimentos de 

Retorno Absoluto (cfr. listagem de estratégias de investimentos de fls. 4312 – 

cfr. pedido de fls. 4294; resumo das estratégias de investimento de fls. 4979-

4980 e Relatório elaborado pela PWC, especificamente fls. 26186). 

49) Por outro lado ainda, as aplicações de investimento designadas como de 

retorno absoluto, direto ou indireto, podiam ainda subdividir-se em 

aplicações com garantia ou sem garantia, consoante o BPP ou o BBP Cayman 

garantissem ou não o capital investido e uma determinada remuneração na 

maturidade do investimento.  

50) A existência desta garantia de capital e/ou remuneração nunca foi reconhecida 

nas contas do BPP ou do grupo Privado Holding em base consolidada (cfr. 
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balancete analítico de fls. 5-70 a 154 e Anexo às Demonstrações Financeiras 

de fls. 9797-9828).   

51) O funcionamento das aplicações de retorno absoluto, na modalidade de 

investimento indireto, com garantia, pode, assim, sumariar-se como segue: 

a. As entregas de dinheiro eram depositadas na conta do cliente associada ao 

investimento, aberta junto do BPP ou do BPP Cayman, sendo 

posteriormente aplicadas nas sociedades veículo (SIV`s ou “Estratégias”), 

em contrapartida da emissão de loan notes a favor dos clientes (cfr. “Terms 

and conditions” de fls. 4987-5079). 

b. As loan notes são títulos de dívida emitidos pelos SIV`s/Estratégias, 

regidos pela lei vigente das Ilhas Virgem Britânicas, que conferiam aos 

clientes o direito a receber um montante em dinheiro, correspondente a uma 

determinada percentagem, fixada tendo em conta o número de loan notes 

detidas pelo cliente e o número total de loan notes emitidas pela sociedade 

veículo, a favor dos diversos clientes incluídos na mesma estratégia de 

investimento, pelo valor dos ativos líquidos que integram a carteira dos 

SIV`s. Os termos e condições das loan notes constam de um documento 

designado por Terms and Conditions (cfr. “Terms and conditions” de fls. 

4987-5079); 

c. Com os valores realizados aquando da emissão e subscrição pelos clientes 

das loan notes e, ainda, através do recurso a diversos tipos de operações de 

financiamento (designadamente, repos e operações de sell and buy back), 

eram adquiridos pelo BPP, em nome e por conta dos SIV`s, variados ativos 

(os ativos subjacentes), designadamente obrigações e crédito estruturado 

(cfr. listagem de estratégias de investimento de fls. 9765-9796 e pedido da 

CMVM de fls. 9764); 

d. O BPP e o BPP Cayman funcionavam simultaneamente como entidades 

depositárias e gestoras dos valores dos clientes. Com efeito, cada cliente 
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tinha associadas às suas aplicações contas de depósito abertas junto do BPP 

ou do BPP Cayman, por estes movimentadas ao abrigo de um contrato de 

gestão de carteira (cfr. documentos contratuais de fls. 1865-1874, 1875-

1876, 1877-1880, 1881-1882, 1883-1902 e 1903-2009); 

e. Nos termos dos contratos celebrados o BPP ou o BPP Cayman garantiam 

aos clientes desta modalidade de investimento (Retorno Absoluto, 

Investimento Indireto, com garantia) o reembolso total do capital investido 

(acrescido ou não de remuneração), na data da maturidade da estratégia 

(cfr. pedido de resgate e documentação de fls. 9829-9885 e de fls. 9995-

10124). 

52) Por outro lado, caracterizando agora melhor o investimento em Private Equity, 

verificou-se ainda que o BPP constituía outro tipo de sociedades veículo cujo 

objetivo consistia na gestão de ativos financeiros específicos, nomeadamente 

a gestão de participações em sociedades de sectores de atividade 

selecionados, expondo indiretamente os clientes que investiam nesses 

veículos ao risco dos sectores de atividade onde o investimento era realizado 

(cfr. certidão de registo comercial, contratos de sociedade, cartas de 

compromisso e fichas técnicas de investimento, relativos a diversos veículos 

de fls. 482-499, 525-576, 577-599, 600-587 e Relatório elaborado pela PWC 

fls. 26189).  

53) Estes veículos de Private Equity eram frequentemente constituídos sob a 

forma jurídica de sociedades anónimas de direito estrangeiro e o capital 

social inicial era formalmente subscrito por empresas dominadas pelo BPP 

(cfr. certidão de registo comercial, contratos de sociedade, cartas de 

compromisso, fichas técnicas de investimento, descrição detalhada de 

investimento e procuração relativos a diversos veículos de fls. 482-499, 525-

576, 577-599, 600-587, 704-848, 1865-1874, 1875-1876, 1877-1880, 1881-

1882, 1883-1902, 1903-2009, 9186-9215). 
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54) Posteriormente eram realizados aumentos de capital social naqueles veículos, 

para ser distribuído por investidores angariados, na maioria, na carteira de 

clientes do próprio Banco (cfr. certidão de registo comercial, contratos de 

sociedade, cartas de compromisso, fichas técnicas de investimento, descrição 

detalhada de investimento e procuração relativos a diversos veículos de fls. 

482-499, 525-576, 577-599, 600-587, 704-848, 1865-1874, 1875-1876, 1877-

1880, 1881-1882, 1883-1902, 1903-2009, 9186-9215).  

55) Em suma: a oferta de Private Equity era, na prática, representada por um 

conjunto de produtos com estratégias de investimento diferentes, mas que 

assentam sempre numa formulação comum que se pode sintetizar nos 

seguintes termos: 

a. Cada produto é suportado por uma sociedade veículo com uma carteira de 

investimentos relativamente estável ao longo da sua vida útil (cfr. 

documentação indicada no ponto precedente, contratos de sociedades e 

registos de fls. 704-848, condições gerais de abertura de conta e gestão de 

carteira de fls. 1865-1874, 1875-1876, 1877-1880, 1881-1882, 1883-1902, 

1903-2009 e fichas técnicas de investimento de fls. 15946-15947 e 15949v-

15951, 15989-15990, 15998v-16000 e 16033-16034); 

b. Cada sociedade veículo tem um objetivo específico ao longo da sua vida 

útil e não consolida no Banco (cfr. condições gerais de abertura de conta e 

de gestão de carteira de fls. 1865-1874, 1875-1876, 1877-1880, 1881-1882, 

1883-1902 e 1903-2009, manual de procedimentos do BPP e apresentação 

de fls. 9186-9215, em resposta ao pedido da CMVM de fls. 9076, e fichas 

técnicas de investimento de fls. 15946-15947,15949v-15951, 15989-15990, 

15998v-16000 e 16033-16034). 

c. Mandatados pelos clientes os gestores de private banking investiam os 

fundos nesses veículos com maturidades muito alargadas (entre 5 e 10 

anos), sendo que esses investimentos não apresentam qualquer garantia de 
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capital ou remuneração (cfr. “Financial Management and Consultancy 

Contract” entre o BPP e a Privado Financeiras de fls. 1411-1418, contrato 

de assessoria financeira entre o BPP e a Kendall de fls. 1479-1485, 

condições gerais de abertura de conta e de gestão de carteira de fls. 1865-

1874, 1875-1876, 1877-1880, 1881-1882, 1883-1902 e 1903-2009 e 

manual de procedimentos do BPP e apresentação de fls. 9186-9215). 

d. Eram obtidos fundos de bancos para financiar adicionalmente cada um dos 

veículos (alavancagem) (cfr. fichas técnicas de investimento de fls. 15946-

15947, 15949v-15951, 15989-15990, 15998v-16000 e 16033-16034); 

e. Com os fundos dos clientes e dos bancos eram adquiridas ações de 

empresas (a maioria nos sectores financeiro, energia e infraestruturas) (cfr. 

fichas técnicas de investimento de fls. 15946-15947, 15949v-15951, 15989-

15990, 15998v-16000 e 16033-16034); 

f. Na maioria dos casos os veículos adotavam uma lógica de “Buy and hold” 

desses ativos (cfr. condições especiais de gestão de carteira e descrição 

detalhada de investimento de fls. 587-590 e 849-852 e apresentação de fls. 

9188-9215). 

g. Quando os ativos desvalorizavam para além de limites pré-estabelecidos 

com as instituições financiadoras, os veículos comprometiam-se, numa base 

contínua, a realizar pagamentos que permitiam cobrir os diferenciais 

(margin calls) necessários à manutenção de rácios pré-estabelecidos. 

h. As “margin calls” podiam ser financiadas pelos investidores ou 

excecionalmente por financiamentos do próprio BPP ao veículo; 

i. Os clientes eram remunerados pela venda dos ativos, remuneração que 

dependia da mais-valia realizada na venda (cfr. fichas técnicas de 

investimentos fls. 15946-15947 e 15949v-15951). 

j. O banco recebia um fee de gestão anual e, quando fosse o caso, parte das 

mais-valias realizadas (cfr. fichas técnicas de investimento de fls. 15946-
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15947; 15949v-15951). 

  * 

Divisão IV – Os documentos colocados à disposição dos clientes no momento 

da contratualização com o BPP: 

56) Os compromissos assumidos pelo Banco e pelos seus clientes tomavam corpo, 

em regra, na subscrição dos seguintes cinco instrumentos contratuais, 

apresentados pelo Banco como formulários ou cláusulas contratuais gerais 

(cfr. documentos de fls. 1865-1866; 1867-1868; 1869-1870; 1871-1872; 

1877-1878; 1879-1880; 1883-1884; 1885-1886, 1887-1888; 1889-1890; 

1893-1894; 1895-1896; 1899-1900; 1901-1902; 1907-1908; 1909-1910; 

1911-1912; 1915-1916; 1918-1919; 1920-1921; 1922-1923; 1928-1929; 

1940-1941; 1942-1943; 1948-1949; 1954-1955; 1960-1961; 1972-1973; 

1982-1983; 1984-1985; 5300; 5301-5302; 5305; 5306-5307; 1873-1874; 

1875-1877; 1881-1882; 1891-1892; 1897-1898; 1913-1914; 1924-1925; 

1926-1927; 1932-1933; 1934-1935; 1936-1937; 1938-1939; 1944-1945; 

1946-1947; 1950-1951; 1952-1953; 1956-1957; 1958-1959; 1962-1963; 

1964-1965; 1966-1967; 1968-1969; 1970-1971; 1974-1975; 1976-1977; 

1978-1979; 1980-1981; 1986-1987 5303-5304; 5308-5309; 5303-5304; 

5308-5309; 232-233; 236-237, 240-241; 244-245, 248-249; 252-253; 256-

257; 260-261; 264-265; 268-269; 270-271; 274-275; 278-279; 282-283; 

286-288; 291-293; 296-297; 298-300; 303-305; 308-309; 312-313; 316-318; 

321-323; 326-328; 331-333; 336-337; 340-341; 342-343; 346-347; 352-353; 

354-355; 358-359; 362-363; 364-365; 366-367; 368-369; 370-371; 372-373; 

374-375; 376-377; 380-381; 382-383; 5310; 5311; 5313; 5315; 5317; 5319-

5320; 5322; 5324; 5326; 5328; 234-235; 238-239; 242-243; 246-247; 250-

251; 254-255; 258-259; 262-263; 266-267; 272-273; 276-277; 280-281; 

284-285; 289-290; 294-295; 301-302; 306-307; 310-311; 314-315; 319-320; 

324-325; 329-330; 334-335; 338-339; 344-345; 348-349; 350-351; 356-357; 
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360-361; 378-379; 384-385; 5312; 5314; 5318; 5321; 5323; 5325; 5327; 

5329; 8920-8921; 8924-8925; 8927-8928; 8930-8931; 8933-8934; 8936-

8938; 8940-8942; 8945-8946; 8948-8951; 8952-8954; 8955-8957; 8958-

8960; 8961-8963; 8964-8965; 8966-8968; 8970-8972; 8974-8976; 8978-

8982; 8983-8985; 8987-8989: 8991-8993; 8995-8997; 8999-9001; 9003-

9005; 9007-9009; 9011-9016; 9017-9020; 9021-9024; 9025-9028; 9029-

9032; 9034-9037; 9039-9042; 9043-9047; 9048-9052; 9053-9057; 9058-

9066; 9067-9070; 9072-9075):  

a. Ficha de Abertura de Conta (FAC);  

b. Condições Gerais de Abertura de Conta (CGAC);  

c. Condições Gerais de Gestão de Carteira (CGGC); Condições Especiais de 

Gestão de Carteira (CEGC);  

d. Descrição Detalhada do Investimento (DDI). 

57) Os clientes do BPP começavam por preencher uma Ficha de Abertura de 

Conta e celebrar com o Banco um contrato contendo as Condições Gerais de 

Abertura de Conta, sendo-lhes atribuído, nessa altura, um número de “Client 

group” (cfr. documentos de fls. 1865-1866; 1867-1868; 1869-1870; 1871-

1872; 1877-1878; 1879-1880; 1883-1884; 1885-1886, 1887-1888; 1889-

1890; 1893-1894; 1895-1896; 1899-1900; 1901-1902; 1907-1908; 1909-

1910; 1911-1912; 1915-1916; 1918-1919; 1920-1921; 1922-1923; 1928-

1929; 1940-1941; 1942-1943; 1948-1949; 1954-1955; 1960-1961; 1972-

1973; 1982-1983; 1984-1985; 5300; 5301-5302; 5305; 5306-5307; 8920-

8921; 8924-8925; 8927-8928; 8930-8931; 8933-8934; 8936-8938; 8940-

8942; 8945-8946; 8948-8951; 8952-8954; 8955-8957; 8958-8960; 8961-

8963; 8964-8965; 8966-8968; 8970-8972; 8974-8976; 8978-8982; 8983-

8985; 8987-8989: 8991-8993; 8995-8997; 8999-9001; 9003-9005; 9007-

9009; 9011-9016; 9017-9020; 9021-9024; 9025-9028; 9029-9032; 9034-

9037; 9039-9042; 9043-9047; 9048-9052; 9053-9057; 9058-9066; 9067-
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9070; 9072-9075).  

58) Para que a gestão da sua carteira fosse efetuada pelo Banco os clientes 

assinavam então um documento designado “Condições Gerais de Gestão de 

Carteira” (cfr. documentos de fls. 1873-1874; 1875-1877; 1881-1882; 1891-

1892; 1897-1898; 1913-1914; 1924-1925; 1926-1927; 1932-1933; 1934-

1935; 1936-1937; 1938-1939; 1944-1945; 1946-1947; 1950-1951; 1952-

1953; 1956-1957; 1958-1959; 1962-1963; 1964-1965; 1966-1967; 1968-

1969; 1970-1971; 1974-1975; 1976-1977; 1978-1979; 1980-1981; 1986-

1987; 5303-5304; 5308-5309; 8922; 8939; 8943; 8946; 8950; 8969; 8973; 

8977; 8980v-8951; 8986; 8990; 8994; 8998; 9002; 9006; 9010; 9015; 9020; 

9023; 9024; 9027; 9032v-9033; 9037v-9038; 9041v; 9045v-9046; 9051v-

9052; 9055v-9056; 9063; 9064; 9070v-9071).  

59) Posteriormente, para constituição da própria carteira e por cada investimento 

subscrito, os clientes assinavam dois outros documentos designados por 

“Condições Especiais de Gestão de Carteira” – nos casos de retorno absoluto, 

investimento direto, estas CEGC eram por vezes substituídas por um outro 

documento, de conteúdo semelhante, designado “Condições Particulares do 

Investimento” – e “Descrição Detalhada do Investimento (DDI)” (cfr. 

documentos de fls. 232-233; 236-237, 240-241; 244-245, 248-249; 252-253; 

256-257; 260-261; 264-265; 268-269; 270-271; 274-275; 278-279; 282-283; 

286-288; 291-293; 296-297; 298-300; 303-305; 308-309; 312-313; 316-318; 

321-323; 326-328; 331-333; 336-337; 340-341; 342-343; 346-347; 352-353; 

354-355; 358-359; 362-363; 364-365; 366-367; 368-369; 370-371; 372-373; 

374-375; 376-377; 380-381; 382-383; 5310; 5311; 5313; 5315; 5317; 5319-

5320; 5322; 5324; 5326; 5328; 234-235; 238-239; 242-243; 246-247; 250-

251; 254-255; 258-259; 262-263; 266-267; 272-273; 276-277; 280-281; 

284-285; 289-290; 294-295; 301-302; 306-307; 310-311; 314-315; 319-320; 

324-325; 329-330; 334-335; 338-339; 344-345; 348-349; 350-351; 356-357; 
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360-361; 378-379; 384-385; 5312; 5314; 5318; 5321; 5323; 5325; 5327; 

5329). 

60) Os três últimos documentos referidos (CGGC, CEGC e DDI), em que se 

consubstanciava a escolha da “Estratégia” de investimento e o mandato de 

gestão de carteira, apresentam-se, no essencial, com o seguinte conteúdo (cfr. 

documentos de fls. 5303-5304; 5308-5309; 232-233; 236-237, 240-241; 244-

245, 248-249; 252-253; 256-257; 260-261; 264-265; 268-269; 270-271; 

274-275; 278-279; 282-283; 286-288; 291-293; 296-297; 298-300; 303-305; 

308-309; 312-313; 316-318; 321-323; 326-328; 331-333; 336-337; 340-341; 

342-343; 346-347; 352-353; 354-355; 358-359; 362-363; 364-365; 366-367; 

368-369; 370-371; 372-373; 374-375; 376-377; 380-381; 382-383; 5310; 

5311; 5313; 5315; 5317; 5319-5320; 5322; 5324; 5326; 5328; 234-235; 

238-239; 242-243; 246-247; 250-251; 254-255; 258-259; 262-263; 266-267; 

272-273; 276-277; 280-281; 284-285; 289-290; 294-295; 301-302; 306-307; 

310-311; 314-315; 319-320; 324-325; 329-330; 334-335; 338-339; 344-345; 

348-349; 350-351; 356-357; 360-361; 378-379; 384-385; 5312; 5314; 5318; 

5321; 5323; 5325; 5327; 5329): 

61) As Condições Gerais de Gestão de Carteira (CGGC): trata-se de um 

documento composto por 16 cláusulas, de que se destacam, para o que ao 

presente processo de contraordenação pode importar, as seguintes (cfr. 

documento de fls. 5303-5304; 5308-5309):  

a. Nos termos da cláusula 1, que tem por epígrafe “Mandato de Gestão de 

Carteira”, estabelecia-se, designadamente, que “o Cliente constitui como 

seu mandatário o Banco, a quem confere plenos poderes para, por sua conta 

(...) gerir e administrar uma ou mais Carteiras de Ativos Financeiros de que 

o Cliente é ou venha a ser titular, ao abrigo do respetivo Contrato”; 

b. A cláusula 3, que tem por epígrafe “Âmbito do Contrato”, dispõe, no 

essencial, no seu n.º 1, que “o Cliente confere ao Banco todos os poderes 
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necessários para, de acordo com o estabelecido no contrato, movimentar as 

suas Contas nos termos que considere mais convenientes para assegurar a 

gestão da Carteira de Ativos (…)”; por sua vez, nos termos do n.º 2 da 

mesma cláusula, acrescentava-se que “o Cliente confere ainda ao Banco os 

poderes necessários para, por sua conta e de forma discricionária: a) 

subscrever, adquirir, alienar, resgatar, amortizar, trocar, comodar, endossar 

ou por qualquer forma transmitir, em Portugal ou no estrangeiro, quaisquer 

valores mobiliários ou equiparados, unidades de participação em fundos de 

investimento, unidades de participação em «hedge funds», unidades de 

participação em fundos especiais de investimento e de outras modalidades 

de fundos que venham a ser regulamentadas pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, certificados de depósito, bilhetes do tesouro, títulos da 

dívida pública e outros títulos representativos de dívida, em moeda nacional 

e estrangeira, suscetíveis de integrar a Carteira de Ativos; b) subscrever, 

comprar ou vender ações, obrigações e quaisquer outros valores ou ativos 

de rendimento fixo, variável ou misto, incluindo o exercício dos 

correspondentes direitos (…); c) celebrar contratos de opção, futuros e 

outros instrumentos financeiros derivados; (…); e) realizar as demais 

operações sobre instrumentos financeiros e monetários que sejam 

legalmente admissíveis; (…); h) utilizar operações de alavancagem, ou seja, 

adquirir para as carteiras ativos financeiros que representem um valor 

superior ao valor entregue para depósito/gestão, o qual deverá ser 

financiado; i) realizar quaisquer operações legalmente consentidas e 

autorizadas pelo Cliente no âmbito do presente Contrato (…). A cláusula 

em referência regula ainda vários outros aspetos, como, por exemplo, os 

ativos integrantes da carteira (cláusula 3.3.), os riscos do investimento 

(cláusula 3.5.), a composição da carteira (cláusula 3.7.), a responsabilidade 

do banco gestor (cláusula 3.8.), as desvalorizações da carteira (cláusula 3.9) 
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ou a atuação como contraparte (cláusula 3.10); 

c. As cláusulas 2, 4 e 5 (sob as epígrafes, respetivamente, “Contas 

Bancárias”, “Conta de Depósito à Ordem” e “Conta de Títulos”) regulam 

os termos da abertura e da movimentação das contas bancárias acopladas à 

gestão da carteira dos clientes, necessárias para o depósito dos fundos ou a 

inscrição dos instrumentos financeiros àquela respeitantes; 

d. A cláusula 9 ocupa-se dos “Direitos e Obrigações das Partes”, 

estabelecendo-se, designadamente, no que concerne às obrigações do 

Banco, que este “agirá de modo independente e privilegiará sempre os 

interesses dos Clientes em relação aos seus próprios” (cláusula 9.1.), e 

“obriga-se a gerir a Carteira de Ativos do Cliente como um gestor criterioso 

e diligente no interesse do Cliente”, obrigando-se ainda a “b) prestar ao 

Cliente todos os esclarecimentos necessários, designadamente sobre a 

natureza e os riscos associados aos valores mobiliários e outros 

instrumentos financeiros que constituem ou venham a constituir a Carteira 

de Ativos (…)” (cláusula 9.2.). 

62) As Condições Especiais de Gestão de Carteira (CEGC): as CEGC que, nos 

seus próprios termos, prevalecem sobre as gerais, reportam-se já 

especificamente a cada um dos vários produtos disponibilizados ao público 

(às várias “Estratégias”, na designação utilizada pelas próprias CEGC). Muito 

embora o conteúdo dessas condições especiais exiba naturalmente algumas 

variações de “Estratégia” para “Estratégia”, todas elas apresentam uma 

estrutura genérica idêntica composta, designadamente, por cláusulas relativas 

à descrição do investimento, à política de investimento ou ao grau de risco do 

investimento. No que a este último aspeto se refere verifica-se que todos os 

clausulados se referem aos riscos do investimento (que classificam sempre 

como “reduzido” ou “médio”), indicando que “ao investir nesta estratégia o 

investidor reconhece que tomou conhecimento, compreende e aceita os riscos 
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envolvidos”, e explicitando que nestes se incluem os riscos de mercado, de 

taxa de juro, de crédito, de liquidez, cambial, de concentração, de 

alavancagem, de mercados emergentes e de contraparte (cfr. documentos de 

fls. 232-233; 236-237, 240-241; 244-245, 248-249; 252-253; 256-257; 260-

261; 264-265; 268-269; 270-271; 274-275; 278-279; 282-283; 286-288; 

291-293; 296-297; 298-300; 303-305; 308-309; 312-313; 316-318; 321-323; 

326-328; 331-333; 336-337; 340-341; 342-343; 346-347; 352-353; 354-355; 

358-359; 362-363; 364-365; 366-367; 368-369; 370-371; 372-373; 374-375; 

376-377; 380-381; 382-383; 5310; 5311; 5313; 5315; 5317; 5319-5320; 

5322; 5324; 5326; 5328). 

63) A Descrição Detalhada do Investimento (DDI: o contrato de gestão 

discricionária de carteira era, em último lugar, integrado por um documento 

designado por Descrição Detalhada do Investimento. Este documento é, no 

essencial, composto por um elenco de “condições” que repetem ou 

especificam as CEGC. De entre esse elenco de condições merecem especial 

destaque duas cláusulas intituladas “Garantia de capital” e “Retorno”. A 

primeira cláusula – “Garantia de capital” – é seguida da menção “100% na 

maturidade” em praticamente todos os contratos. A segunda cláusula – 

“Retorno” – apresenta uma maior variedade de conteúdos. Esta cláusula 

apenas se encontra prevista nos contratos que preveem uma garantia de 

capital, embora nem todos os contratos com garantia de capital contenham 

simultaneamente esta cláusula de retorno. Finalmente, em alguns clausulados, 

foram igualmente previstos prémios adicionais de permanência, bem como 

feita uma distinção entre “retorno objetivo” e “retorno mínimo”. Depois disso 

as DDI contêm ainda uma rubrica relativa à “Descrição” do investimento, 

onde se explicitam, normalmente de forma discriminada, o montante de 

capital investido, os objetivos, as características e os instrumentos de 

investimento a realizar para a carteira, bem como as datas de início e termo 
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do investimento (cfr. documentos de fls. 234-235; 238-239; 242-243; 246-

247; 250-251; 254-255; 258-259; 262-263; 266-267; 272-273; 276-277; 

280-281; 284-285; 289-290; 294-295; 301-302; 306-307; 310-311; 314-315; 

319-320; 324-325; 329-330; 334-335; 338-339; 344-345; 348-349; 350-351; 

356-357; 360-361; 378-379; 384-385; 5312; 5314; 5318; 5321; 5323; 5325; 

5327; 5329). 

* 

Divisão V – Listagem das sociedades veículo (SIV`S ou “Estratégias”) 

utilizadas no âmbito das aplicações de investimento indireto: 

64) As sociedades veículo utilizadas no âmbito das aplicações de investimento 

indireto estavam sediadas nas Ilhas Virgem Britânicas, com capitais 

meramente simbólicos, sendo o BPP Cayman o Ultimate Beneficial Owner 

(UBO) das ações, ao abrigo de um Nominee Agreement celebrado por cada 

sociedade veículo constituída (cfr. “Nominee Agreements” de fls. 1326-1327, 

1331-1332, 1335-1338, 1341-1347, 1352-1353, 1363-1364, 1371-1372 e 

1378-1379).  

65) Ao todo mantinham-se ativas em novembro de 2008: (i) 63 “Estratégias” de 

retorno absoluto com garantia; (ii) 27 “Estratégias” de retorno absoluto sem 

garantia; e (iii) 17 “Estratégias” de retorno relativo, todas melhor 

identificadas no quadro que se segue (cfr. lista de estratégias de investimento 

de fls. 4312 e resumo de fls. 4979-4980): 

Estratégias de investimento  (SIV`s – Special 

Investment Vehicles) 
    

Tipo de 

Investimento 

/ Área 

Gestora 

Garantia 

de 

Capital 

Conta no 

BPP 

Cayman 

Conta de 

Título no 

BPP 

Cayman 

Nome Estratégia Total 
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0088970 2002621 ALP 2 1 
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0088971 2002631 ALP 3 1 

0088987 2002700 ALP 6 1 

0088988 2002701 ALP 7 1 

0088989 2002707 ALP 8 1 

0088990 2002713 ALP 9 1 

0088997 2002758 FXI 1 

0088993 2002752 
LIQUIDITY INVESTMENT 

PRIVADO (LIP) 
1 

0088996 2002756 
LIQUIDITY INVESTMENT 

PRIVADO2 LIP2 
1 

0088871 2002250 PIAP 14 1 

0088873 2002252 PIAP 2.01 1 

0088923   PIAP 2.06 1 

0088929 2002350 PIAP 2.07 1 

0088927 2002348 PIAP 21 1 

0088939 2002572 PIAP 23 1 

0088943 2002577 PIAP 24 1 

0088946 2002580 PIAP 25 1 

0088950 2002586 PIAP 26 1 

0088953 2002593 PIAP 27 1 

0088962 2002611 PIAP 29 1 

0088889 2002276 PIAP 3.01 1 

0088965 2002616 PIAP 30 1 

0088972 2002643 PIAP 31 1 

0088978 2002663 PIAP 32 1 

0088918 2002316 PIHY 2.04 1 

0088872 2002251 PIHY 22 1 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

220 

 

0088890 2002277 PIHY 3.01 1 

0088928 2002349 PIHY 31 1 

0088935 2002564 PIHY 32 1 

0088940 2002573 PIHY 33 1 

0088947 2002581 PIHY 35 1 

0088951 2002587 PIHY 36 1 

0088954 2002594 PIHY 37 1 

0088963 2002612 PIHY 39 1 

0088966 2002617 PIHY 40 1 

0088973 2002644 PIHY 41 1 

0088979 2002664 PIHY 42 1 

0089001 2002762 PRIF 1 

0089004 2002767 PRIF 2 1 

0089002 2002763 PRIM 1 

0089003 2002766 PRIM 2 1 

0088994 2002753 
PRIVADO OPPORTUNITY 

(POP) 
1 

0088841 2002205 POPUP 8 1 

0088876 2002255 POPUP 10 1 

0088995 2002754 
SHORT TERM CREDIT 

STATEGY 
1 

0088924 2002330 STLC 12 1 

0088930 2002351 STLC 13 1 

0088937 2002566 STLC 14 1 

0088942 2002575 STLC 15 1 

0088949 2002583 STLC 16 1 

0088955 2002595 STLC 17 1 
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0088964 2002613 STLC 19 1 

0088974 2002645 STLC 21 1 

0088980 2002665 STLC 22 1 

0088925 2002331 STLI 10 1 

0088931 2002352 STLI 11 1 

0088936 2002565 STLI 12 1 

0088941 2002574 STLI 13 1 

0088948 2002582 STLI 14 1 

0088956 2002596 STLI 15 1 

0088975 2002646 STLI 18 1 

0088981 2002666 STLI 19 1 

0088902 2002295 STLUSD 1 

Subtotal Estratégias com Garantia de Capital 63 

S
em

 G
ar

an
ti

a 
d

e 
C
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it

al
 

0088999 1003163 BBVA LEVERAGED DEBT 1 

0088985 1002974 BRASIL LEVERAGED DEBT 1 

0088986 1002975 
DEUTSCHE TELEKOM 

LEVERAGED DEBT 
1 

0002872 2000799 ESTRATÉGIA WARRANTS 1 

0088984 1002952 
GAZPROM LEVERAGED 

DEBT SÉRIE 3 
1 

0088998 1003162 
GAZPROM LEVERAGED 

DEBT SÉRIE 4 
1 

0088932 1002777 LEVERAGED DEBT GMAC 1 

0002993 2000848 MULTIBOND 1 

0088845 2002209 MULTIBOND 2 1 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

222 

 

0088856 2002225 MULTIBOND 3 1 

0088862 2002234 MULTIBOND 4 1 

0088881 2002266 MULTIBOND 5 1 

0088893 2002280 MULTIBOND 6 1 

0088903 2002296 MULTIBOND USD 1 

0089000 1003164 
NATIXIS LEVERAGED 

DEBT 
1 

0088809 2000582 PICL 1 

0088853 2002222 PICL 5 1 

0088859 2002231 PICL 6 1 

0088880 2002264 PICL 7 1 

0088926 2002333 PICL 8 1 

0088830 2002103 PICL SERIES 2 1 

0088834 2002114 PICL 3 1 

0088846 2002210 PICL 4 1 

0088870 2002248 PPREF 1 

0088991 1003093 
SANTANDER LEVERAGED 

DEBT 
1 

0089005 1003231 
TELEFÓNICA LEVERAGED 

DEBT  
1 

0088992 1003104 
UNICREDIT LEVERAGED 

DEBT 
1 

Subtotal Estratégias sem Garantia de Capital 27 

Retorno 

Absoluto -

Investimento 

Indireto Total 

        90 
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0020306 2002689 

AUTOCALLABLE BANCOS 

EUROPEUS 
1 

0018460 2002640 
BRASIL OPPORTUNITIES 

SA 
1 

0010660 2002153 EASTERN EUROPE 1 

0010658 2002155 
EUROPEAN 

OPPORTUNITIES 
1 

0016468 2002592 GLOBAL EMERGING - EUR 1 

0010661 2002154 GLOBAL EMERGING - USD 1 

0010654 

/ 5 

2002150 

/ 1 
GLOBAL EQUITY 2 

0010662 2002157 HF VAR 3 1 

0010663 2002158 HF VAR 8 1 

0088802 2000987 
IBERIAN OPPORTUNITIES 

FUND 
1 

0010659 2002156 JAPAN 1 

0010657 2002152 NORTH AMERICA - USD 1 

0016467 2002591 
NORTH AMERICA 

SELECTION – EUR 
1 

0015207 2002570 
PRIVADO LIQUIDEZ 

DINÂMICA 
1 

0012519 2002293 PRIVADO TELCO'S 1 

0018459 2002639 SUN FLARE SA 1 

Retorno Relativo Total       17 

Grand Total         107 

      
 

66) O processo de abertura de conta das sociedades veículo junto do BPP Cayman 
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era formalizado através da subscrição de uma Ficha de Abertura de Conta 

(designada por New Account) e da assinatura das Condições Gerais de 

Abertura de Conta (aqui designadas por General Conditions for Oppening an 

Account), documentos em tudo idênticos aos subscritos pelos clientes do BPP 

no momento da abertura de conta junto deste (cfr. “Portfolios Management 

Agreement” de fls. 1354-1359; 1381-1386; 1387-1392; 1393-1398; 1399-

1409; 1405-1410). 

* 

Divisão VI – A gestão das carteiras dos SIV`s de Retorno Absoluto – Os 

instrumentos formais: 

67) Para a gestão da carteira de cada sociedade veículo de Retorno Absoluto era 

assinado entre esta e o BPP Cayman, junto de quem as mesmas formalmente 

abriam conta, um contrato de gestão de carteira, designado por Portfólio 

Management General Conditions (cfr. Portfólios Management de fls. 1381-

1386; 1387-1392; 1393-1398; 1399-1404; 1405-1410; 11080-11085; 11125-

11130; 11169-11174). 

68) O conteúdo do clausulado deste Portfólio é decalcado do das Condições 

Gerais de Gestão de Carteira (CGGC) já supra referidas, tratando-se, na 

substância, de mera tradução para inglês daquelas Condições Gerais (cfr. 

Portfolios Management de fls. 1381-1386; 1387-1392; 1393-1398; 1399-

1404; 1405-1410; 11080-11085; 11125-11130; 11169-11174). 

69) Assim e em suma, no âmbito deste acordo as sociedades veículo conferiam ao 

BPP Cayman poderes de gestão da carteira que aí detinham em tudo idênticos 

aos conferidos pelos clientes do BPP a este Banco através da assinatura das 

CCGC (cfr. Portfolios Management de fls. 1381-1386; 1387-1392; 1393-

1398; 1399-1404; 1405-1410; 11080-11085; 11125-11130; 11169-11174). 

70) Foi ainda celebrado entre o BPP Cayman, representado por João Rendeiro e 

Salvador Fezas Vital, e o BPP, igualmente representado por João Rendeiro e 
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Salvador Fezas Vital, um contrato consultivo de investimentos (Investments 

Advisory Agreement), encimado por três considerandos e que se desenvolve 

em 13 cláusulas. Nos termos deste acordo o BPP assume, formalmente, o 

papel de ”Investment Advisor”, obrigando-se, no essencial, a aconselhar o 

BPP Cayman, que assume formalmente neste acordo o papel de “Investment 

Manager”, “no que se refere ao investimento e reinvestimento dos ativos dos 

clientes e às políticas de investimento em geral” [cláusula 2. (a)]. Ainda nos 

termos do mesmo acordo cabia também ao BPP “executar e implementar” 

decisões previamente aprovadas pelo BPP Cayman, se e quando instruído por 

este [cláusula 2. c) (i)], e cumprir com todas as instruções razoáveis dadas 

(por carta, telex, fax, mail ou telefone), pelo BPP Cayman em relação aos 

seus clientes [cláusula 2. c) (i)] (cfr. Investments Advisory Agreement  de fls. 

11427-11430; 12641-12643). 

* 

Divisão VII – A gestão das carteiras dos SIV`s de Retorno Absoluto - A gestão 

efetiva: 

71) Embora, nos termos dos documentos supra referidos, a gestão das carteiras 

dos veículos de Retorno Absoluto, sediadas junto do BPP Cayman, 

pertencesse, formalmente, a este, a sua gestão efetiva sempre foi realizada 

pelo BPP, entidade que decidia e executava, em condições de completa 

autonomia, as operações de investimento/desinvestimento nas carteira desses 

veículos. 

72) Com efeito, a gestão efetiva das carteiras dos SIV`s de retorno absoluto esteve 

sempre, durante todo o período a que se referem os factos objeto do presente 

processo de contraordenação, física e funcionalmente situada na Área de 

“Asset Management – Retorno Absoluto” do BPP. 

73) A Área de Asset Management do BPP encontrava-se funcionalmente dividida, 

de acordo com o tipo de ativos que direta ou indiretamente estavam 
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subjacentes ao investimento, nas Áreas de “Retorno Relativo” e “Retorno 

Absoluto”, cabendo efetivamente aos responsáveis por esta última Área, em 

condições de plena autonomia face à estrutura formal em que consistia o BPP 

Cayman, as decisões de investimento/desinvestimento nas carteiras dos 

veículos. 

74) Mais especificamente ainda, durante todo o período a que se referem os factos 

que constituem objeto do presente processo de contraordenação foi 

normalmente o Arguido Paulo Lopes – até abril de 2008, na qualidade de 

Diretor do BPP responsável por essa Área, a partir dessa data na qualidade de 

Administrador do BPP responsável por esse pelouro – a diretamente ordenar 

aos colaboradores da equipa de Retorno Absoluto do BPP as operações a 

realizar com intervenção das carteiras dos SIV/Estratégias de Retorno 

Absoluto. 

* 

Divisão VIII – A utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos descritivos 

“Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB 

Float”: 

75) Para que os extratos enviados periodicamente aos clientes da Área de Retorno 

Absoluto, investimento direto e indireto, com garantia, refletissem os 

argumentos comerciais e contratuais acordados com os mesmos, o BPP fez 

incluir nesses extratos, desde o ano de 2002 e até novembro de 2008, um 

conjunto de descritivos relativamente aos quais se veio a apurar 

corresponderem a títulos meramente fictícios ou virtuais. 

76) Com o objetivo de solucionar as dificuldades comerciais referidas, pelo menos 

em setembro de 2008 foi utilizado o descritivo “contrato forward”. 

77) A partir de outubro de 2002 e até novembro de 2008 o Banco passou a 

inscrever nos extratos enviados aos clientes e no meio dos ativos que 

compunham as respetivas carteiras, sempre com o mesmo intuito, os 
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descritivos “Leaving Seagull” e “MB Float”. 

78) Esses últimos descritivos corresponderiam a supostos títulos provenientes de 

pretensas emissões de dívida que nunca chegaram, contudo, a ser 

efetivamente realizadas e colocadas. 

79) Com efeito, nunca foram, ao contrário do que era sugerido pelos termos da sua 

inscrição nos extratos enviados aos clientes, efetivamente realizadas 

quaisquer subscrições, compras, vendas ou, a qualquer outro título, 

transferências desses títulos entre as carteiras dos clientes e/ou das 

“Estratégias”. 

80) Os descritivos “Leaving Seagull” e “MB Float” constituíam, em síntese, 

descritivos representativos de títulos meramente virtuais ou fictícios, que 

eram inseridos nos extratos com a finalidade principal de permitir apresentar 

aos clientes um valor de carteira que se adequasse às suas expectativas em 

função do inicialmente contratado com o Banco. 

81) Tratou-se, em suma, da implementação pelo BPP de um método de 

“alisamento” das valorizações das carteiras dos clientes de retorno absoluto, 

investimento direto ou indireto, com garantia.  

82) Com esta solução o Banco não assumia expressa e abertamente nos extratos a 

existência das referidas garantias de capital e/ou de remuneração acordadas 

com os clientes.  

83) Com efeito, quando o valor da carteira dos clientes era inferior ao que tinha 

sido acordado contratualmente com os mesmos, os extratos, por força desta 

solução, não refletiam abertamente essa diferença, omitindo qualquer 

referência explícita à existência da garantia de capital e/ou retorno 

contratualizada entre os clientes e o Banco ou ao seu montante concreto no 

momento da emissão do extrato. 

84) Por outro lado, caso a valorização dos ativos que integravam a carteira das 

“Estratégias” fosse, no momento da emissão dos extratos, superior ao valor 
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do investimento garantido pelo Banco para a taxa máxima, o BPP atribuía 

então aos descritivos “Leaving Seagull” ou “MB Float” uma quantidade 

negativa, o que se traduzia, na prática e em última instância, na 

desvalorização das loan notes detidas pelos clientes.  

85) Este procedimento abria o caminho para a apropriação pelo Banco, num 

momento posterior, do “excesso de retorno”, nos casos em que nos 

documentos de formalização do investimento, CGGC, CEGC e DDI, não 

tinha sido contratualizada uma comissão de performance (cfr. fls. 7012, 

7533-7534, 7563-7564 e 7580-7581). 

86) Para operacionalizar toda esta estratégia o Banco, por decisão da sua Comissão 

Executiva, implementou um modelo operacional, que vigorou 

ininterruptamente até novembro de 2008 e que assentou, no essencial,  

(i) na criação de um programa informático auxiliar, que veio a ser 

designado por “Flexibilização da Oferta”, a correr na intranet, onde eram 

carregadas as condições das operações de capital garantido;  

(ii) na comparação – antes do envio do valor para produção dos extratos – 

do valor atual (VA) com o valor de mercado (VM) das carteiras, apurado 

no sistema central;  

(iii) e na inclusão de uma rubrica nos extratos (que assumiu precisamente as 

designações supra referidas) correspondente à regularização do valor de 

mercado em função do intervalo estipulado entre a taxa máxima e a taxa 

mínima. 

Subdivisão I – O processo interno de decisão que conduziu à criação 

daqueles descritivos e a sua utilização efetiva pelo Banco: 

87) No primeiro semestre de 2002 a Área Comercial do BPP manifestou 

internamente a necessidade de, para os clientes de retorno absoluto, 

investimento direto e indireto, com garantia, ser implementada uma solução 

que permitisse que os extratos enviados refletissem os argumentos comerciais 
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e contratuais acordados com os clientes.  

88) A solução a implementar deveria, em suma, permitir apresentar aos clientes, 

nos extratos a enviar periodicamente, um valor de carteira que se 

aproximasse do valor por estes esperado em função do que fora acordado 

com o Banco no momento da comercialização do(s) respetivo(s) produto(s). 

89) Com esse objetivo, em abril de 2002, a Comissão Executiva do Banco (à data 

constituída pelos Arguidos João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas 

Vital) determinou que fosse constituído um grupo de trabalho (dirigido por 

Paulo Lopes e em que participaram, num primeiro momento, Helena Seruca e 

Rui Domingues e, num segundo momento, também e, entre outros Fernando 

Lima), a quem encarregou de apresentar uma solução que permitisse alcançar 

aquele objetivo. 

90) Esse grupo de trabalho apresentou à Administração do Banco, em 4 de junho 

desse ano, um relatório contendo uma primeira proposta. 

91) Com efeito, em anexo a um e-mail datado de 4 de junho de 2002, às 13.03, 

Paulo Lopes enviou a João Rendeiro, Salvador Fezas Vital e Paulo Guichard, 

com conhecimento a Rui Domingues e Helena Seruca, à data responsáveis, 

respetivamente, pelas Áreas de Operações e Comercial, um relatório que tem, 

designadamente, o seguinte teor: 

“Tendo sido deliberado pela Comissão Executiva o desenvolvimento de uma 

solução que permita que a comunicação, via extrato aos clientes da Área de 

Retorno Absoluto, apresente valores que, refletindo o valor dessas carteiras, 

se ajuste aos argumentos comerciais utilizados aquando da sua captação 

como cliente, realizou-se no passado dia 28 de Maio, nas instalações das 

Amoreiras, uma reunião em que estiveram presentes a Drª Helena Seruca em 

representação da Área Comercial, o Dr. Rui Domingues em representação 

da Área de Operações e o Dr. Paulo Lopes em representação da Área 

Gestora de Ativos, com o objetivo de dar prosseguimento a essa deliberação. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

230 

 

Transmite-se seguidamente ao conhecimento superior as conclusões dessa 

mesma reunião, assim como, os pressupostos e objetivos que foram 

entendidos pelos presentes como relevantes no desenvolvimento desse 

trabalho. 

I. Objetivos 

i) Assegurar a manutenção de uma imagem de rigor e 

transparência criando condições para que os extratos de conta 

possam ser produzidos e entregues mensalmente contendo 

valores adequados aos argumentos que a área comercial 

acordou com o cliente no início da operação: 

ii) Libertar as áreas comerciais, de suporte e de gestão, de tarefas 

que se prendem com o acompanhamento e ajustamentos internos 

entre carteiras, atualmente necessários, bem como trabalhosos e 

fastidiosos, à produção de extratos como valores adequados à 

forma como estão a ser comercializadas as estratégias de 

capital garantido; 

iii) Preparar as condições para a prazo se proceder, eventualmente, 

à relevação contabilística do Banco nestas atividades 

(…). 

II. Conclusões 

Atendendo a que a oferta de Capital Garantido do Banco Privado: 

i) É comunicada por parte significativa dos Private Bankers 

sobretudo como estratégia de taxa; 

ii) A componente de Gestão Discricionária apresenta, nessa mesma 

comunicação, um peso pouco relevante; 

Existe a necessidade, por parte da Área Comercial, que no final de cada 

mês, o extrato enviado ao cliente apresente no Valor de Mercado (VM) da 

carteira do cliente um valor que se situe algures entre a taxa mínima e a 
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taxa máxima, nos casos em que esta exista, ou somente a taxa acordada 

quando esta não tem upside. 

Dado que o Banco efetua uma gestão discricionária de carteira nos 

clientes deste tipo de operações, e que a volatilidade do valor dos  ativos 

não permite atingir o objetivo comercial mencionado no parágrafo 

anterior, apenas o recurso a uma série de operações internas entre 

clientes, com a passagem de resultados de uns para os outros, ou os 

ajustamentos aos preços de mercado dos valores dos ativos detidos 

tornam possível atingir esse objetivo. 

A manutenção desta situação é insustentável a curto prazo, para todas as 

áreas envolvidas, dado que obriga: 

i) a um desgaste dos private bankers, numa análise pormenorizada, 

que passa nalguns casos por manter um registo paralelo de análise 

de rendibilidade individualizada para acompanhamento de cada 

um dos seus clientes; 

ii) à realização de um volume muito significativo de ajustamento 

internos pela Área de Gestão de Ativos; 

iii) a um incremento exponencial de carga operativa a absorver pelas 

áreas de suporte; 

iv) colide com o adequado acompanhamento do value of risk das 

respetivas carteiras e posições pela DRA ” 

(…) 

Por forma a ultrapassar esta situação, a solução apresentada pelos 

elementos presentes na reunião, a qual resulta, nalguns casos, da 

auscultação de opiniões e sugestões de outros colaboradores do Banco 

Privado, resume-se aos seguintes passos: 
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1) Carregamento de todas as operações numa aplicação informática 

com todas as condições das carteiras de capital garantido (ver 

também ponto 3. referente a exceções); 

2) O VM de todos os ativos, de todas as carteiras passa a ser 

atualizado diariamente no sistema; 

3) O extrato a emitir a cada cliente deixará de conter o VM da 

carteira de ativos desse cliente, passando a apresentar uma linha 

com o valor do capital mais juros da aplicação realizada, no 

momento da emissão do extrato, designada Valor Atual da 

Aplicação Realizada (VA)26 a qual apresentará os seguintes 

valores, resultantes da comparação deste último com o VM apurado 

automaticamente pelo sistema: 

a) Se o VM (calculado pelo sistema do Banco) for superior à taxa 

máxima anualizada para o momento de emissão do extrato, 

então o VA do cliente é igual ao valor inicial da operação 

multiplicado por (1+Taxa Máxima/360xNúmero de dias desde o 

início da operação); 

b) Se o VM da carteira (calculado pelo sistema do Banco) for 

inferior à taxa mínima anualizada para o momento de emissão 

do extrato, então o VA do cliente é igual ao valor inicial da 

operação multiplicado por (1+Taxa Mínima/360xNúmero de 

dias desde o início da operação); 

c) Se o VM da carteira (calculado pelo sistema do Banco) estiver 

compreendido entre a taxa mínima e a taxa máxima anualizadas 

para o momento de emissão do extrato, então o VA do cliente é 

igual ao VM da carteira. 

                                                 
26

 Ou outra designação a determinar tendo sido sugerido, como exemplo, capital + juros. 
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4) No extrato seguirá também a composição da carteira de títulos do 

cliente somente com indicação da referência do título, quantidades 

e/ou valor nominal detido27. 

Não estando os intervenientes na reunião habilitados a determinar a 

forma mais simples e eficiente como a Direção de Sistemas pode 

desenvolver a aplicação em questão, foram deixadas em aberto três 

opções explicitadas seguidamente, sendo necessário o envolvimento da 

Direção referida para se avançar nesta matéria: 

i) Desenvolvimento de um programa auxiliar onde serão carregadas 

as condições das operações de capital garantido, não afetando o 

sistema central, e que teria de comparar, antes do envio do valor 

para extratação, o VA, determinado nesse programa, com o VM, 

apurado no sistema central. Trata-se de solução que se afigura aos 

intervenientes, na modéstia dos seus conhecimentos, como a 

solução mais prática a curto prazo, mas que terá de ser 

abandonada quando o Banco pretender tratar as operações em 

questão de forma mais abrangente quanto aos requisitos 

contabilísticos e legais; [sublinhado aditados]. 

ii) Carregamento das operações de capital garantido no sistema 

central, em rúbricas extrapatrimoniais, o que passa pela relevação 

das responsabilidades do Banco em termos de taxas mínimas e/ou 

máximas oferecidas. Esta solução afigura-se como aquela que 

pode estruturalmente resolver a situação em causa; [sublinhado 

aditado]. 

iii) Carregamento das operações de capital garantido no sistema 

central, com a criação de uma rúbrica para cada cliente, em que 

                                                 
27

 Não deverá ser apresentado o valor de liquidez detido, dado que nessa situação podem registar-se valores 

inferiores às taxas mínimas ou superiores às taxas máximas que tornariam a colocar os problemas existentes 

atualmente. 
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sejam relevadas as diferenças, caso existam, entre o VM e o VA 

podendo estas ser relevadas contabilisticamente conforme decisão 

superior. [sublinhado aditado]. 

3. Exceções 

Uma das exceções que terá forçosamente de ser considerada nestes 

trabalhos são os casos nos quais está acordada uma divisão, entre o 

Banco e o cliente, da performance que exceda um determinado valor 

(taxa mínima) (…). 

Relativamente à primeira das exceções existe um consenso quanto à 

desejável uniformização no apuramento da comissão pelo Banco, ou 

seja, que esta seja a totalidade do excesso do retorno obtido face à taxa 

máxima e, se possível, que a comissão vá sendo cobrada de forma 

faseada, ao longo da vida da operação, por forma a que, no final desta, 

o cliente não seja confrontado com a redução do valor da sua carteira 

de um momento para o outro, reagindo provavelmente mal. Na 

realidade esta possibilidade permitiria que o Banco cobrasse em todas 

as operações uma comissão e não apenas naquelas que ultrapassa o 

valor do upside mencionado. Atualmente o cliente visualiza o valor da 

sua carteira em todos os finais do mês, e sempre que este valor estiver 

abaixo do upside não aceita de bom grado que lhe seja cobrada uma 

comissão num determinado momento no tempo (que é presentemente a 

data final da operação).  

Foi ainda consensual que os extratos deverão passar a ser produzidos 

nesta base, dentro do mais curto período de tempo possível 

(desejavelmente já para o mês de Junho de 2002) (…)”. 

92) O modelo que veio a ser posteriormente decidido pela Comissão Executiva e, 

na sequência dessa decisão, implementado pelo BPP, assentou, como já se 

referiu: (i) na criação de um programa informático auxiliar – que veio a ser 
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designado por “Flexibilização da Oferta” –, a correr na intranet, onde eram 

carregadas as condições das operações de capital garantido, não afetando o 

sistema central (Olympic); (ii) na comparação – antes do envio do valor para 

produção dos extratos – do valor atual (VA) com o valor de mercado (VM) 

das carteiras, apurado no sistema central; (iii) na inclusão de uma rubrica nos 

extratos correspondente à regularização do valor de mercado em função do 

intervalo estipulado entre a taxa máxima e a taxa mínima. 

93) Na sequência do decidido em Comissão Executiva e no dia 27 de junho de 

2002, Salvador Fezas Vital enviou um e-mail a Paulo Lopes, com 

conhecimento a João Rendeiro e Paulo Guichard, que tem, designadamente, o 

seguinte teor: 

“Caro Paulo  

Foi decidido em C.E. substituir o descritivo variação potencial que em nossa 

opinião não faz sentido por uma que por nossa proposta se possa chamar 

diferenças cambiais (ou outra caso tenham melhor ideia) e que até deva 

aparecer no meio dos ativos que compõem o veículo e que servirá para 

regularizar o valor de mercado em função do intervalo estipulado da taxa 

mínima e da taxa esperada. Desta forma não estamos a passar para a 

clientela a performance da gestão do Banco assegurando-lhe igualmente em 

termos de transparência o conhecimento da evolução dos ativos geridos pelo 

Banco. Já falei com o Miguel Vale que não se opôs a esta solução.  

Por outro lado, este layout de extratação deverá ser comum para toda a área 

de Retorno Absoluto, incluindo naturalmente as estratégias temáticas.  

Por último, precisávamos de saber o valor teórico de provisões que o Banco 

necessitaria de efetuar com os preços atualizados, após a sua reconciliação 

com os dados do João Ribeiro”. [sublinhado e negrito aditados]. 
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94) Em 28 de Junho de 2002 este e-mail foi reencaminhado por Paulo Lopes para 

João Ribeiro, Miguel Vale, Fernando Lima, Rui Domingues, Vasco Costa e 

Bernardo Ribeiro, com o seguinte texto: 

 “Caros colegas,  

 Junto remeto o despacho que mereceu o documento entregue. 

De acordo com o seu conteúdo peço que me façam chegar sugestões para a 

designação a utilizar em vez de variação Potencial. 

 Obrigado”. 

95) A inscrição nos extratos, naqueles termos e com aquele objetivo, de um 

descritivo chamado “contratos de forward” foi efetivamente implementada, 

pelo menos, em setembro de 2002. 

96) A partir de outubro de 2002 a rubrica “contrato forward” foi substituída, por 

decisão da Comissão Executiva e sempre com o mesmo objetivo, pela 

inclusão nos extratos de uma linha de ativos, denominada “Leaving Seagull 

CBO”. 

97) Os extratos dos clientes de retorno absoluto, investimento direto e indireto, 

com garantia, emitidos a partir de outubro de 2002, passaram a refletir 

sistematicamente posições nesse título, que surgia inserido nos extratos ao 

nível do detalhe como “Outras obrigações não residentes” e, nos meses de 

setembro e outubro de 2008, passou a surgir como «Outras obrigações de 

não residentes – Taxa Fixa». 

98) Concretamente, entre outubro de 2002 e outubro de 2008 foram utilizados pelo 

Banco – sempre com conhecimento da Comissão Executiva e, mesmo depois 

de 2005, do recorrente João Rendeiro – os seguintes descritivos com a 

denominação genérica “Leaving Seagull”: - “Leaving Seagull CBO 10/05”; - 

“Leaving Seagull CBO 11/08” (cfr. 5823-5824; 5825-5827; 5873-5876; 5879-

5882; 5890v-5893; 5899-5900; 5906-5908; 5958v-5961; 6010-6012; 6033-

6039; 6056-6058; 6066v-6070; 6250-6251; 6339-6341; 6349-6351; 6359-
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6361; 6369-6372; 6383-6385; 6405-6407; 6719-6721; 6722-6724; 6734-

6736; 6737-6739; 6749-6752; 6765-6767; 6768-6770, 6783-6785; 6786-

6789; 6800-6802; 6806-6808; 6818-6820; 6821-6823; 6833-6835; 6836-

6838; 6849-6851; 6852-6854; 6865-6866; 6896-6900; 6903-6907; 6908-

6912; 6924-6927; 6928-6931; 6932-6935; 6955-6957; 6958-6960; 6974-

6977; 6980-6983; 6984-6987; 6996-6998; 6999-7001; 7002-7004; 7013-

4014; 7044-7046; 7078-7080; 7108-7111; 7126-7128; 7156-7160; 7175-

7177; 7189-7191; 7201-7206; 7207-7211; 7212-7216; 7238-7244; 7245-

7251; 7252-7258; 7272-7278; 7279-7283; 7297-7300; 7343-7347; 7362-

7364; 7373-7381; 7414-7416; 7431-7433; 7451-7461; 7483-7486; 7501-

7503; 7512-7515; 7539-7542; 7543-7545;7565-7567; 7568-7570; 7571-7573; 

7582-7584; 7585-7587; e 7588-7590).  

99) Com efeito, apesar de o Master File de títulos do BPP apenas fazer referência, 

pelo menos à data de 25 de maio de 2009, à existência de duas emissões de 

dívida denominada “Leaving Seagull”, respetivamente, “Leaving Seagull 

CBO 10/07”, com suposta emissão em 28 de outubro de 2002 e vencimento 

em 28 de outubro de 2007, e “Leaving Seagull CBO 11/08”, com suposta 

emissão em 31 de outubro de 2005 e vencimento em 30 de novembro de 

2008, a verdade é que os extratos enviados aos clientes entre outubro de 2002 

e outubro de 2005 incluíam o descritivo “Leaving Seagull CBO 10/05”. 

100) A parametrização deste descritivo – “Leaving Seagull CBO 10/05” – foi 

sugerida por Paulo Lopes, num e-mail enviado a Miguel Vale, com 

conhecimento a Salvador Fezas Vital, João Ribeiro, Rui Domingues, Tiago 

Ferreira e Fernando Lima, datado de 25 de outubro de 2002, às 11h32m, 

onde, designadamente, se pode ler: 

  “Nome: Leaving Seagull CBO 10/05 

  Data de emissão: 28 de Outubro de 2002 

  Data de vencimento: 28 de Outubro de 2005 
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  Tipo de título: CBO 

  Taxa de juro: 0% (título emitido a desconto) 

  Moeda: EUR”. 

101) Por sua vez, a parametrização do “Leaving Seagull CBO 10/07” encontra-se 

descrita num e-mail de 31 de outubro de 2005, enviado por Nuno Paramés a 

Paulo Lopes, com conhecimento a Rui Domingues, Tiago Ferreira, Salvador 

Fezas Vital e Fernando Lima, onde se pode ler: 

   “Paulo,  

Tal como mencionado na última reunião sobre este assunto, solicito 

indicação do valor da emissão aplicar à nova emissão de Leaving Seagull. 

 Os dados da emissão serão: 

 Dimensão máxima do programa: EUR 25 000 000 

 Montante a emitir (1ª tranche): EUR 7 500 000 

 Início: 31/Outubro/2005 

 Vencimento: 31/Outubro/2007 

 Valorizações: Mensais 

 Valor final:100.000 

 Penso que não falta mais nenhum dado. 

 Obrigado”. 

102) Finalmente, a 30 de outubro de 2007, Nuno Paramés remeteu a José Castilho, 

um e-mail, com conhecimento a Rui Domingues, Tiago Ferreira e José 

Manuel Henriques, com o seguinte teor: 

“No final deste mês (a 31/Out) vence a atual emissão Leaving Seagull 

CBO 10/07, que será substituída por uma nova designada Leaving 

Seagull CBO 11/08. 

Assim, agradecia que se procedesse às alterações necessárias para este 

final do mês, em que a emissão “em vigor” será esta nova”.  
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103) Entre setembro e outubro de 2008 o BPP decidiu passar a recorrer à 

utilização, sempre com o mesmo objetivo, de um outro suposto título de 

dívida, desta vez denominado “MB Float Setembro/09” (cfr. fls. 5929-5931; 

5950-5952; 6066v-6070; 6305-6307; 6317-6319; 6395-6397; 7062-7063; 

7074-7075; 7076-7077; 7100-7103; 7104-7107; 7120-7122; 7123-7125; 

7148-7151; 7152-7155; 7169-7171; 7172-7174; 7186-7188; 7226-7228; 

7245-7251; 7252-7258; 7310-7312; 7328-7332; 7333-7337; 7356-7358; 

7359-7361; 7373-7381; 7382-7390; 7408-7410; 7411-7413; 7425-7427; 

7428-7430; 7442-7444; 7451-7454; 7455-7458; 7475-7478; 7479-7482; 

7495-7497; 7498-7500; 7512-7515; e 7524-7526). 

104) Este descritivo só foi utilizado durante aqueles dois meses e em extratos de 

clientes que tinham investido em três tipos de estratégias de retorno absoluto: 

Short Term Liquidity Investment (STLI), Short Term Liquidity Capital 

(STLC) e Short Term Liquidity USD (STL USD). 

105) Para os clientes destas três estratégias deixou de constar, naqueles meses, o 

descritivo “Leaving Seagull”, passando a constar, em sua substituição, o 

descrito “MB Float Setembro/09”. 

106) Na origem deste novo título fictício (uma vez que não chegou, sequer, a ser 

efetivamente emitido) esteve a constatação de que a utilização do título 

“Leaving Seagull” constante até aí dos extratos dos clientes atingia já uma 

dimensão apreciável. 

107) Num e-mail datado de 19 de setembro de 2008, enviado por Paulo Lopes a 

Nuno Paramés, refere-se:   

“Nuno, Com a evolução deste mês o LS deve aumentar.  

Faz sentido ter mais do que um Nuno.  

Pedia-te que visses com o Castilho para se implementar isso”. 

108) Na mesma data Nuno Paramés responde a este e-mail da seguinte forma:  

“Paulo,  
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Não conseguirei criar uma nova emissão em tempo útil até ao fim do mês, 

mas calculo que os poderei fazer com back-value para essa data.  

Para a sua implementação será necessário que decidas os seguintes 

elementos:  

Para a “criação” da emissão: 

1) Qual a entidade emitente do título (será também a sociedade Leaving 

Seagull?) 

2) Nome e características da emissão. 

Para a sua operacionalização: 

3) Tem que se decidir quais são as estratégias que levam Leaving Seagull e 

quais as que levam com o novo título, ou se os clientes levam sempre com 

os dois títulos, em que proporção. 

(...) 

(se não levares a mal, sugiro também que o que aqui for decidido seja 

validado em CE)”. 

109) Ainda no mesmo dia Paulo Lopes respondeu a Nuno Paramés, informando 

que já pretendia levar o assunto à apreciação da Comissão Executiva. 

Efetivamente, nesse e-mail, pode ler-se: “Não levo nada a mal e era já minha 

intenção validar isso na CE de segunda (…)”. 

110) Ainda no mesmo dia 19 de setembro Nuno Paramés envia um e-mail a José 

Castilho que tem, designadamente, o seguinte teor:  

“Castilho, 

No seguimento da nossa conversa, junto sistematizo a informação: 

O objetivo é criar mais duas emissões que terão tratamento semelhante ao 

Leaving Seagull. 

Cada estratégia terá apenas uma destas emissões associadas, estando abaixo 

a lista dos SPVs e respetiva emissão. 
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Ainda não te consigo dar os detalhes totais das emissões, o que farei durante 

a próxima semana. Nesta fase apenas temos os «nomes base»”. 

111) Em 30 de setembro de 2008 Nuno Paramés enviou um e-mail a Vítor 

Castanheira, Salvador Fezas Vital, Paulo Lopes, Tiago Ferreira, Rui 

Domingues e Joana Martins, com o seguinte teor: 

“Caros, 

Na sequência do que ficou decidido nas reuniões realizadas sobre a matéria 

supra, junto envio o sumário das especificações técnicas estabelecidas em 

conjunto com o Asset Management para a nova emissão “tipo Leaving 

Seagull”. 

Agradeço que me seja dada indicação caso identifiquem alguma imprecisão. 

Especificação técnica: 

. Designação: MB Float Set/09 

. Emitente: Steller Inc 

. Programa total: €30.000.000 

. Emissão inicial: €20.000.000 

. Taxa: Euribor 6m + 250 bp 

. Início: 16/Sep/2008 

. Maturidade 16/Sep/2009 (1 ano) 

. Base de cálculo: Act/360 

Alocação de emissões por estratégias 

3) LS 

(…) 

1) MB: 

. STLC 

. STLI 

. STL USD”. 
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112) Em 1 de outubro do mesmo ano, Nuno Paramés enviou novo e-mail, dirigido 

à Comissão Executiva, a Tiago Ferreira, Rui Domingues e Joana Martins, 

atualizando o e-mail acima referido no que se refere à “Alocação de emissões 

por estratégias” onde, no que se refere ao MB FLoat, acrescenta às 

estratégias antes referidas a STCS.  

113) Também no caso deste título não se realizou efetivamente qualquer emissão, 

colocação ou efetiva transação (compra/venda) do mesmo.  

114) Em suma: os registos de “Leaving Seagull” e “MB Float” constantes dos 

extratos enviados aos clientes correspondiam a ativos (ou passivos) que não 

existiam efetivamente nas carteiras, que não tinham sido subscritos, 

adquiridos, alienados ou, a qualquer outro título, efetivamente transacionados 

pelas carteiras dos clientes (no caso do investimento direto) ou dos SIV`s de 

que os clientes detinham loan notes (nos casos do investimento indireto); ou 

seja, que eram, em suma, ativos (ou passivos) meramente virtuais ou 

ficcionados. 

Subdivisão II – Concretização da dimensão (em número de contas e 

montantes) da utilização daqueles descritivos no período compreendido 

entre janeiro de 2007 e outubro de 2008: 

115) Uma descrição detalhada da dimensão da utilização pelo BPP dos descritivos 

“Leaving Seagull CBO” e/ou “MB Float Setembro/09”, para o período de 

janeiro de 2007 a outubro de 2008, com identificação dos números de carteira 

dos clientes, SIV`s em que estes tinham investido e montantes envolvidos, 

consta do Anexo A, que faz parte integrante da presente Decisão (fls. 9241-

9638). 

116) A análise desse Anexo A permite verificar, em síntese, que para o período de 

janeiro de 2007 a outubro de 2008 foram apurados montantes de “Leaving 

Seagull CBO” e/ou “MB Float Setembro/09” para inscrição em extratos num 

número que varia, mensalmente, entre as 1973 (em janeiro de 2007) e as 3364 
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(em agosto de 2008) contas de investimento (RA ID e RA II) de clientes 

“ON” (contas domiciliadas no BPP) e “OFF” (contas domiciliadas no BPP 

Cayman ou em outras jurisdições), conforme mais resumidamente se 

descreve no Anexo B, que faz igualmente parte integrante da presente decisão 

(fls. 9241-9638). 

117) Por sua vez, da análise dos mesmos Anexos A e B pode verificar-se, 

novamente em síntese, que para o mesmo período (janeiro de 2007 a outubro 

de 2008) o montante global líquido do «Leaving Seagull CBO» e/ou «MB 

Float Setembro/09» apurado pela aplicação “Flexibilização da Oferta” para as 

“estratégias” em que foram utilizados estes descritivos ascendeu a valores que 

oscilaram, mensalmente, entre os € – 25.145.950,14 (em julho de 2007) e os € 

61.510.702,41 (em outubro de 2008) (fls. 9241-9638). 

118) Concretizando ainda mais os montantes envolvidos para os dois últimos 

meses referidos (setembro e outubro de 2008), verifica-se que (fls. 9593-

9638):  

a. No mês de setembro de 2008 o montante global líquido do «Leaving 

Seagull CBO» e/ou «MB Float Setembro/09» apurado pela aplicação 

“Flexibilização da Oferta” para as “Estratégias” em que foram utilizados 

estes descritivos ascendeu a €34.947.297,41. Destes: (i) €40.047.689,83 

correspondentes à diferença desfavorável entre o valor garantido pelo BPP 

linearizado e o “valor de mercado” dos ativos subjacentes às “Estratégias" 

onde os clientes investiram; e (ii) € -5.100.392,42 que reflete uma 

subvalorização do valor de mercado dos ativos subjacentes às “Estratégias” 

onde os clientes investiram.  

b. No mês de outubro de 2008 e considerando apenas as contas domiciliadas 

junto do BPP (contas ON) identificaram-se 2951 contas de investimento 

para as quais o montante global líquido do apuramento destes descritivos, 

considerando apenas as estratégias em que estes foram utilizados e 
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considerando a valorização dos ativos que o BPP estava na altura a praticar, 

ascendia a €48.948.445,38, sendo: (i) €51.863.071,44 correspondentes à 

diferença desfavorável entre o valor garantido pelo BPP linearizado e o 

valor de mercado dos ativos subjacentes às “estratégias” onde os clientes 

investiram, e €-2.914.626,06 que reflete uma subvalorização do valor de 

mercado dos ativos subjacentes às estratégias onde os clientes investiram 

(fls. 9593-9638).  

Subdivisão III – Circuito operacional  

119) O modelo operacional implementado pelo Banco para a prossecução daquele 

objetivo assentava, em síntese, na realização das seguintes atividades:  

a. O Middle-Office da Área de Asset Management imputava numa base de 

dados, denominada “Tabela de Flexibilização”, todas as operações de 

capital garantido, incluindo “Estratégias” e investimento direto; 

b. A Direção de Sistemas, após o fecho do mês, produzia um ficheiro master 

contendo a afetação do título Leaving Seagull – e, nos meses de setembro e 

outubro de 2008, também MBFloat –, por cliente; 

c. A Direção de Operações validava aleatoriamente algumas contas, 

comparando a valorização dos ativos, acrescida (ou diminuída, se fosse o 

caso) da valorização do título Leaving Seagull ou, nos meses de setembro e 

outubro de 2008, MBFloat, confrontando o resultado com as condições 

contratadas com os respetivos clientes; 

d. Não sendo detetadas divergências, o Banco avançava para a produção dos 

extratos finais do mês. 

120) De forma a reduzir o tempo de emissão dos extratos e uma vez que a Direção 

de Risco já realizava o cálculo dos desvios nas carteiras de capital garantido, 

em março de 2007 passou a ser esta Direção a realizar o acompanhamento e 

reporte das diferenças nas carteiras. 
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121) Um grupo de trabalho produziu, mais recentemente, dois documentos: o “GT 

Cut Off’s Valorizações” com data de 15 de fevereiro de 2007 e o “Cut-Offs 

Valorizações DRA 2007/05”. 

122) Do documento “GT Cut Off’s Valorizações” constam os 

procedimentos/tarefas precedentes à emissão dos extratos mensais a realizar 

pela Direções de Operações e Direção de Sistemas e ainda a “Divisão de 

Controlos” a desempenhar pelos Private Bankers, Direção de Retorno 

Absoluto (DRA) e Operações. 

123) Dos procedimentos/tarefas atribuídas à Direção de Operações, destacam-se 

entre outras, (i) no segundo dia útil “Apuramento do Valor do LS com base 

em informação de Mercados, Relatório LS por Private Banker, Envio de e-

mail de controlo LS”, (ii) no terceiro dia útil “Validação de cerca de 130 

contas RA, validando os cálculos de LS (Taxas Max e Min)” e, (iii) no quinto 

dia útil “Geração dos ficheiros eletrónicos de Valorizações por PB [Private 

Bankers] repartidos em valorizações Singulares e Agrupadas e em CY 

[Cayman] e ON [clientes BPP SA]”.  

124) Como alterações propostas pelo grupo de trabalho, na rubrica “Divisão de 

Controlos” consta que “A DRA validará o relatório global do LS obtendo-o 

da Intranet”. 

125) Deste modo “com base na informação disponível na Intranet 

(“Flexibilização”) a Direção de Risco procedia ao cálculo das 

“responsabilidades”, de forma linearizada, correspondentes à taxa mínima e 

à taxa máxima, (…)”. 

126) Assim, com base nos dados carregados na aplicação «Flexibilização da 

Oferta» [designadamente (i) os clientes investidos nas Estratégias de 

“Retorno Absoluto” e em contas de “Investimento Direto”, (ii) o montante do 

investimento, (iii) a data de início e fim do investimento, (iv) a taxa mínima e 

máxima, (v) a denominação da Estratégia, (vi) indicação se existe o 
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pagamento de juros intercalares, e ainda (vii) a cotação das unidades de 

participação dos vários veículos abrangidos por esta solução corretamente 

valorizadas/imputadas no sistema Olympic], esta apurava o valor do 

investimento acrescido dos juros corridos à taxa mínima e à taxa máxima 

(quando aplicável) e comparava com a valorização à data, para cada uma das 

estratégias (no caso de investimento indireto) ou dos ativos integrantes das 

carteiras dos clientes (no caso de investimento direto). 

Subdivisão IV – Método de cálculo 

127) A fórmula de cálculo do Leaving Seagull (ou MB Float) que estava definida 

conduzia, no essencial, ao seguinte: 

a. Carteiras com valorização abaixo da taxa contratada: aos clientes de retorno 

absoluto, investimento direto ou indireto, com garantia, era acrescentado no 

extrato uma linha com o ativo Leaving Seagull, ou, nos meses de setembro 

e outubro de 2008, Leaving Seagull ou MBFloat, com valorização positiva. 

Neste caso, esta posição representava o diferencial entre a valorização de 

mercado da carteira e o capital + juro contratado com o cliente; 

b. Carteiras com valorização acima da taxa contratada: neste caso, e uma vez 

que a valorização era superior à negociada com o cliente, o descritivo 

Leaving Seagull ou, nos meses de setembro e outubro de 2008, o descritivo 

MBFloat, apresentava uma valorização negativa e correspondia ao 

diferencial (neste caso positivo) entre a valorização de mercado da carteira e 

o capital + juro contratado com o cliente, à taxa máxima.  

128) Com efeito, a calculatória estabelecia: 

“(…) para cada estratégia subscrita pelo cliente: Cálculo do juro devido 

tendo em conta o montante, a data de início, taxa mínima e taxa máxima do 

investimento.  

Comparação da valorização do ativo, com a soma do montante investido 

mais os juros obtidos anteriormente. 
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Se a valorização do ativo for inferior ao valor obtido para a taxa mínima, 

atribuir um valor positivo para o LS pela diferença. 

Se a valorização do ativo for superior ao valor obtido para a taxa máxima, 

atribuir um valor negativo para o LS pela diferença. 

Para cada conta [de investimento] do cliente: 

Somar os valores do LS, positivos e negativos, obtidos para cada estratégia 

numa mesma conta, e converte-los em unidades de participação (UP) 

dividindo o somatório pelo valor atribuído ao veículo LS. 

A quantidade e valor unitário do veículo LS assim calculado, era incluído na 

valorização global do cliente associado a cada conta”. 

129) Logo, o valor do Leaving Seagull ou MB Float assim apurado “(…) 

correspondia (em cada carteira) à responsabilidade que o Banco assumia 

(Capital + remuneração garantida), resultante da valorização dos ativos do 

cliente estarem acima ou abaixo da rentabilidade contratada linearizada à 

data dos extratos” (fls. 24775-24776).   

130) Em novembro de 2008, Fernando Lima, com o acordo dos demais 

Administradores e conjuntamente com outros funcionários da Direção de 

Sistemas, eliminaram o descritivo Leaving Seagull/MB Float e substituíram-

no por um texto que indicava o montante a receber pelo cliente na maturidade 

e que não chegou a ser implementado nesse mês. 

131) Para além de terem praticado os factos descritos, nenhum dos recorrentes 

João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital adotou, ao longo do 

período de tempo em que os mesmos foram sendo praticados, qualquer 

medida adequada a pôr-lhes termo imediato, tendo agido consciente e 

voluntariamente na prática dos factos descritos, tratando-se de factos que 

todos conheciam, em que intervieram, que controlavam e que quiseram 

praticar. 
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132) Relativamente à aplicação “Flexibilização da oferta” houve alguns pontos, em 

2002, que suscitaram dúvidas à equipa de informática envolvida na sua 

implementação, nomeadamente a Fernando Lima e ao subdiretor Dr. José 

Castilho, tendo, nessa altura sido feitas diversas reuniões com os 

intervenientes no processo para tentar esclarecer todo o processo. 

133) Após a realização dessas reuniões e conversas informais com os restantes 

membros, gerou-se uma grande dúvida sobre o qual o propósito da aplicação 

informática a desenvolver e, após falar com os restantes 6 elementos do 

Grupo de Trabalho, Fernando Lima incentivou-os e liderou-os para falarem, 

os 7 elementos, com o Administrador do pelouro de então e, posteriormente, 

com o Presidente do Banco. 

134) Enquanto Diretor Coordenador, Fernando Lima, sempre que possível, 

levantava o assunto e solicitava que fosse alterado o procedimento em vigor. 

135) Na sequência de definição das linhas mestras do Plano do Banco para o 

quadriénio de 2008 a 2011, a Comissão Executiva comunicou, antes de 20 de 

julho de 2007, a criação de um Grupo de Trabalho, liderado por Fernando 

Lima, destinado a analisar, de forma mais detalhada, o impacto que as 

métricas de negócios, definidas no Plano, podia ter nas áreas de suporte e 

operativas e nos procedimentos em uso no Banco. 

136) O referido Grupo de Trabalho foi dividido em subgrupos, um dos quais 

designado “Oferta”, coordenado por Paulo Lopes, que se destinava a 

“identificar as ferramentas e operativas necessárias implementar para 

garantir o acompanhamento do crescimento do AUM bem como do 

alargamento do espectro de estratégias de investimento oferecidas aos 

clientes (particulares, institucionais e carteira própria)”. 

137) Em fevereiro de 2008, este subgrupo produziu um relatório, que apresentou à 

Comissão Executiva, no qual propunha três soluções: (i) uma “solução 

definitiva” que propunha a anulação da utilização do Leaving Seagull” e a 
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passagem para balanço das responsabilidades contraídas; (ii) uma “solução 

intermédia” que sugeria a utilização de outras estruturas e a alteração da 

valorização; (iii) e “a manutenção da atual situação” que sugeria várias 

emissões de Leaving Seagull cada uma ligada a determinados SPV, com a 

utilização de indicação de comissão de performance. 

138) Fernando Lima concordava com a adoção da primeira solução e tentou alterar 

o procedimento de utilização do descritivo “Leaving Seagull”, mediante a 

realização de reuniões com outros membros do Conselho de Administração 

do BPP. 

139) Para além dos atos descritos, Fernando Lima, na qualidade de administrador, 

nada mais fez para pôr termo à utilização dos referidos descritivos, tratando-

se de factos que conhecia e que representou como consequência necessária da 

não adoção, por si, de outras medidas adequadas para lhes pôr termo, tendo 

agido consciente e voluntariamente. 

140) Durante o período em causa, Paulo Lopes tentou por várias vezes alterar o 

procedimento de utilização do descritivo “Leaving Seagull”, mediante a 

manifestação de desacordo perante outros membros do Conselho de 

Administração do BPP ou a apresentação da proposta do subgrupo de 

trabalho criado em 2007. 

141) Para além das referidas tentativas, Paulo Lopes nada mais fez para pôr termo 

à utilização dos referidos descritivos e enviou o e-mail de 19.09.2008, 

tratando-se de factos que conhecia, que controlava e que representou como 

consequência necessária da não adoção, por si, de outras medidas adequadas 

para lhes pôr termo e da manutenção da conduta, tendo agido consciente e 

voluntariamente. 

142) Os extratos, numa primeira fase, apenas continham o número de unidades de 

participação que o cliente detinha em determinado veículo sem qualquer 

outro tipo de informação. 
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143) Com a entrada em funcionamento do novo software (flexibilização da oferta), 

estes extratos passaram a incluir informação relativa à decomposição dos 

ativos do veículo, informação por moeda, por região geográfica, por sector, 

etc. 

144) A aplicação informática “flexibilização da oferta” não se destinava apenas a 

permitir a emissão dos extratos com os descritivos referidos, servindo 

também como base de dados geral onde eram carregadas e podiam ser 

consultadas as condições das operações de capital garantido. 

145) Os descritivos supra referidos apenas apareciam nos extratos detalhados e 

nem todos os clientes, por opção, recebiam extratos detalhados, sendo que o 

cliente também podia optar pela retenção dos extratos no BPP (hold mail). 

146) A maior parte dos clientes de retorno absoluto, com capital garantido, não 

mostrava interesse pelos títulos descritos nos extratos bancários, estando 

apenas interessada no montante de capital e remuneração que iria receber na 

maturidade e que havia acordado com os gestores de conta do BPP. 

147) Até à suspensão de pagamentos, os clientes de retorno absoluto, com capital 

garantido, sempre se mostraram satisfeitos com os montantes pagos pelo 

BPP, tendo sempre recebido o valor que tinham acordado com os gestores de 

conta do BPP (capital e remuneração acordada), nunca apresentaram 

reclamações e, em mais e 90% das vezes renovaram as suas aplicações. 

148) Em alguns casos, estava vedado, contratualmente, ao cliente com aplicações 

de retorno absoluto solicitar a antecipação do vencimento em momento 

anterior à maturidade. Noutros casos, esta antecipação era permitida, mas o 

cliente deixava de beneficiar de uma garantia de capital e taxa de 

rendibilidade garantida. 

149) As condições associadas ao modelo contratual subjacente às aplicações de 

retorno absoluto correspondiam a um compromisso perante os clientes de, na 

maturidade e apenas nesta altura, proceder ao reembolso total de capital 
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investido e ao pagamento de rendibilidade mínima, funcionando na prática, 

como um mero incentivo à permanência do investimento para a totalidade do 

período considerado. 

150) Caso o cliente optasse pela antecipação, ficava acordado que o levantamento 

(antecipado) total ou parcial do valor investido estava sujeito às condições de 

mercado dos ativos detidos em carteira. Acordava-se, ainda, que só pudesse 

ser solicitado o vencimento antecipado pelo Cliente, com um pré-aviso 

contratualmente definido e pelo valor do capital investido ou, se inferior, ao 

valor líquido dos ativos em carteira.  

151) Apesar do que era acordado com o cliente, nos resgates antecipados, em 

regra, o BPP garantia o capital. 

* 

Divisão IX – A realização sistemática de registos de operações “fictícias” 

envolvendo as carteiras dos SIV’s de retorno absoluto e/ou as carteiras de 

clientes de gestão discricionária: 

152) No mês de novembro de 2008, o BPP procedeu ao registo de uma quantidade 

de transações, tendo por objeto diversos títulos que ou não existiam sequer 

nas carteiras onde as mesmas foram registadas, nem antes nem após o registo 

das mesmas, ou, existindo nessas carteiras, não existiam em quantidade 

suficiente para permitir a realização e cumprimento das operações de compra 

e venda que foram registadas pelo Banco. 

153) Os títulos utilizados pelo BPP nestas operações no mês de novembro de 2008 

foram os seguintes: 

Designação do VM 
(A)

 e 

Descritivo BPP 
(B)

 

Código ISIN 

(C) 

Código 

BPP 
(D)

 

Doravante 

individualmente 

designados 

CORSJY6.39 12/11 

CORSJY StrNt 12/28/11 
XS0269444658 1002545 “CORSJY” 
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CORSJY FLOAT 12/11 

CORSAIR LTD CORSJY 

5.64% 12/11 

UKT4 
3

4 09/07/15 

UKT 4.75% SET/15 
GB0033280339 1002562 “UKT” 

DBR4 
1

4 07/04/18 

DBR 4.25% JUL/18 
DE0001135358 1003061 “DBR JUL/18” 

DBR4 
1

4 07/04/39               

DBR 4.25% JUL/39 
DE0001135325 1002677 “DBR JUL/39” 

T 3 
3

4 11/15/18 

T 3.75%/NOV/18 
US912828JR22 1003232 “T 3.75%” 

T  4 08/15/18 

T 4%/AGO/18 
US912828JH40 1003111 “T 4%” 

(A) Designações atribuídas pela Bloomberg nas funções “DES”
 
e “BXT”. 

(B) Designações conforme constam no campo “MVLIB1” do ficheiro «mvt_titulos_novembro_2.xls» e no 

campo “Nome Titulo” do ficheiro «D 130.xls» (apenas o título CORSJY). 

(C) Conforme consta da Bloomberg. 

(D) Conforme consta do campo “MVVALR” do ficheiro «mvt_titulos_novembro_2.xls». 

 

149) As transações dos títulos referidos registadas pelo BPP durante o mês de 

novembro de 2008 encontram-se detalhadamente descritas no Anexo C, para 

que neste ponto se remete e que faz parte integrante desta Decisão, estando aí 

agrupadas por título e mediante a correspondência de quantidades e 

montantes (montantes transacionados e correspondentes mais e menos-valias) 

e numeradas sequencialmente de 1 a 90 (fls. 2609-2744; 2745-2753; 4505-

4676).  

150) A análise desse Anexo C permite identificar a totalidade das transações 

registadas em novembro de 2008 que tiveram por objeto aqueles títulos, bem 

como as carteiras (de SIV`s e/ou de clientes de gestão discricionária) em que 

se produziram as correspondentes mais e menos valias. A título meramente 
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exemplificativo do que naquele Anexo C mais detalhadamente se descreve e 

considerando apenas algumas das transações mais significativas de entre as aí 

referidas, verifica-se que (fls. 2609-2744; 2745-2753; 4505-4676): 

a. As transações agrupadas com o número 1 originaram, indiretamente, 

menos-valias no montante global de €899.999,00 nas carteiras de clientes 

que detinham loan notes do PIHY 37 e mais-valias nas carteiras dos 

clientes que detinham loan notes do PIHY 42; 

b. As transações agrupadas com o número 3 originaram, indiretamente, 

menos valias no montante global de €1.682.620,00 nas carteiras de clientes 

que detinham loan notes do PIAP 21 e mais-valias nas carteiras dos clientes 

que detinham loan notes do PIAP 31; 

c. As transações agrupadas com o número 4 originaram, indiretamente, 

menos-valias no montante global de €723.133,00 nas carteiras de clientes 

que detinham loan notes do STLI 14 e mais-valias nas carteiras dos clientes 

que detinham loan notes do STLI 18; 

d. As transações agrupadas com o número 10 originaram, indiretamente, 

menos-valias no montante global de €866.417,00 nas carteiras de clientes 

que detinham loan notes do STLC 17 e mais-valias nas carteiras dos 

clientes que detinham loan notes do STLC 21; 

e. As transações agrupadas com o número 16 originaram, indiretamente, 

menos-valias no montante global de €1.540.000,00 nas carteiras de clientes 

que detinham loan notes do PIHY 22 e mais-valias nas carteiras dos 

clientes que detinham loan notes de oito SIV; 

f. As transações agrupadas com o número 23 originaram menos-valias no 

montante de €500.000,00€ num total de 137 carteiras de clientes, sendo a 

correspondente mais-valia registada numa única carteira, com o nº 

0013186, pertença da cliente “Maria Antonieta Trota Sequeira”; cliente 

que, em 28 de novembro de 2008, detinha o terceiro maior património 
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(aproximadamente 12M€) de entre os clientes particulares de gestão 

discricionária de carteiras do BPP (fls. 27310); 

g. As transações agrupadas com o número 24 originaram, indiretamente, 

menos-valias no montante global de €277.910,00 nas carteiras de clientes 

que detinham loan notes do STLC 22, sendo a correspondente mais-valia 

registada numa única carteira, com o nº 0017090, pertença da cliente 

“Maria Teresa Sampaio Maia”; 

h. As transações agrupadas com o número 25 originaram, diretamente, 

menos-valias no montante global de €320.000,00 na carteira da cliente 

“Fundação Bissaya Barreto” (com o nº 0005144), sendo a correspondente 

mais-valia registada numa única carteira, com o nº 0006481, pertença da 

empresa offshore “CHALLENGER II, S.A. ”, sociedade em cuja ata da 

reunião extraordinária de acionistas ocorrida em 1999 consta como “la 

Secretaria titular” a cliente referida supra “Señora MARIA ANTONIETA 

TROTA SEQUEIRA”; 

i. As transações agrupadas com os números 29 e 31 originaram, 

indiretamente, menos-valias no montante global de €167.739,00 e de 

€401.038,00, respetivamente nas carteiras de clientes que detinham loan 

notes do STLC 16 e do STLC 17, sendo que as correspondentes mais-valias 

foram registadas em três carteiras (com os nºs 0017089, 0005281 e 

0006993), pertença do mesmo cliente “António das Neves Marto”; 

j. As transações agrupadas com o número 65 originaram menos-valias no 

montante aproximado de €700.000,00 num total de 108 carteiras de 

clientes, sendo a correspondente mais-valia registada numa única carteira 

(com o nº 0006481, domiciliada no BPP Cayman), pertença da referida 

empresa offshore “CHALLENGER II, S.A. ”; 

k. As transações agrupadas com os números 68 e 69 originaram, 

indiretamente, menos-valias no montante global de €779.448,00 e de 
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€89.308,00, respetivamente nas carteiras de clientes que detinham loan 

notes do PIAP 2.07 e do PIAP 32, sendo que as correspondentes mais-

valias foram registadas em três carteiras (com os nºs 0014617, 0017777 e 

19349, domiciliadas no BPP Cayman) pertença da empresa offshore 

“Mirage Asset LLC”; 

151) No quadro imediatamente infra apresentam-se, por outro lado, as quantidades 

dos referidos títulos nas carteiras dos SIV`s, às datas de 31 de outubro e 28 

de novembro de 2008, o que permite verificar que os títulos que foram objeto 

das aparentes transações descritas no Anexo C não existiam sequer nas 

carteiras dos SIV`s nas datas em que as operações foram registadas, ou, 

quando existiam (o que acontece apenas com o título CORSJY), que não 

existiam em quantidades suficientes para permitir a realização das operações 

de compra e venda que foram registadas (fls. 2609-2744; 2745-2753; 9764-

9796; 27309; 27282). 

          Quantidades dos títulos em análise registadas  

nas carteiras dos SIV`s em 31 de Outubro e 28 de Novembro de 

2008 

Nome Título ISIN 

Código 

BPP 

CORSAIR LTD CORSJY 5.64% 12/11 XS0269444658 1002545 

SIV 2008-10-31 

2008-11-

28 

ALP 6 620.000 820.000 

LIP2 410.000 410.000 

MULTIBOND 19.720 19.720 

MULTIBOND 4 30.000 30.000 

PIAP 29 150.000 150.000 

PIHY 39 650.000 650.000 
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PRIVADO OPPORTUNITY (POP) 700.000 700.000 

STLC 13 833.540 833.540 

STLC 14 1.600.000 1.600.000 

STLC 21 790.000 

 STLI 10 1.315.000 915.000 

STLI 12 90.000 90.000 

STLI 15 

 

200.000 

STLUSD 

 

790.000 

Quantidade Total 7.208.260 7.208.260 

 

152) O quadro imediatamente supra mostra que, nas datas indicadas, de entre os 

títulos que foram objeto das transações que estão em causa apenas o título 

CORSJY existia nas carteiras dos SIV`s e apenas nas quantidades que ali 

estão referidas. 

153) Porém, mesmo nas carteiras dos SIV`s que, à data das respetivas transações, 

detinham o título que era objeto das mesmas, verifica-se o seguinte: 

a. No SIV “STLI 15”, os €200.000,00 registados em carteira em novembro 

são justificados pela compra de €200.000,00 ao SIV “STLI 10”, durante o 

período em análise (operações agrupadas com o número 18 no Anexo C). 

No entanto, os €285.482,00 e €768.200,00 transacionados, operações 

agrupadas no mesmo Anexo com os números 8 e 13, excedem os montantes 

que existiam em carteira à data de registo das referidas operações. 

b. No SIV “PIAP 29”, os €150.000,00 registados em carteira mantêm-se 

inalterados durante o período em análise. Consequentemente, os 

€280.841,00 e €1.271.592,00 transacionados, operações agrupadas no 

Anexo C com os números 9 e 12, representam montantes que não existiam 

em carteira à data de registo das referidas operações. 
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c. No SIV “STLC 21”, os €790.000,00 registados em carteira apenas em 

outubro, são justificados pela venda ao SIV “STLUSD”, durante o período 

em análise (operações agrupadas no Anexo C com o número 17). No 

entanto, os 25M€ transacionados, operações agrupadas no mesmo Anexo 

com o número 10, representam montantes que não existiam em carteira à 

data de registo das referidas operações. 

d. No SIV “ALP 6”, os €820.000,00 registados em carteira em novembro 

(€620.000,00 em Outubro), são justificados pela compra ao SIV “STLI 10”, 

durante o período em análise (operações agrupadas no Anexo C com o 

número 11). 

e. Nos SIV “MULTIBOND” e “PRIVADO OPPORTUNITY (POP)”, os 

€19.720,00 e €700.000,00, respetivamente registados em carteira mantêm-

se inalterados durante o período em análise e, portanto, os montantes 

transacionados de €500.000,00, no caso do “MULTIBOND” e de 

€1.500.000,00 no caso do “POP”, operações agrupadas no Anexo C com o 

número 19, representam montantes que não existiam nas carteiras à data de 

registo das referidas operações. 

154) Por outro lado, também nas carteiras dos clientes de gestão discricionária 

envolvidas nas aparentes transações e domiciliadas no BPP não existiam, em 

31 de outubro e 28 de novembro de 2008, os referidos títulos. 

155) Com efeito, nas datas indicadas, apenas o título CORSJY existia em três 

carteiras de clientes classificadas como de gestão “Não Discricionária”, 

como se resume no quadro imediatamente infra: 

Código BPP Título 

1002545 CORSAIR LTD CORSJY 5.14% 12/11 

Client 

Group Carteira Nome Gestão 2008.10.31 2008.11.28 

0213350 0013607 Alba Lobo Azevedo Martins Machado Não Discricionária 29.970 29.970 

0213494 0013648 Alfredo Pedroso Oliveira Não Discricionária 50.000 50.000 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

258 

 

0213587 0013605 Ana Paula Sena Amaral Rodrigues Não Discricionária 75.000 75.000 

Total 154.970 154.970 

 

156) Por sua vez, uma análise à totalidade dos registos de transações com valores 

mobiliários efetuados durante o mês de novembro de 2008, resumida nos 

Quadros 1 e 2 infra, permite ainda verificar, em síntese, que: 

a. Num total de 3844 registos (designadamente, compras, vendas, reembolsos 

e estornos), 1386 (correspondentes a 36% do total de registos) diziam 

respeito aos títulos supra referidos (quadros 1 versus 2, infra); 

b. Por outro lado, considerando agora os montantes registados, verifica-se que 

num montante total de €26.158.000,00, €24.610.000,00 (correspondentes a 

94% desse montante total), reportava-se aos seis títulos em análise 

(quadros 1 versus 2, infra). 

 

Quadro 1 

Transações de valores mobiliários registadas em novembro de 2008 (incluindo operações 

estornadas e respetivos estornos) 

Tipo de Operação 

Número 

de 

registos 

MONTANTE (€) 

total das operações 

− 1.438 12.892.388.613,68 

+ 2.406 13.266.057.869,37 

Total 3.844 26.158.446.483,05 

Legenda: 

(−) Operações de compra de títulos (estorno de venda, ou outras que representem saída de fundos). 

(+) Operações de venda de títulos (estorno de compra, reembolso ou outras que representem entrada de fundos). 

Quadro 2 
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Transações dos títulos em análise registadas em novembro de 2008 (incluindo operações 

estornadas e respetivos estornos) 

Títulos em 

análise 

Tipo de 

Operação 

Número 

de registos 

Quantidade 

de Títulos 

Montante (€) 

total das operações 

CORSJY 
− 72 586.783.961 594.471.794,44 

+ 72 586.783.961 594.471.794,49 

UKT 
− 2 2.000.000 2.111.533,24 

+ 2 2.000.000 2.111.533,24 

DBR JUL/18 
− 224 915.179.396 966.633.892,41 

+ 224 915.179.396 966.633.895,95 

DBR JUL/39 
− 375 10.480.000.000 10.523.630.355,49 

+ 375 10.480.000.000 10.523.630.358,49 

T 3.75% 
− 3 40.000.000 39.700.984,00 

+ 3 40.000.000 39.700.984,00 

T 4% 
− 17 174.200.000 178.646.846,75 

+ 17 174.200.000 178.646.847,42 

TOTAL 

− 693 12.196.163.357 12.305.195.406,33 

+ 693 12.196.163.357 12.305.195.413,59 

Total 1.386 24.396.326.713 24.610.390.819,92 

Legenda: 

(−) Operações de compra de títulos (estorno de venda, ou outras que representem saída de fundos). 

(+) Operações de venda de títulos (estorno de compra, reembolso ou outras que representem entrada de fundos). 

 

157) Por outro lado ainda, detalhando agora a informação dos registos de 

transações com valores mobiliários, relativamente aos títulos em análise, por 

forma a descrever o impacto financeiro destas operações nas carteiras dos 

clientes, durante o mês de novembro de 2008, direta ou indiretamente (neste 
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último caso por via da titularidade de loan notes dos SIV`s), excluindo-se as 

operações estornadas e os respetivos estornos, assinaladas a cinzento no 

Anexo C, e as transferências efetivas de títulos entre SIV`s, agrupadas no 

mesmo Anexo com os números 11, 17 e 18, obtêm-se os resultados que 

sinteticamente se descrevem no Quadro 3, infra (fls. 2609-2744; 2745-2753; 

26866-26901). 

Quadro 3 

Mais e menos valias nas transações dos títulos em análise registadas em novembro de 

2008 (excluindo operações estornadas, respetivos estornos e operações de transferência 

de títulos CORSJY efetivamente realizadas – nºs 11, 17 e 18 do Anexo C) 

TÍTULO 

Tipo 

de 

Oper. 

N.º de 

regist

os 

QUANTIDADE 

de Títulos 

MONTANTE(€) 

total das 

operações 

Clientes SIV 
 

Menos-valias Mais-valias Menos-valias Mais-valias Dif. 

CORSJY 

− 52 561.000.000 -568.008.651,25 

-50.272,80 0,00 -8.015.645,16 8.065.918,01 0,05 + 52 561.000.000 568.008.651,30 

Dif.  0 0,05 

UKT 

− 2 2.000.000 -2.111.533,24 

-212,80 212,80 0,00 0,00 0,00 + 2 2.000.000 2.111.533,24 

Dif.  0 0,00 

DBR 

JUL/18 

− 220 900.000.000 -950.674.486,06 

-801.443,53 2.453.355,33 -1.671.214,36 19.306,10 3,54 + 220 900.000.000 950.674.489,60 

Dif.  0 3,54 

DBR 

JUL/39 

− 175 480.000.000 -483.082.410,49 

-825.596,00 1.820.928,01 -1.000.924,00 5.594,99 3,00 + 175 480.000.000 483.082.413,49 

Dif.  0 3,00 

T 3.75% 

− 3 40.000.000 -39.700.984,00 

0,00 20.984,00 -20.984,00 0,00 0,00 + 3 40.000.000 39.700.984,00 

Dif.  0 0,00 

T 4% 

− 17 174.200.000 -178.646.846,75 

-1.038,10 177.434,41 -176.395,64 0,00 0,67 + 17 174.200.000 178.646.847,42 

Dif.  0 0,67 

TOTAL 

− 469 2.157.200.000 

-

2.222.224.911,79 

-1.678.563,23 4.472.914,55 -10.885.163,16 8.090.819,10 7,26 + 469 2.157.200.000 2.222.224.919,05 

Dif.  0 7,26 

Total 938 4.314.400.000 4.444.449.830,84 
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TOTAL 2.794.351,32 -2.794.344,06 7,26 

Menos valias = -12.563.726€/Mais Valias = 12.563.734€ 

 

158) Em suma, relativamente aos títulos em análise e excluindo as operações 

estornadas, respetivos estornos e transferências de títulos entre SIV`s 

efetivamente realizadas, verifica-se que durante o mês de novembro de 2008: 

a. Os 938 registos identificados relativos aos títulos em análise correspondem 

a um montante total de cerca de 4.444M€ (quatro mil quatrocentos e 

quarenta e quatro milhões de euros), resultante de cerca de 4.314M (quatro 

mil trezentos e catorze milhões) de títulos transacionados;  

b. As transações registadas dos títulos em análise consubstanciaram mais e 

menos-valias que, de um modo geral, no universo das contas de clientes e 

SIV`s do BPP, se compensaram entre si, tendo a diferença final entre mais 

e menos-valias sido de apenas 7,26€; 

c. As transações registadas dos títulos em análise originaram menos-valias no 

montante de cerca de 1,7M€ diretamente em carteiras de clientes e de cerca 

de 10,9M€ nas carteiras dos SIV`s com impacto indireto nas carteiras dos 

clientes (correspondendo a cerca de 4,5M€ de mais-valias diretamente em 

carteiras de clientes e cerca de 8,1M€ nas carteiras dos SIV`s com impacto 

indireto nas carteiras dos clientes). 

159) Nos Anexos D e E, para que neste ponto se remete e que fazem igualmente 

parte integrante da presente Decisão, descreve-se com mais detalhe o impacto 

das operações nas carteiras dos clientes e dos SIV`s, através da identificação 

dos SIV`s e clientes que registaram mais ou menos-valias em consequência 

das operações com os títulos em análise. São também identificados os 

montantes, por cada SIV ou cliente, bem como o(s) título(s) utilizados nas 

aparentes operações que lhes deram origem (fls. 230-231; 2609-2744; 

27295). 
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160) De forma resumida, dos Anexos D e E decorre que as menos-valias que estas 

operações originaram nas carteiras dos clientes e dos SIV`s afetados se 

distribuem conforme se expõe sumariamente no Quadro 4 infra (fls. 230-

231; 2609-2744; 27295).  

Quadro 4 

Menos-valias geradas nas carteiras dos clientes pelas operações com os títulos em análise, 

em novembro de 2008 

Menos-valias Qt. Carteiras de clientes afetadas 

Acima de €100.000 1 FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO 

De €50.000 a 

€100.000 

6 
… 

De €10.000 a 

€50.000 

18 
… 

De €5.000 a 

€10.000 

25 
… 

De €1.000 a €5.000 170 … 

Até €1.000 45 … 

Total 

(€1.678.563,23) 

 

265 
Carteiras de clientes afetadas 

 

161) Conforme se sintetiza no quadro imediatamente supra, estas operações 

desvalorizaram diretamente 265 carteiras de clientes, detidas por um número 

de titulares ainda maior, beneficiando outras carteiras de clientes, diretamente 

ou indiretamente (através da titularidade de loan notes de SIV`s que tenham 

sido utilizados como contrapartes nessas operações). 

162) No Quadro 5 infra descrevem-se as menos-valias geradas por operações com 

os títulos em análise nas carteiras dos SIV`s no mês de novembro de 2008: 

 

Quadro 5 
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Menos valias geradas nas carteiras dos SIV`s pelas operações com os títulos em análise, 

em novembro de 2008. 

Menos valias Qt. Carteiras de SIV 

Acima de €1M 4 PIAP 21, PIAP 24, PIHY 22 e STLC17 

De €500.000 a €1M 4 POPUP 8, PIAP 2.07, PIHY 37 e STLI 14 

De €100.000 a 

€500.000 
8 

PIAP 25, PIHY 31, STLI 11, STLI 19, STLC 13, STLC 16, STLC 22 e 

STLUSD 

De €50.000 a 

€100.000 
2 PIAP 32 e POP 

Até €50.000 9 
LIP, LIP 2, LRIF, PIAP 23, PIHY 33, PIHY 36, PIHY 40, STLC 21 e STLI 

13 

Total 

(€10.885.163,16) 
27 Carteiras de SIV 

 

163) Em suma: 

a. Foram desvalorizadas loan notes emitidas por dez SIV`s, investimentos 

para os quais o BPP contratualizou com os clientes uma garantia de capital 

(STLI, STLC e STLUSD) e por dezasseis SIV`s (LIP, LRIF, PIAP, PIHY e 

POP), investimentos para os quais o BPP contratualizou garantia de capital 

apenas na maturidade. Desvalorização que teve impacto indireto no valor 

das carteiras dos clientes que detinham loan notes desses SIV`s e, 

consequentemente, no património dos respetivos titulares, coberto por uma 

garantia que o BPP não conseguiu cumprir integralmente; 

b. Foram desvalorizadas loan notes emitidas por um SIV (POPUP 8), 

investimentos não cobertos por uma garantia. Desvalorização que teve 

impacto indireto no valor das carteiras dos clientes que detinham loan notes 

desse SIV e, consequentemente, no património dos respetivos titulares, não 

coberto por qualquer tipo de garantia. 

164) Ao todo estas operações desvalorizaram as loan notes detidas em 28 de 
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novembro de 2008 por diversas carteiras de clientes domiciliadas no BPP 

Cayman e por 1027 carteiras de clientes domiciliadas no BPP, pertencentes a 

824 client groups, afetando um número ainda maior de titulares, todos 

identificados no Anexo F a esta Decisão, que dela faz igualmente parte 

integrante (fls. 2609-2744; 2745-2753; 27295).  

165) Verificou-se ainda, por outro lado, no que respeita às menos-valias registadas 

nos SIV`s, que, por vezes, as contrapartes das respetivas operações não eram 

clientes particulares de gestão discricionária de carteira, mas outros SIV`s, 

casos em que as operações registadas consistiam em puras transferências de 

liquidez entre SIV`s, mediante registos sequenciais, quase simultâneos, de 

compras e vendas cruzadas do mesmo título, com a(s) mesma(s) 

contraparte(s), na(s) mesma(s) quantidade(s), mas com preços de compra e de 

venda diferentes (fls. 3654-3662); 

166) Nesses casos, para os clientes titulares de carteiras adquirentes de loan notes 

dos SIV`s com garantia de capital prestada pelo Banco que à data de 

suspensão de pagamentos (24/11/2008) detinham esses investimentos e que 

tenham recorrido aos sistemas de garantia previstos legalmente, o diferencial 

entre a valorização das loan notes detidas e o capital garantido, tornou-se 

ainda maior com estas operações. 

167) Por outro lado, agora relativamente às mais-valias que estas operações 

originaram nas carteiras dos clientes, as mesmas podem resumidamente ser 

sintetizadas conforme se faz no Quadro 6 infra: 

Quadro 6 

Mais-valias geradas nas carteiras dos clientes pelas operações com os títulos em análise 

em novembro de 2008. 

Mais-valias Qt. Carteiras de Clientes 

Acima de €1M 1 CHALLENGER II, SA 

De €100.000 a €1M 7 … 
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De €50.000 a e 

€100.000 
8 … 

De €10.000 a €50.000 27 … 

De €5.000 a €10.000 5 … 

Até €5.000 37 … 

Total (4.472,914,55) 85 Carteiras de Clientes (conforme Anexo D) 

 

168) Estas operações beneficiaram 85 carteiras de clientes (conforme Anexo D) 

delapidando (diretamente ou indiretamente através de SIV`s) carteiras de 

outros clientes, que na sua maioria assumiram perdas (relativas a resgates) 

que deveriam ser imputadas ao próprio BPP. 

169) Por outro lado ainda, agora relativamente às mais-valias que estas operações 

originaram nas carteiras dos SIV`s, as mesmas podem resumidamente ser 

sintetizadas conforme se faz no Quadro 7 infra: 

Quadro 7 

Mais-valias geradas por operações com os títulos em análise, nas carteiras dos SIV 

geridos pelo BPP, em novembro de 2008. 

Mais-valias Qt. Carteiras de SIV 

Acima de €1M 2 PIAP 27 e PIAP 31 

De €500.000 a 1M 5 PIHY 42, PPREF, STLI18, PICL 9 e STLC 21 

De €100.000 a 

€500.000 
4 PICL, PICL 3, PICL 7 e PICL SERIE 2 

De €10.000 a €50.000 7 
PICL 4, PICL 5, PICL 6, PIAP 29, MULTIBOND 5, MULTIBOND 6 e 

STLI 15 

Até €10.000 11 
ALP 3, FXI, LRIM, MULTIBOND, PIAP 14, PIAP 21, PIHY 22, PIHY 35, 

STLC 14, STLC 19 e STLI 12 

Total (8.090,819,10) 29 Carteiras de SIV (conforme Anexo D) 

 

170) No quadro infra identificam-se e relacionam-se resgates ocorridos em 

novembro de 2008 com operações que foram realizadas para adequar o valor 
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da carteira do cliente ao valor que lhe foi garantido (por referência ao número 

com que estão agrupadas no Anexo C) (fls. 2609-2744; 2745-2753; 3131-

3133). 

Estratégia Carteira 
Valorização 

Loan Notes 

Valor pago ao 

cliente 
Centro Data-valor Capital Inicial 

Data 

Maturidade 

Mais/menos 

valias (1) 
Total 

Op. 

(3) 

STLC 19 13798 626.818,09 624.000,00 ON 14-Nov-08 624.000,00 30-Out-09 -2.818,09   5 

STLC 19 5085 501.887,66 500.000,00 ON 14-Nov-08 500.000,00 27-Out-09 -1.887,66 -4.705,75 5 

PIHY 35 6411 70.324,33 69.570,00 ON 14-Nov-08 69.570,00 04-Jun-09 -754,33   6 

PIAP 21 14538 68.629,12 68.300,00 ON 14-Nov-08 68.300,00 30-Mar-09 -329,12   7 

STLI 15 17437 253.904,68 250.093,75 ON 14-Nov-08 250.000,00 11-Ago-09 -3.810,93   8 

PIAP 29 18002 752.127,31 750.000,00 ON 14-Nov-08 750.000,00 

(2) 22/10/09 

e 27/10/09 -2.127,31   9 

PIAP 29 18001 551.621,67 550.000,00 ON 14-Nov-08 550.000,00 22-Out-09 -1.621,67 -3.748,99 9 

PIAP 14 16351 199.398,30 195.407,50 ON 17-Nov-08 195.407,50 23-Fev-09 -3.990,80   12 

PIAP 29 16351 389.233,71 368.975,92 ON 17-Nov-08 368.975,92 25-Set-09 -20.257,79 -24.248,59 12 

STLI 15 17768 260.675,61 250.000,00 ON 17-Nov-08 250.000,00 22-Set-09 -10.675,61   13 

STLI 15 22549 300.670,35 300.000,00 ON 17-Nov-08 300.000,00 06-Nov-09 -670,35 -11.345,96 13 

PIHY 22 20022 55.265,78 53.936,46 ON 17-Nov-08 53.936,46 16-Fev-09 -1.329,32   14 

STLC 21 17090 1.243.092,16 1.521.006,15 ON 07-Nov-08 1.499.000,00 07-Nov-08 277.913,99   24 

STLC 13 2566 771.031,91 810.216,67 ON 12-Nov-08 800.000,00 12-Fev-09 39.184,76   26 

PIAP 31 18583 72.998,14 73.736,25 ON 12-Nov-08 70.000,00 12-Nov-08 738,11   27 

PIAP 31 4533 156.424,58 158.006,25 ON 12-Nov-08 150.000,00 12-Nov-08 1.581,67 2.319,78 27 

PIHY 41 6525 56.283,87 56.387,96 ON 12-Nov-08 53.530,76 12-Nov-08 104,09   28 

PIHY 41 18624 1.070.988,29 1.072.967,78 ON 12-Nov-08 1.018.600,00 12-Nov-08 1.979,49   28 

PIHY 41 16076 63.085,88 63.202,50 ON 12-Nov-08 60.000,00 12-Nov-08 116,62   28 

PIHY 41 18615 105.143,13 105.337,50 ON 12-Nov-08 100.000,00 12-Nov-08 194,37   28 

PIHY 41 18616 262.857,93 263.343,75 ON 12-Nov-08 250.000,00 12-Nov-08 485,82 2.880,39 28 

STLC 16 17089 338.328,20 506.069,44 ON 12-Nov-08 500.000,00 12-Mai-09 167.741,24   29 

STLI 11 19646 237.853,28 250.032,99 ON 12-Nov-08 250.000,00 11-Fev-09 12.179,71   30 

STLC 17 5281 186.791,60 506.069,44 ON 13-Nov-08 500.000,00 13-Ago-09 319.277,84   31 

STLC 21 6993 466.165,66 547.927,50 ON 13-Nov-08 540.000,00 13-Nov-08 81.761,84 401.039,68 31 

STLI 11 7237 241.934,46 253.350,69 ON 13-Nov-08 250.000,00 13-Fev-09 11.416,23   32 

PIAP 14 7268 301.869,95 300.000,00 ON 13-Nov-08 300.000,00 27-Fev-09 -1.869,95   33 

PIAP 14 20291 140.880,20 140.000,00 ON 13-Nov-08 140.000,00 27-Fev-09 -880,20 -2.750,16 33 

PIHY 35 16692 71.541,63 70.000,00 ON 13-Nov-08 140.039,29 20-Jun-09 -1.541,63   34 

PIHY 36 16704 698.405,31 735.000,00 ON 13-Nov-08 735.000,00 09-Jul-09 36.594,69   35 

STLI 14 16775 201.432,47 251.093,75 ON 13-Nov-08 250.000,00 09-Jul-09 49.661,28   36 

PIAP 21 20504 101.304,41 100.000,00 ON 13-Nov-08 100.000,00 16-Mar-09 -1.304,41   37 

STLC 14 8411 15.869,18 15.000,00 CY 03-Nov-08 384.105,42 17-Mar-09 -869,18   39 

PIAP 31 14419 116.328,87 120.861,81 ON 03-Nov-08 115.000,00 03-Nov-08 4.532,94   40 

STLI 14 17114 216.908,38 250.406,25 ON 03-Nov-08 250.000,00 21-Jul-09 33.497,87   41 
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Estratégia Carteira 
Valorização 

Loan Notes 

Valor pago ao 

cliente 
Centro Data-valor Capital Inicial 

Data 

Maturidade 

Mais/menos 

valias (1) 
Total 

Op. 

(3) 

PIHY 41 18531 1.045.375,20 1.053.520,83 ON 03-Nov-08 1.000.000,00 03-Nov-08 8.145,63   42 

STLI 19 19578 317.280,73 325.557,47 ON 03-Nov-08 325.000,00 21-Jan-09 8.276,74   43 

STLI 11 20092 359.929,87 363.420,00 ON 03-Nov-08 360.000,00 19-Fev-09 3.490,13   44 

PRIM 23009 70.162,84 70.000,00 ON 03-Nov-08 70.000,00 20-Mar-09 -162,84   45 

PIHY 36 13116 57.117,20 58.404,76 ON 04-Nov-08 58.404,76 25-Jul-09 1.287,56   46 

STLI 14 17370 33.321,71 38.000,00 ON 04-Nov-08 375.000,00 03-Ago-09 4.678,29   47 

STLC 21 19119 462.741,79 500.000,00 CY 04-Nov-08 750.000,03 22-Dez-08 37.258,21   48 

STLI 11 19909 262.185,71 265.366,01 ON 04-Nov-08 262.673,61 16-Fev-09 3.180,30   49 

ALP 3 20361 101.119,51 100.000,00 ON 04-Nov-08 100.000,00 12-Jan-09 -1.119,51   50 

PIAP 21 20433 12.783,73 12.328,50 CY 04-Nov-08 476.186,60 10-Mar-09 -455,23   51 

STLI 13 20623 232.684,11 252.522,38 ON 04-Nov-08 251.485,00 02-Abr-09 19.838,27   52 

LIP 2 22583 73.768,29 75.000,00 ON 04-Nov-08 75.000,00 24-Fev-09 1.231,71   53 

FXI 22765 175.740,39 175.000,00 ON 04-Nov-08 175.000,00 24-Fev-09 -740,39   54 

PRIM 22891 556.998,33 555.000,00 ON 04-Nov-08 555.000,00 20-Mar-09 -1.998,33   55 

PRIF 6858 987.024,82 1.000.000,00 ON 05-Nov-08 1.000.000,00 15-Fev-10 12.975,18   58 

PIAP 31 13855 105.842,58 110.169,86 ON 05-Nov-08 104.587,50 05-Nov-08 4.327,28   59 

PIAP 31 6944 328.900,28 342.346,88 ON 05-Nov-08 325.000,00 05-Nov-08 13.446,60   59 

PIHY 41 6923 1.052.610,07 1.053.375,00 ON 05-Nov-08 1.000.000,00 05-Nov-08 764,93   59 

PIHY 41 12433 2.205.323,41 2.206.925,96 ON 05-Nov-08 2.095.100,00 05-Nov-08 1.602,55   59 

PIHY 41 18547 150.523,15 150.632,63 ON 05-Nov-08 143.000,00 05-Nov-08 109,48   59 

PIHY 41 12860 210.521,95 210.675,00 ON 05-Nov-08 200.000,00 05-Nov-08 153,05   59 

PIHY 41 13863 123.136,38 123.225,91 ON 05-Nov-08 116.982,00 05-Nov-08 89,53   59 

PIHY 41 18105 55.261,94 55.302,19 ON 05-Nov-08 52.500,00 05-Nov-08 40,25   59 

PIAP 31 22730 33.733,27 35.112,40 ON 05-Nov-08 33.333,24 05-Nov-08 1.379,13 21.912,78 59 

STLI 11 7045 194.866,22 200.026,39 ON 05-Nov-08 200.000,00 04-Fev-09 5.160,17   60 

PIAP 31 9195 253.000,16 263.343,75 CY 05-Nov-08 250.000,00 05-Nov-08 10.343,59   61 

STLC 14 13625 31.929,48 30.334,85 ON 05-Nov-08 2.208.997,52 18-Mar-09 -1.594,63   62 

PIHY 41 22110 77.141,87 77.197,97 ON 05-Nov-08 73.286,31 05-Nov-08 56,10   63 

PIAP 31 22725 67.466,75 70.225,02 ON 05-Nov-08 66.666,69 05-Nov-08 2.758,27 2.814,37 63 

STLI 12 23081 31.323,38 30.000,00 ON 05-Nov-08 133.178,21 25-Mar-09 -1.323,38   64 

PIAP 31 13881 1.001.244,94 1.042.841,34 ON 06-Nov-08 990.000,09 06-Nov-08 41.596,40   66 

STLC 21 13891 411.321,91 507.340,28 ON 06-Nov-08 500.000,00 06-Nov-08 96.018,37   67A 

STLC 13 19839 38.002,39 50.638,61 ON 06-Nov-08 50.000,06 06-Fev-09 12.636,22 108.654,59 67A 

STLI 18 22549 213.087,94 304.404,17 ON 06-Nov-08 300.000,00 06-Nov-08 91.316,23   67B 

STLI 18 18546 177.573,37 253.670,14 ON 06-Nov-08 250.000,00 06-Nov-08 76.096,77   67B 

STLI 18 18560 235.817,44 336.873,94 ON 06-Nov-08 332.000,00 06-Nov-08 101.056,50 268.469,50 67B 

PIAP 2.07 14617 1.594.449,92 2.000.000,00 CY 06-Nov-08 2.000.000,00 14-Jan-10 405.550,08   68 

PIAP 2.07 17777 1.626.100,17 2.000.000,00 CY 06-Nov-08 2.000.000,00 21-Set-09 373.899,83 779.449,91 68 

PIAP 32 19349 927.432,98 1.016.741,67 CY 06-Nov-08 1.016.741,67 21-Jan-09 89.308,69   69 

PIAP 23 20770 199.454,50 200.000,00 CY 06-Nov-08 200.000,00 06-Abr-09 545,50   70 
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Estratégia Carteira 
Valorização 

Loan Notes 

Valor pago ao 

cliente 
Centro Data-valor Capital Inicial 

Data 

Maturidade 

Mais/menos 

valias (1) 
Total 

Op. 

(3) 

STLI 19 12018 82.550,52 90.118,83 ON 07-Nov-08 90.000,08 28-Jan-09 7.568,31   71 

STLI 18 5374 179.616,99 253.670,14 ON 07-Nov-08 250.000,00 07-Nov-08 74.053,15 81.621,46 71 

STLI 15 16659 369.357,40 363.912,41 ON 07-Nov-08 359.775,00 07-Ago-09 -5.444,99   72 

PIHY 33 20706 14.927,39 15.000,00 CY 07-Nov-08 150.000,00 02-Abr-09 72,61   73 

LIP 20741 9.507,02 9.619,19 ON 07-Nov-08 102.296,25 24-Fev-09 112,17   74 

PIHY 41 12378 251.974,24 252.845,00 ON 10-Nov-08 240.000,00 10-Nov-08 870,76   75 

PIHY 41 18594 125.987,07 126.422,50 ON 10-Nov-08 120.000,00 10-Nov-08 435,43   75 

PIHY 41 18612 167.982,79 168.563,33 ON 10-Nov-08 160.000,00 10-Nov-08 580,54   75 

PIHY 41 16998 118.637,84 119.047,85 ON 10-Nov-08 113.000,00 10-Nov-08 410,01 2.296,73 75 

PIAP 31 18592 245.110,89 247.577,40 ON 10-Nov-08 235.000,00 10-Nov-08 2.466,51   76 

PIAP 31 16883 73.011,75 73.746,46 ON 10-Nov-08 70.000,00 10-Nov-08 734,71   76 

PIAP 31 12856 2.086.050,93 2.107.041,67 ON 10-Nov-08 2.000.000,00 10-Nov-08 20.990,74 24.191,95 76 

STLI 18 18597 207.947,83 279.002,78 ON 10-Nov-08 275.000,00 10-Nov-08 71.054,95   77 

PIHY 41 18608 3.510.152,33 3.522.282,15 CY 10-Nov-08 3.343.343,61 10-Nov-08 12.129,82   78 

PIHY 33 5839 139.239,00 140.000,00 ON 11-Nov-08 389.500,17 03-Abr-09 761,00   79 

STLI 12 15502 346.768,06 341.169,71 ON 11-Nov-08 339.050,64 20-Mar-09 -5.598,35   80 

LIP 2 20761 537.664,71 550.000,00 ON 11-Nov-08 1.823.468,18 24-Fev-09 12.335,29   81 

STLUSD 14635 180.261,88 200.077,78 CY 03-Nov-08 200.000,00 30-Jan-09 19.815,90   84 

STLUSD 14635 278.216,56 300.000,00 CY 03-Nov-08 600.000,00 16-Jan-09 21.783,44   84 

STLUSD 22367 103.830,97 108.603,00 CY 03-Nov-08 574.000,16 28-Ago-09 4.772,03   84 

STLUSD 18539 176.650,50 202.834,44 CY 03-Nov-08 200.000,00 03-Nov-08 26.183,94 72.555,30 84 

STLUSD 18542 88.718,75 101.869,05 ON 03-Nov-08 100.445,51 03-Nov-08 13.150,30   85 

STLUSD 21129 4.688,86 5.000,00 CY 04-Nov-08 300.000,00 08-Mai-09 311,14   86 

STLUSD 14635 258.985,66 300.990,04 CY 12-Nov-08 300.000,04 16-Jan-09 42.004,38   87 

STLUSD 22367 98.053,27 102.603,50 CY 07-Nov-08 466.000,19 28-Ago-09 4.550,23   88 

STLUSD 18589 303.475,95 347.302,26 CY 07-Nov-08 342.879,12 07-Nov-08 43.826,31 48.376,54 88 

STLUSD 18629 90.797,84 101.290,00 CY 13-Nov-08 100.000,00 13-Nov-08 10.492,16   89 

STLUSD 18630 90.797,84 101.290,00 CY 13-Nov-08 100.000,00 13-Nov-08 10.492,16 20.984,31 89 

(1) Diferença entre a Valorização das Loan Notes e o Valor pago ao cliente. 

(2) Duas tranches com vencimentos distintos. 

(3) Número que identifica as operações tal como foram agrupadas no Anexo C da presente Decisão. 

 

173) Já de seguida concretiza-se ainda melhor esta realidade, através de uma 

descrição mais detalhada de algumas situações desse tipo ocorridas em 

novembro de 2008: 

a. A cliente com a conta de investimento n.º 17090 (client group nº 214221) 

investiu, em 07-11-2007, €1.499.000,00 na Estratégia STLC 21, com 
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maturidade em 07-11-2008, garantia de capital de 100% a partir do 

primeiro trimestre e retorno de 4,5% a.a. sobre o capital investido, com 

prémio trimestral de permanência até ao máximo de 5% no quarto 

trimestre. Assim, o BPP SA garantia na maturidade pagar à referida cliente 

€1,521.006,15, correspondente ao capital mais retorno de 5%, já deduzido 

dos montantes de juro pagos em trimestres anteriores. 

Carteira 17090    

Estratégia STLC 21    

   Retorno em caso de 

permanência de 1 ano V. Investido Início Fim 

1.499.000,00 07-11-2007 07-11-2008 5% 

 

Na data de resgate da aplicação o Banco pagou efetivamente a esta cliente 

€1.521.006,15, quando a valorização, naquela mesma data, das loan notes 

da Estratégia resgatada (NAV das loan notes) era de €1.243.092,16. Para 

compensar a diferença entre o valor garantido e pago à cliente e a 

valorização das loan notes resgatadas, no montante de €277.913,99, o BPP 

procedeu ao registo da realização de operações de compra e venda do título 

«DBR 4,25% Jul/39», entre a carteira daquela cliente e a carteira da 

Estratégia STLC 22 (diferente da resgatada), de que resultou uma menos-

valia para esta Estratégia naquele montante (operações agrupadas no Anexo 

C sob o número 24) (fls. 2609-2794; 2745—2753; 3131; 12346-12379; 

17219).  

Capital 

Garantido 
Valorização Pago Diferença 

1.499.000,00 1.243.092,16 1.521.006,15 277.913,99 

 

A transação envolveu a compra e venda para a carteira da cliente, tendo 

como contraparte a Estratégia STLC 22, da quantidade em valor nominal de 

€50.000.000 de obrigações, no mesmo dia, 07.11.2008, do mesmo título 
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«DBR 4,25% Jul/39», mas ao montante global de compra de 

€59.083.561,64 e ao montante global de venda de €50.361.475,63, 

proporcionando à cliente uma mais-valia de 277.910,00 e à Estratégia e, 

concomitantemente, os clientes integrados na mesma, menos-valias de 

montante simétrico. 

DBR 4,25% Jul/39 Qtd. (valor nominal) Montantes 

Compra 50.000.000 59.083.561,64 

Venda 50.000.000 50.361.475,63 

Contraparte STLC 22 Mais/menos-valia 277.910,00 

 

b. O cliente com as contas de investimento n.os 5281 e 6993 (client group nº 

210510): 

i. Em 13-08-2008 investiu €500.000,00, na Estratégia STLC 17, com 

garantia de capital de 100% e retorno de 4,75% a.a. sobre o capital 

investido no final do primeiro trimestre, findo em 13-11-2008. 

Assim, o BPP SA garantia no final do primeiro trimestre pagar ao 

cliente €506.069,44; 

ii. Em 13-11-2007 investiu €540.000,00, na Estratégia STLC 21, com 

maturidade em 13-11-2008, garantia de capital de 100% a partir do 

primeiro trimestre e retorno de 4,5% a.a. sobre o capital investido, 

com prémio trimestral de permanência até ao máximo de 5% no 

quarto trimestre. Assim, o BPP SA garantia na maturidade pagar ao 

cliente €547.927,50, correspondente ao capital mais retorno de 5%, 

já deduzido dos montantes de juro pagos em trimestres anteriores. 

Carteira 5281    

Estratégia STLC 17    

   Retorno no final 

do 1º trim. V. Investido Início Fim do 1º trim. 

500.000,00 13-08-2008 13-11-2008 4,75% 
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Carteira 6993    

Estratégia STLC 21    

   Retorno em caso de 

permanência de 1 ano V. Investido Início Fim 

540.000,00 13-11-2007 13-11-2008 5% 

 

Na data de resgate o BPP pagou àquele cliente: 

- No caso do resgate das loan notes da Estratégia STLC 17, €506.069,00, 

quando a valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loan 

notes) foi de €186.791,60 (fls. 17119); 

- No caso do resgate das loan notes da Estratégia STLC 21, €547.927,50, 

quando a valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loan 

notes) foi de €466.165,66 (fls. 17121). 

Para compensar as diferenças entre o valor garantido e pago ao cliente e as 

valorizações das loan notes resgatadas (STLC 17 e STLC 21), nos 

montantes de €319.277,84 e €81.761,84, respetivamente, o BPP registou a 

realização de operações de compra e venda do título «DBR 4,25% Jul/39», 

entre as carteiras daquele cliente e a carteira da Estratégia STLC 17 (uma 

das resgatadas), de que resultou uma menos-valia para esta Estratégia no 

montante total de €401.038,16 (operações agrupadas no Anexo C sob o 

número 31).  

Capital Garantido Valorização Pago Diferença 

500.000,00 186.791,60 506.069,44 399.277,84 

540.000,00 466.165,66 547.297,50 81.761,84 

Total 401.039,68 
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A transação envolveu a compra e venda para as carteiras do cliente, tendo 

como contraparte a Estratégia STLC 17, das quantidades em valor nominal 

de €32.010.250 e €8.197.302 de obrigações, no mesmo dia, 13-11-2008, do 

mesmo título, «DBR 4,25% Jul/39», mas aos montantes globais de compra 

de €31.990.079,16 e €8.192.136,58 e aos montantes globais de venda de 

€32.309.355,80 e €8.273.898,11, respetivamente, proporcionando ao cliente 

mais-valias globais de €401.038,16 e à Estratégia STLC 17 e, 

concomitantemente, aos clientes integrados na mesma, menos-valias de 

montante simétrico. 

DBR 4,25% Jul/39 Qtd. (valor nominal) Montantes 

Compra 32.010.250 31.990.079,16 

Venda 32.010.250 32.309.355,80 

Compra 8.197.302 8.192.136,58 

Venda 8.197.302 8.273.898,11 

Contraparte STLC 17 Mais/menos valia 401.039,68 

 

c. O mesmo cliente (client group nº 210510), agora na conta de investimento 

n.º 17089, em 12-05-2008 renovou uma aplicação iniciada em 12-05-2007, 

no montante de €500.000,00, na Estratégia STLC 16, com garantia de 

capital de 100% a partir do primeiro trimestre, e retorno de 4,625% a.a. 

sobre o capital investido no final do segundo trimestre, findo em 12-11-

2008. Assim, o BPP garantia no final do segundo trimestre pagar ao cliente 

€506.069,44. 

Carteira 17089    

Estratégia STLC 16    

   Retorno no final 

do 2º trim. V. Investido Início Fim do 2º trim. 

500.000,00 12-05-2008 12-11-2008 4.625% 
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Na data de resgate o Banco pagou ao cliente €506.069,44, quando a 

valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loan notes) 

era de €338.328,20. Para compensar a diferença entre o valor garantido e 

pago ao cliente e a valorização das loan notes resgatadas, no montante de 

€167.741,24, o BPP registou a realização de operações de compra e venda 

do título «DBR 4,25% Jul/39», entre a carteira daquele cliente e a carteira 

da Estratégia STLC 16 (a resgatada), de que resultou uma menos-valia para 

esta Estratégia de aproximadamente o mesmo montante (operações 

agrupadas no Anexo C sob o número 29). 

Capital Garantido Valorização Pago Diferença 

500.000,00 338.328,20 506.069,44 167.741,24 

 

A transação envolveu a compra e venda para a carteira da cliente, tendo 

como contraparte a Estratégia STLC 16, da quantidade em valor nominal de 

€22.434.710 de obrigações, no mesmo dia 12.11.2008, do mesmo título 

«DBR 4,25% Jul/39», mas ao montante global de compra de 

€22.462.830,22 e ao montante global de venda de €22.630.570,06, 

proporcionando ao cliente uma mais-valia de €167.739,84 e à Estratégia e, 

concomitantemente, aos clientes integrados na mesma, menos-valias de 

montante simétrico. 

DBR 4,25% Jul/39 Qtd. (valor nominal) Montantes 

Compra 22.434.710 22.462.830,22 

Venda 22.434.710 22.630.570,06 

Contraparte STLC 16 Mais/menos valia 167.739,84 

 

d. O cliente com a conta de investimento n.º 14419 (client group nº 212457) 

investiu, em 02/11/2007, €115.000,00 na Estratégia PIAP 31, com 

maturidade em 03.11.2008, com garantia de capital de 100% na maturidade 

e com retorno mínimo de 5,00% a.a. e Retorno Objetivo de 5,75% a.a. 
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sobre o capital investido, no final do prazo. Assim, o BPP garantia na 

maturidade pagar ao cliente o mínimo de €120.861,81 e pelo menos, como 

retorno objetivo, €121.741,08. 

(…) 

Na maturidade o Banco pagou ao cliente €120.861,81, quando a valorização 

naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loan notes) era de 

€116.328,87. Para compensar a diferença entre o valor garantido e pago ao 

cliente e a valorização das loan notes da Estratégia resgatada, no montante 

de €4.532,94, o BPP registou a realização de operações de compra e venda 

do título «DBR 4,25% Jul/18», o que permitiu obter uma mais-valia para o 

cliente naquele montante.  

Mínimo Objectivo Valorização Pago Diferença

120.861,81         121.741,08    116.328,87     120.861,81     + 4.532,94

Capital + Juro

 

A transação envolveu a compra para a carteira do cliente e a venda para a 

Estratégia PIAP 25 da quantidade de 782.306 obrigações, no mesmo dia 

03.11.2008, do mesmo título, «DBR 4,25% Jul/18», mas ao preço global de 

compra de 102,8000% e ao preço global de venda de 103,3794%, 

proporcionando-lhe uma mais-valia de €4.532,91 (operações agrupadas no 

Anexo C sob o número 40). 

Qtd. Preço Montantes

782.306 -102,8000% - 818.503,05 

782.306 103,3794% + 823.035,96

Contraparte PIAP 25 + 4.532,91

Venda

DBR 4,25% Jul/18

Mais/menos Valia

Compra
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A Estratégia PIAP 25 e, concomitantemente, os clientes integrados na 

mesma, registou, com a operação simétrica, uma menos-valia de igual 

montante. 

174) Descrevem-se também agora com mais detalhe algumas situações desse tipo 

ocorridas antes de novembro de 2008: 

a. O cliente com a conta de investimento n.º 6457 investiu, em 26.10.2007, 

€325.000,00 na Estratégia STLI 17, com maturidade em 26.01.2008 e com 

renovações trimestrais automáticas até 12 meses, com garantia de capital de 

100% na maturidade e retorno de 4,25% a.a., e prémio trimestral de 

permanência de 0,25%, até um máximo de 5% a.a. no quarto trimestre 

(27.10.2008), garantindo o Banco nessa altura ao cliente um retorno 

mínimo de €329.730,56. 

(…) 

 

Em 27/10/2008, o Banco pagou a este cliente €329.730,56, sendo que a 

valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loan notes) 

era de €329.128,94. 

Mínimo Objectivo Valorização Pago Diferença

329.730,56         - 329.128,94     329.730,56     + 601,62

Capital + Juro

 

Para compensar esta diferença, no montante de €601,62, o Banco procedeu 

ao registo de operações de compra e venda do título «DBR 4,25%Jul/18» 

entre a carteira do cliente e a carteira da Estratégia STLI 19, nas mesmas 

quantidades (2.287.746), ao preço de compra de 103,7000% e ao preço de 

venda de 103,7262%, o que permitiu obter uma mais-valia no montante de 

€601,45 para o cliente, à custa dos clientes da Estratégia STLI 19.  



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

276 

 

Qtd. Preço Montantes

Compra 2.287.746 -103,7000% - 2.412.324,33 

Venda 2.287.746 103,7262% + 2.412.925,78

Contraparte STLI 19 + 601,45Mais/menos Valia

DBR 4,25% Jul/18

 

A Estratégia STLI 19 e, concomitantemente, os clientes integrados na 

mesma, registou, com a operação simétrica, uma menos-valia de igual 

montante; 

b. O cliente com a conta de investimento n.º 17958 investiu, em 11.10.2007, 

$708.000,00 (USD) na Estratégia STL USD, com maturidade em 

11.01.2008 e com renovações trimestrais automáticas até 12 meses, com 

garantia de capital de 100% na maturidade e com retorno de 4,4% a.a. e 

prémio trimestral de permanência de 0,20%, até um máximo de 5% a.a. no 

quarto trimestre, garantindo o Banco no quarto trimestre pagar ao cliente o 

mínimo de $718.321,07. 

(…) 

 

Em 13.10.2008 o Banco pagou ao cliente $718.321,07, sendo que a 

valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loans notes) 

era de $628.434,05. 

Mínimo Objectivo Valorização Pago Diferença

718.321,07         - 628.434,05     718.321,07     + 89.887,02

Capital + Juro

 

Para compensar esta diferença, no montante de $89.887,02, Banco efetuou 

operações de compra e venda do título «T4%/AGO/18» entre a carteira do 

cliente e a carteira da própria Estratégia STL USD, nas mesmas quantidades 
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de 20.000.000 de obrigações, ao preço de compra de 101,0000% e preço de 

venda de 101,4494%, o que permitiu obter uma mais-valia para o cliente de 

$89.887,02. 

 

 

A Estratégia STL USD e, concomitantemente, os clientes integrados na 

mesma, registou com a operação simétrica uma menos-valia de igual 

montante. 

c. O cliente com a conta de investimento n.º 17127 investiu, em 14.07.2008, 

€158.028,07 na Estratégia PIAP 26, com maturidade em 14.07.2009, com 

garantia de capital de 100% na maturidade e com retorno mínimo de 5,5% 

a.a. e retorno objetivo de 6% a.a., sobre o capital investido no final do 

prazo. Em 16.07.2008 resgatou antecipadamente 8,0281 unidades da 

Estratégia PIAP 26 no valor de €8.029,43 (inicialmente havia adquirido 

158,0294 unidades ao valor unitário de 999,9916%). 

(…) 

 

Em 31.10.2008, o Banco pagou ao cliente, por antecipação do resgate, 

€150.000,10 (correspondentes às 150,0013 unidades restantes), sendo que a 

valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loans notes) 

era de €146.873,38. 

Qtd. Preço Montantes

Compra 20.000.000 -101,0000% - 20.200.000,00 

Venda 20.000.000 101,4494% + 20.289.887,02

Contraparte STL USD + 89.887,02Mais/menos Valia

T 4% Ago/18
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Mínimo Objectivo Valorização Pago Diferença

152.452,12         152.675,04    146.873,38     150.000,10     + 3.126,72

Capital + Juro

 

Para compensar esta diferença, no montante de €3.126,72, Banco registou a 

realização de operações de compra e venda do título «DBR 4,25% Jul/39» 

entre a carteira do cliente e a carteira da Estratégia PIAP 26, nas mesmas 

quantidades de 2.050.979 de obrigações, ao preço de compra de 97,0000% e 

preço de venda de 97,1524%, o que permitiu obter uma mais-valia para o 

cliente naquele montante para resgatar o capital investido à custa dos 

clientes daquela Estratégia. 

Qtd. Preço Montantes

2.050.979 97,0000% - 2.017.868,33 

2.050.979 -97,1524% + 2.020.995,05

Contraparte PIAP 26 + 3.126,72Mais/menos Valia

DBR 4,25% Jul/39

Compra

Venda

 

A Estratégia PIAP 26 e, concomitantemente, os clientes integrados na 

mesma, registou com a operação simétrica uma menos-valia de igual 

montante. 

175) Considerando (i) os resgates ocorridos entre os meses de julho e outubro de 

2008, (ii) no vencimento das aplicações e (iii) em que a menos-valia para os 

clientes por efeito da realização de operações do tipo das descritas foi 

superior a €500,00, verifica-se que aconteceram, pelo menos, as seguintes 

situações (fls. 17041-17133; 17139-17231): 

   

Investimento Desinvestimento 

   
ESTRATÉGIA 

Cartei

ra 
Data Valor Data 

Valor das 

Loan Notes 
Maturidade 

Valor pago 

ao Cliente 
Menos-valia 

PIAP2.05 5674 05-09-2006 708.687,52 05-09-2008 812.311,23 05-09-2008 775.242,68 -37.068,55 

PIAP2.06 13681 18-01-2006 600.000,00 20-10-2008 671.055,90 20-10-2008 658.029,17 -13.026,73 

PIHY28 9497 27-07-2006 124.999,96 28-07-2008 150.827,74 28-07-2008 136.437,50 -14.390,24 
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176) Descrevendo agora com mais detalhe as três situações identificadas no 

quadro imediatamente anterior em que a menos-valia para o cliente é maior 

(identificadas a cinzento), verificou-se o seguinte: 

a. O cliente com a conta de investimento n.º 5674 (client group nº 211653) 

investiu, em 05-09-2006, €708.687,52 na Estratégia PIAP 2.05, com 

maturidade em 05-09-2008, garantia de capital de 100% e com retorno 

4,625% a.a. sobre o capital investido, no final do prazo. Assim, o BPP 

garantia na maturidade pagar ao cliente a quantia de €775.242,68. 

Carteira 5674    

Estratégia PIAP 2.05    

   Retorno garantido 

na maturidade V. Investido Início Fim 

708.687,52 05-09-2006 05-09-2008 4.625% 

 

Na data de resgate o Banco pagou ao cliente €775.242,68, embora a 

valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loan notes) 

fosse de €812.311,23. Para retirar à carteira do cliente o valor que excedia o 

montante garantido, o BPP registou a realização de operações de compra e 

venda do título «DBR 4,25% Jul/18», envolvendo a carteira daquele cliente, 

de que resultou uma menos-valia para o mesmo de €37.068,52.  

Capital 

Garantido 
Valorização Pago Diferença 

708.687,52 812.311,23 775.242,68 37.068,55 

 

A transação envolveu a compra e venda para a carteira do cliente da 

quantidade em valor nominal de €9.172.877 de obrigações, no mesmo dia, 

5.09.2008, do mesmo título, «DBR 4,25% Jul/18», mas ao montante global 
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de compra de €9.461.280,74 e ao montante global de venda de 

€9.424.212,22, provocando na carteira do cliente uma menos-valia de 

€37.068,52. 

 

DBR 4,25% Jul/18 Qtd. (valor nominal) Montantes 

Compra 9.172.877 9.461.280,74 

Venda 9.172.877 9.424.212,22 

Menos valia -37.068,52 

 

b. O cliente com a conta de investimento n.º 9497 (client group n.º 212097) 

investiu, em 27-07-2006, €124.999,96 na Estratégia PIHY 28, com maturidade 

em 28-07-2008, garantia de capital de 100% e com retorno mínimo de 4,25% 

a.a. e retorno objetivo de 4,5% a.a. sobre o capital investido, no final do prazo. 

Assim, o BPP garantia ao cliente, na maturidade, um mínimo €135.802,08 e 

um objetivo de €136.437,50. 

Carteira 9497    

Estratégia PIHY 28    

   Retorno 

V. Investido Início Fim Mínimo Objetivo 

124.999,96 27-07-2006 28-07-2008 4.25% 4,5% 

 

Na data de resgate o Banco pagou ao cliente €136.437,50, embora a      

valorização naquela data das loan notes da Estratégia resgatada (NAV das 

loan notes) fosse de €150.827,74. Para retirar à carteira do cliente o valor 

que excedia o capital investido acrescido do retorno objetivo, o BPP 

registou a realização de operações de compra e venda do título «UBS 

FLOAT JUN/09», envolvendo a carteira daquele cliente, de que resultou 

uma menos-valia para o mesmo de €14.390,22.  
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Capital+Juro    

Mínimo Objetivo Valorização Pago Diferença 

135.802,08 136.437,50 150.827,74 136.437,50 -14.390,24 

 

A transação envolveu a compra e venda para a carteira do cliente da 

quantidade em valor nominal de €963.876 de obrigações, no mesmo dia 

28/07/2008, do mesmo título «UBS FLOAT JUN/09», mas ao montante 

global de compra de €965.311,41 e ao montante global de venda de 

€950.921,19, provocando na carteira do cliente uma menos-valia de 

€14.390,22. 

UBS FLOAT JUN/09 Qtd. (valor nominal) Montantes 

Compra 963.876    965.311,41 

Venda 963.876 950.921,19 

Menos valia -14.390,22 

 

c. A cliente com a conta de investimento n.º 13681 (client group mº 

211920) investiu, em 18/01/2006, €600.000,00, na Estratégia PIAP 2.06, 

garantia de capital de 100% e com retorno 4,75% a.a. sobre o capital 

investido, no final do prazo. Assim, o BPP garantia na maturidade pagar à 

cliente a quantia de €658.029,17. 

Carteira 13681    

Estratégia PIAP 2.06    

   Retorno garantido 

na maturidade V. Investido Início Fim 

600.000,00 18-01-2006 20-10-2008 4.75% 

 

Na data de resgate o Banco pagou à cliente €658.029,17, embora a 

valorização naquela data das loan notes resgatadas (NAV das loan notes) 
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fosse de €671.055,90. Para retirar à carteira da cliente o valor que excedia o 

montante garantido, o BPP registou a realização de operações de compra e 

venda do título «DBR 4,25% Jul/18», envolvendo a carteira daquela cliente, 

de que resultou uma menos-valia para a mesma de €13.026,33.  

Capital 

Garantido 
Valorização Pago Diferença 

658.029,17 671.055,90 658.029,17 13.026,73 

 

A transação envolveu a compra e venda para a carteira do cliente da 

quantidade em valor nominal de €7.408.480 de obrigações, no mesmo dia, 

20/10/2008, do mesmo título «DBR 4,25% Jul/18», mas ao montante global 

de compra de €7.663.315,78 e ao montante global de venda de 

€7.650.289,45, provocando na carteira do cliente uma menos-valia de 

€13.026,33. 

DBR 4,25% Jul/18 Qtd. (valor nominal) Montantes 

Compra 7.408.480 7.663.315,78 

Venda 7.408.480 7.650.289,45 

Menos valia -13.026,33 

     

177) Com o registo das transações supra descritas o BPP procurava ajustar, no 

vencimento e/ou resgates das aplicações, a valorização das carteiras dos 

clientes ao montante que lhes tinha sido garantido pelo Banco.  

178) Assim, nas operações descritas, em que no momento do vencimento das 

aplicações dos clientes e/ou dos respetivos pedidos de resgate, as respetivas 

loan notes estavam valorizadas abaixo do contratualizado com os mesmos, as 

referidas operações tiveram por objetivo e por efeito dotar as carteiras desses 

clientes de valor, por forma a poder entregar-lhes os montantes acordados.  

179) Finalmente, quando, nas operações descritas, à data do resgate, as loan notes 
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estavam valorizadas acima do que tinha sido garantido ao cliente, o BPP 

registou a realização de operações com as características descritas, mas agora 

para retirar valor à carteira dos clientes cuja aplicações atingiam o 

vencimento e/ou solicitavam o respetivo resgate. 

180) Os clientes cujas carteiras foram utilizadas nas referidas transações não foram 

informados de que, na data do vencimento e/ou dos resgates das aplicações 

em que tinham investido, a valorização das loan notes de que eram titulares 

era inferior ou superior ao capital investido e ao montante mínimo e/ou 

objetivo acordado, nem que, nesses casos, para “ajustar” o valor da carteira 

(conferindo-lhe ou retirando-lhe valor), o Banco procedia aos referidos 

registos. 

* 

Divisão X – Transferência da carteira própria para a carteira da “Estratégia”  

25 e entre as carteiras das “Estratégias PICL 8 e PIAP 27, de Credit Default 

Swaps (CDS’s) com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio 

público da falência deste Banco: 

Subdivisão I – Transferência de um CDS com exposição ao Lehman Brothers 

da carteira própria do BPP para a carteira da PIAP 25: 

181) Em 21/12/2007 o BPP adquiriu, para a sua carteira própria, um “Credit 

Default Swap (CDS) Banco Hypovereinsbank” (Código 8000010), no 

montante de €10.000.000,00, com maturidade a 20 de Setembro de 2008. 

182) No referido CDS o BPP ficava exposto à ocorrência de um evento de crédito 

por parte do Lehman Brothers. 

183) Em 14/09/2008 o referido CDS ainda era detido pelo BPP, na sua carteira 

própria. 

184) Em 14/09/2008 foram tornadas públicas a notícia de que o Lehman Brothers 

apresentou um pedido de proteção de credores, havendo a possibilidade do 

Banco entrar em default. 
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185) Em data não concretamente apurada, mas com certeza nos dias 15 ou 16 de 

setembro de 2008, Paulo Lopes, à data Administrador e membro da Comissão 

Executiva do BPP com o pelouro da Área Asset Management, ordenou 

verbalmente, a Joana Peralta, à data Diretora da Área de Retorno Absoluto, a 

transferência do referido CDS da carteira própria do BPP para a carteira de 

um SIV de Retorno Absoluto (PIAP 25), ordenando-lhe ainda que a operação 

fosse registada com data-valor anterior à da falência do Lehman Brothers. 

186) No dia 15.09.2008, às 11h56m, Paulo Lopes remeteu um e-mail, dirigido, 

entre outros a Tiago Ferreira, com conhecimento a Salvador Fezas Vital, com 

o seguinte conteúdo: “Pedia que nessa informação fosse considerada a 

possibilidade de mudar o CDS que contém Lehman, e que se encontra afeto à 

carteira própria, para as contas de gestão discricionária, por forma a não 

existir impacto nos resultados deste ano”. 

187) Na sequência desse e-mail, Tiago Ferreira, no mesmo dia e pelas 14h03m, 

remeteu um e-mail a, entre outros, Salvador Fezas Vital, com conhecimento a 

Paulo Lopes, com o seguinte conteúdo: “Quero apenas validar os 

pressupostos apresentados pelo Paulo, pelo que será de facto uma questão 

de decisão de alocar estes ativos nos termos propostos”. 

188) Na sequência desse e-mail, Salvador Fezas Vital, no mesmo dia e pelas 

15h46m, remeteu um e-mail a, entre outros Tiago Ferreira, com 

conhecimento a Paulo Lopes, a dar a sua concordância. 

189) Ainda no mesmo dia 15/09/2008, às 17.45, Paulo Lopes dirigiu um e-mail 

aos demais membros da Comissão Executiva, com conhecimento a João 

Rendeiro, relativamente ao referido CDS, com o título “Alocação de CDS 

envolvendo Lehman Brothers”, com o seguinte teor (fls. 11012; 24699): 

“Exmos. Senhores, Na sequência de conversas anteriores sobre o tema, e no 

sentido de não afetar o resultado do Banco com a posição CDS contendo 

Lehman Brothers Holding, afigura-se como adequado: 1) Afetar 
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contabilisticamente o referido derivado de crédito às carteiras sob gestão 

discricionária; 2) Que essa afetação se faça com data posterior a 20 de 

Junho (depois do último pagamento) e antes do final do mês de Junho. Caso 

não exista desacordo dos destinatários do presente e-mail com o 

procedimento, será solicitado à contabilidade que proceda em 

conformidade”.  

190) Em 16/09/2008, às 08.36, Paulo Lopes reencaminhou o e-mail referido no 

ponto anterior para Tiago Ferreira (à data Diretor Financeiro), com 

conhecimento a João Rendeiro e à Comissão Executiva, acompanhado de 

texto com o seguinte teor (fls. 11012; 24699):“Caro Tiago, Não tendo 

recebido nenhuma manifestação de desacordo face ao disposto no e-mail 

abaixo, pedia que procedesses em conformidade”.  

191) Em 22/09/2008, às 09.38, Joana Peralta enviou um e-mail a Rui Domingues 

(à data Diretor de Operações) e a Stella Marques (à data Subdiretora de 

Operações), com o seguinte teor (fls. 24714): “Agradeço que o CDS 8000010 

seja transferido para a PIAP 25 com DV (Data-Valor) 21 Jun. 08”.   

192) A PIAP 25 era uma das estratégias de retorno absoluto geridas pelo BPP que 

garantia o capital na maturidade, como melhor se descreve no quadro que 

segue: 

Estratégia: PIAP 25 

Facto Descrição 

Denominação 

social 

completa 

PIAP 25 Strategy Ltd.. 

Resulta da redenominação da entidade PIAP 7 Management Ltd.. 

Registo/ 

Constituição 

Certificado pelo “Registrar of Corporate Affairs”, sob o BVI Company 

number: 639475, em 11 de Abril de 2007. 

Capital social $50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos - USD) divididos em 

50.000 ações ao valor nominal de $1,00 cada, e realizado em apenas 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

286 

 

$2,00. 

Acionista Genfid Services, SA, detentora de 2 ações ao valor nominal de $1,00 

cada. 

Emissão Loan Notes, em Euros, nas condições estabelecidas nas “Terms and 

Conditions” (subscritas/adquiridas por clientes do BPP, sendo a 

formalização dos investimentos feita através das CEGC e DDI). 

Sede social e 

agente 

A sede social está localizada no Citco Building e o agente nas BVI é o 

CITCO B.V.I. Limited. 

Instrumentos 

formais de 

Gestão do 

portfólio 

Representada por Genmanco Corporation (na qualidade de Diretor), 

celebrou, em 11.04.2007, um contrato de “Portfolio Management 

Agreement” com o BPPCY, representado por Nuno Paramés (Manager) e 

Salvador Fezas Vital (Executive Diretor), entidade detida a 100% pelo 

BPPSA.  

 

193) A operação de transferência do referido CDS da carteira própria do BPP para 

a carteira da PIAP 25 foi efetivamente executada em 22/09/2008, mas com 

data-valor de 20/06/2008. 

194) Esta operação implicou, atento o incumprimento do Lehman Brothers, uma 

perda de €9.127.722,22 na conta da estratégia PIAP 25. 

195) A referida perda de €9.127.722,22 não foi, correspetivamente, refletida na 

carteira própria do BPP. 

196) Como documento de suporte da operação foi arquivado no BPP um e-mail, 

impresso, datado de “20 de Junho de 2008 15:38”, de Joana Peralta para Rui 

Domingues e Stella Marques, com o seguinte teor: “Agradeço que o 

CDS8000010 seja transferido para a PIAP 25 com DV 20 Jun” (fls. 24714v). 

197)  O Departamento de Auditoria do BPP, em pesquisa aos e-mails produzidos 

em 20/06/2008 e 22/09/2008, em todas as caixas de correio eletrónico do 

Banco, não detetou qualquer e-mail com estas características, sobre esta 

operação ou sobre este assunto.   
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198) O e-mail datado de “20 de Junho de 2008 15:38” foi, por ordem de Paulo 

Lopes, entregue em papel por Joana Peralta, para arquivo, com a indicação de 

que se procedesse à remoção do arquivo de correio eletrónico do e-mail de 

22/09/2008. 

199) Da análise do e-mail datado de 22/09/2008, por comparação com o 

documento de suporte à realização da operação arquivado, constata-se que foi 

efetuada uma alteração da data de envio para “segunda-feira, 20 de Junho de 

2008 15:38”. 

200) O BPP, para omitir a verdadeira data de realização da operação, alterou a data 

do e-mail apenas para impressão, atribuindo-lhe uma data diferente da real e, 

posteriormente, arquivou-o como documento de suporte à realização da 

operação. 

201) Com a realização da operação descrita o valor da carteira da estratégia PIAP 

25 foi delapidado, afetando as carteiras dos clientes que detinham loan notes 

desta estratégia – em setembro de 2008, o CDS estava registado pela 

respetiva quantidade e preço de cotação “zero”. 

202) Em 31/10/2008, 42 clientes detinham loan notes da PIAP 25. 

203) Na sequência da deliberação do Conselho Diretivo da CMVM foi o BPP 

notificado, através do ofício nº 778/IF/DIEM/2009/9830, de 28/04/2009, para 

“caso ainda não tenham sido estornadas as operações e reposta a verdade dos 

factos, que sejam revertidas as transações anteriormente descritas e que sejam 

diretamente reconhecidas nas suas contas de origem as perdas resultantes do 

incumprimento da Lehman Brothers, as quais foram contabilizadas nas 

estratégias PIAP 25 e PIAP 27, através da transferência para estas de CDS 

provenientes, respetivamente, da carteira própria e da estratégia PICL 8 (sem 

capital garantido na maturidade)”. 
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204) Em 30/04/2009 o BPP efetuou o estorno da venda, com data-valor de 

20/06/2008 e, com data-valor de 22/10/2008, registou o reembolso final 

(RBT) do nominal do valor mobiliário. 

205) O BBP registou a perda para a carteira própria, com data de sistema (Sysdat) 

de 30 de abril de 2009 e datas-valor (Valdat) de 22 e 24/10/2008, no 

montante global de €9.129.370,28 [correspondente à soma de €9.127.722,22 

+ €1.648,06 relativo ao atraso no cumprimento do respetivo pagamento] 

como resultado de exercícios anteriores, em virtude de as contas do exercício 

de 2008, a que diziam respeito as transações, já estarem encerradas. 

206) Paralelamente, foi registado, em 30/04/2009, no Portfólio PIAP 25, com o nº 

0088946/001, o estorno do movimento de aquisição do nominal de 

€10.000.000 com data-valor de 20 de junho de 2008, bem como estornado o 

registo do reembolso (RBT) do título com data-valor de 22 de outubro de 

2008. Por sua vez, o estorno, para regularização da operação na PIAP 25, 

realizou-se de forma idêntica aos registos na carteira própria – i.e., nas datas 

Sysdat de 30 de abril de 2009 e Valdat de 22 e 24 de outubro de 2008, e no 

montante global de €9.129.370,28 (correspondente à soma de 9.127.722,22 + 

€1.648,06). 

207) Resumidamente foi a seguinte a sequência dos factos: 

Data de 

registo 

Data-

valor 

Registo/moviment

o 
Por 

21.12.200

7 

21.12.200

7 
Aquisição do CDS 

Carteira própria BPPSA 

N.º «0000285 – 828 Lisboa Nostro – 

Trading RA» 

22.09.200

8 

20.06.200

8 

Venda do CDS ao 

Portfólio PIAP 25 
Carteira própria BPPSA 

30.04.200

9 

20.06.200

8 
Estorno da Venda Carteira própria BPPSA 
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22.10.200

8 
Reembolso do CDS Carteira própria BPPSA 

22.10.200

8 Registo da perda 

€9.129.370,28 

A débito da «Account (conta n.º) 

1/297.002.978 – Lucro do Exercício 

2006». 
24.10.200

8 

22.09.200

8 

20.06.200

8 
Aquisição do CDS 

Portfólio PIAP 25 

n.º: 0088946-000 

s/inf. 
22.10.200

8 
Reembolso do CDS Portfólio PIAP 25 

23.10.200

9 

22.10.200

8 Registo da perda 

€9.129.370,28 

Movimentos financeiros/monetários 

registados na Account 

(conta de DO) n.º: 0088946/001.000.978 

(conta de liquidez-001, em Euros-978). 

27.10.200

9 

24.10.200

8 

30.04.200

9 

20.06.200

8 

Estorno da 

Aquisição 
Portfólio PIAP 25 

22.10.200

8 

Estorno do 

Reembolso 
Portfólio PIAP 25 

22.10.200

8 
Estorno do registo 

da perda 

€9.129.370,28 

Movimentos financeiros/monetários 

registados na Account 

(conta de DO) n.º: 0088946/001.000.978 

(conta de liquidez-001, em Euros-978). 

24.10.200

8 

 

208) A liquidez existente na conta da estratégia PIAP 25 foi, após o referido 

estorno, substituída por um crédito de correção. 

209) Paulo Lopes e Salvador Fezas Vital praticaram os factos descritos de forma 

consciente e voluntária, tratando-se de factos que conheciam, em que 

intervieram, que controlavam e que quiseram praticar. 
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210) João Rendeiro, Paulo Guichard e Fernando Lima tomaram conhecimento da 

operação antes da sua execução e não adotaram qualquer medida adequada a 

pôr termo aos factos descritos, porque assim o quiseram, tendo agido 

voluntária e conscientemente. 

211) Paulo Lopes solicitou a Tiago Ferreira a constituição de provisões para a 

operação descrita. 

212) Foi escolhida, como data-valor para a operação a data supra indicada, para 

beneficiar os clientes que assim recebiam desde a data do último pagamento 

de juros. 

213) Em 15 de setembro de 2008 não era ainda possível estimar os montantes das 

perdas decorrentes da apresentação do referido banco à proteção de credores, 

atento o facto do leilão determinativo de tal situação apenas “vulgarmente” 

ocorrer passados 20 a 30 dias. 

214) O evento de crédito só é declarado oficial após a sua ocorrência num prazo de 

48 horas depois. 

* 

Subdivisão II - Transferência de CDS com exposição ao Lehman Brothers da 

carteira da “estratégia” PICL 8 para a carteira da “estratégia” PIAP 27: 

215) Em 21/12/2007 o BPP adquiriu, para a carteira da estratégia PICL 8, por si de 

facto gerida por conta de clientes, um “CDS-Banco Hypovereinsbank” 

(Código 8000019) no montante de €5.000.000,00 (cinco milhões de euros), 

com maturidade a 20 de Setembro de 2008. 

216) Os elementos de identificação da estratégia PICL 8 são, em síntese, os que 

decorrem do quadro que segue: 

Estratégia: PICL 8 

Informação Descrição 

Denominação 

social 

PICL 8 Ventures Group Inc. 
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completa 

Registo/ 

Constituição 

Certificado pelo “Registrar of Corporate Affairs”, sob o “BVI Company 

number: 1010645”, em 13 de Fevereiro de 2006. 

Capital social $50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos - USD) divididos em 

50.000 ações ao valor nominal de $1,00 cada, e realizado em apenas 

$2,00. 

Acionista Genfid Services, SA, detentora de 2 ações ao valor nominal de $1,00 

cada, comprovado por 2 documentos designados de Shareholderegister. 

Emissão Loan Notes, em Euros, nas condições estabelecidas nas “Terms and 

Conditions”
 

(subscritas/adquiridas por clientes do BPP, sendo a 

formalização dos investimentos feita através das CEGC e DDI). 

Sede social e 

agente 

A sede social está localizada no Citco Building e o agente nas BVI é o 

CITCO B.V.I. Limited 

Instrumentos 

Formais de 

Gestão do 

portfolio 

Representada por Gemanco Corporation (na qualidade de Diretor), 

celebrou, em 13.02.2006, um contrato de “Portfolio Management 

Agreement” com o BPPCY, representado por Nuno Paramés (Manager) e 

Salvador Fezas Vital (Executive Diretor), entidade detida a 100% pelo 

BPPSA.  

 

217) No referido CDS aquela estratégia ficava exposta à ocorrência de um evento 

de crédito por parte do Lehman Brothers. 

218) Em 14/09/2008 o referido CDS era detido na carteira da estratégia PICL 8. 

219) A estratégia PICL 8 era uma estratégia de retorno absoluto sem garantia de 

capital. 

220) Em 14/09/2008 foram tornadas públicas a notícia da falência do Lehman 

Brothers e de que o Banco tinha entrado em default (fls. 24716). 

221) Em 15 de setembro de 2008, Paulo Lopes, na qualidade de Administrador do 

BPP, ordenou verbalmente a Rui Gomes (colaborador da área de Retorno 
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Absoluto do BPP), a realização da transferência do referido CDS da carteira 

da estratégia PICL 8 para a carteira da estratégia PIAP 27. 

222) Na sequência desta ordem Rui Gomes enviou, ainda em 15 de Setembro de 

2008, um e-mail para os destinatários “Ordens Estratégias” e “Retorno 

Absoluto” com o seguinte teor: “Queiram transferir o CDS nº 8000019 do 

PICL 8 para o PIAP 27, com dv (data-valor) de 12Set08”. 

223) Em 15 de Setembro de 2008 o “CDS Banco Hypovereinsbank” (Código 

8000019), detido na estratégia PICL 8, foi transferido, com data-valor de 12 

de setembro de 2008, para a “estratégia” PIAP 27 (estratégia de retorno 

absoluto, com garantia de capital na maturidade), cujos elementos de 

identificação são, em síntese, os que constam do quadro infra: 

Estratégia: PIAP 27 

Facto Descrição 

Denominação 

social 

completa 

PIAP 27 Capital Ltd. 

Resulta da redenominação da entidade PIAP 16 Ventures Co Inc.. 

Registo/ 

Constituição 

Certificado pelo “Registrar of Corporate Affairs”, sob o BVI Company 

number: 1007929, em 27 de Junho de 2007 que altera os documentos de 

constituição originais datados de 27 de Janeiro de 2006. 

Capital social $50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos - USD) divididos em 

50.000 ações ao valor nominal de $1,00 cada, e realizado em apenas 

$2,00 

Acionista Genfid Services, SA, detentora de 2 ações ao valor nominal de $1,00 

cada, comprovado por 2 documentos designados de Shareholderegister. 

Emissão Loan Notes, em Euros, nas condições estabelecidas nas “Terms and 

Conditions” (subscritas/adquiridas por clientes do BPPSA, sendo a 

formalização dos investimentos feita através das CEGC e DDI) 

Sede social e A sede social está localizada no Citco Building e o agente nas BVI é o 
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agente CITCO B.V.I. Limited 

Instrumentos 

Formais de 

Gestão do 

portfolio 

Representada por Genmanco Corporation (na qualidade de Diretor), 

celebrou, em 27.06.2007, um contrato de “Portfolio Management 

Agreement” com o BPPCY, representado por Nuno Paramés (Manager) e 

Salvador Fezas Vital (Executive Diretor), entidade detida a 100% pelo 

BPPSA.  

 

224) Esta operação implicou, atento o incumprimento do Lehman Brothers, uma 

perda de €4.563.861,11 na conta da “estratégia” PIAP 27. 

225) A referida perda de €4.563.861,11 foi eliminada da conta da “estratégia” 

PICL 8. 

226) O valor da carteira da estratégia PIAP 27 foi delapidado, afetando as carteiras 

dos clientes que detinham loan notes desta estratégia – em setembro de 2008, 

o CDS estava registado pela respetiva quantidade e preço de cotação “zero”. 

227) Em 31 de outubro de 2008, 32 clientes detinham loan notes da PIAP 27. 

228) Na sequência de deliberação do Conselho Diretivo da CMVM foi o BPP 

notificado, através do ofício nº 778/IF/DIEM/2009/9830, de 28 de abril de 

2009, para “caso ainda não tenham sido estornadas as operações e reposta a 

verdade dos factos, que sejam revertidas as transações anteriormente descritas 

e que sejam diretamente reconhecidas nas suas contas de origem as perdas 

resultantes do incumprimento do Lehman Brothers, as quais foram 

contabilizadas nas estratégias PIAP 25 e PIAP 27, através da transferência 

para estas de CDS provenientes, respetivamente, da carteira própria e da 

estratégia PICL 8 (sem capital garantido na maturidade)”. 

229) Com data de sistema (Sysdat) de 30 de abril de 2009 e data-valor (Valdat) de 

24 de outubro de 2008, foi estornado o registo da perda na PIAP 27 e 

registada a perda na carteira da PIAP 8, no montante total de €4.564.685,14 
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(correspondente à soma de €4.563.861,11 + €824,03 relativo ao atraso no 

cumprimento do respetivo pagamento). 

230) Resumidamente foi a seguinte a sequência dos factos: 

Data de 

registo 

Data-

valor 
Registo/movimento Por 

21.12.2007 21.12.2007 Aquisição do CDS 
Portfólio PICL 8 

n.º: 0088926-000 

15.09.2008 12.09.2008 

Venda do CDS ao 

Portfólio PIAP 27 

 

Portfólio PICL 8 

30.04.2009 

12.09.2008 Estorno da Venda Portfólio PICL 8 

22.10.2008 Reembolso do CDS Portfólio PICL 8 

22.10.2008 

Registo da perda 

€4.564.685,14 

A débito da 

«Account (conta n.º) 

88926/001.000.978 – DEPÓSITOS À 

ORDEM DE CLIENTES». 

24.10.2008 

15.09.2008 12.09.2008 Aquisição do CDS 
Portfólio PIAP 27 

n.º: 0088953-000 

s/inf. 22.10.2008 Reembolso do CDS Portfólio PIAP 27 

23.10.2009 22.10.2008 

Registo da perda 

€4.564.685,14 

Movimentos financeiros/monetários 

registados na Account (conta de DO) 

n.º: 0088953/001.000.978 (conta de 

liquidez-001, em Euros-978). 

27.10.2009 24.10.2008 

30.04.2009 

12.09.2008 Estorno da Aquisição Portfólio PIAP 27 

22.10.2008 Estorno do Reembolso Portfólio PIAP 27 

22.10.2008 Estorno do registo 

da perda 

€4.564.685,14 

Movimentos financeiros/monetários 

registados na Account (conta de DO) 

n.º: 0088953/001.000.978 (conta de 24.10.2008 
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liquidez-001, em Euros-978). 

 

231) Com o estorno das operações, os clientes que detinham loan notes da PIAP 

27 ficaram com um crédito de correção, em vez da liquidez existente. 

232) Paulo Lopes praticou os factos descritos, de forma consciente e voluntária, 

tratando-se de factos que conhecia, em que interveio, que controlava e que 

quis praticar. 

233) Paulo Lopes solicitou a constituição de provisões para garantir o montante da 

perda imputada à estratégia PIAP 27. 

* 

Divisão XI – Fecho de posição e alocação de perdas no Credit Default Swap 

(CDS) GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030): 

234) Em novembro de 2006 o BPP adquiriu para as carteiras das estratégias 

LEVERAGED DEBT GMAC e STLC 20, por si de facto geridas por conta de 

clientes, um Credit Default Swap (CDS) GMAC CITIGROUP (Cód. 

8000030) no montante de €50.000.000,00, com maturidade a 20 de março de 

2009. 

235) Os €50.000.000,00 do valor nocional do referido CDS foram, então, 

repartidos da seguinte forma: €23.544.000,00 foram alocados à estratégia 

LEVERAGED DEBT GMAC e €26.546.000,00 foram alocados à estratégia 

STLC 20. 

236) A estratégia LEVERAGED DEBT GMAC era uma estratégia de retorno 

absoluto, investimento indireto, sem garantia de capital. 

237) A estratégia STLC 20 era uma estratégia de retorno absoluto, investimento 

indireto, com garantia de capital. 

238) No referido CDS aquelas estratégias ficavam expostas à ocorrência de um 

evento de crédito na GMAC. 
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239) Em 07/10/2008, a estratégia STLC 20 cedeu a sua posição no referido CDS à 

estratégia STLC 17. 

240) Com efeito, em 07/10/2008, pelas 14:17, Rui Gomes enviou um e-mail para 

“Ordens Estratégias; Retorno Absoluto”, com o seguinte teor: “Boa tarde. 

Solicita-se a transferência do CDS (8000030) – GMAC de 26.456M do STLC 

20 para o STLC 17 com dv de hoje. Solicita-se também a transferência da 

respetiva margin call com dv de hoje. Obrigado” (fls. 26647). 

241) A estratégia STLC 17 era uma estratégia de retorno absoluto, investimento 

indireto, com garantia de capital. 

242) Em 31/10/2008, face ao risco de ocorrência de um evento de crédito 

envolvendo a GMAC, o que implicaria o acionamento do referido CDS, 

Paulo Lopes decidiu fechar a posição naquele Credit Default Swap, com uma 

perda total de €6.207.779,24, tendo o respetivo Termination Agreement entre 

o Citibank e o BPP sido assinado – no caso do BPP, pelo próprio Paulo 

Lopes – em 04/11/2008. 

243) Não obstante naquelas datas o referido CDS estar alocado, nos termos 

descritos, às estratégias LEVERAGED DEBT GMAC e STLC 17, o BPP 

decidiu ainda que a perda que seria de imputar à primeira deveria ser 

parcialmente transferida para a estratégia STLC 17, de forma a ser esta última 

estratégia a assumir uma parte maior das perdas que caberiam àquela. 

244) Com efeito, face à posição que cada uma das estratégias detinha no referido 

CDS, a perda total de €6.207.779,24 deveria ter sido repartida da seguinte 

forma: €3.284.660,15 deveriam ter sido imputados, como perda, à estratégia 

STLC 17, e €2.923.119,09 deveriam ter sido imputados, como perda, à 

estratégia LEVERAGED DEBT GMAC. 

245) No entanto, a alocação de perdas que foi decidida e executada pelo BPP foi 

de €5.848.783,37 para a estratégia STLC 17 e €358.995,87 para a estratégia 

LEVERAGED DEBT GMAC. 
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246) Desta forma a estratégia STLC 17 e, consequentemente, os titulares de loan 

notes desta estratégia, sofreram uma perda superior em €2.564.123,22 à que 

era devida. 

247) O valor da carteira da estratégia STLC 17 foi, nessa medida, delapidado, com 

efeitos sobre as carteiras dos clientes que detinham loan notes da mesma. 

248) Em 24/11/2008, 7 clientes detinham loan notes da STLC 17. 

249) Esta solução foi acordada entre Paulo Lopes e Paulo Guichard e, através dela, 

o Banco procurou, essencialmente, salvaguardar o “risco reputacional” deste 

tipo de estruturas (LEVERAGED DEBT). 

250) Com efeito, num e-mail enviado por Paulo Lopes a Paulo Guichard, no dia 7 

de novembro de 2008, às 16.18PM, pode ler-se, designadamente, o seguinte 

(fls. 26669-26670; 26705; 26685): 

“Caro Dr. Paulo Guichard, 

Na sequência do contacto anterior relativo à questão do Leveradged Debt da 

GMAC informo o seguinte: 

i) A área de Retorno absoluto (RA) mantinha desde Novembro de 2006 

uma posição em GMAC no valor nocional de 50 milhões via CDS. 

ii) Este valor encontrava-se repartido entre um valor de 23,544 mios no 

Leveradged Debt da GMAC (LD) e os restantes (26,545) em outros 

veículos de RA. 

iii) O valor nominal investido no Leveradged Debt da GMAC era de 2,616 

milhões de euros, repartido por 15 clientes. 

(…) 

(vi) Mais recentemente a GMAC anunciou a possibilidade de ser 

transformada em Banco, por forma a ter acesso aos apoios do estado 

norte-americano aos bancos, designadamente do programa TARP. 

Nesse sentido, foi comunicado pela empresa a possibilidade de num 

futuro próximo propor uma troca de dívida por capital. Esta operação 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

298 

 

funcionaria na base de uma troca de dívida atualmente existente por 

outra de menor valor nominal sendo o restante convertido em capital. 

Em termos práticos isso representaria para os credores uma redução do 

valor nominal a que têm direito e uma reestruturação da dívida. Esta 

situação consubstanciaria, caso a troca seja mandatória, um evento de 

crédito, e o acionar dos Credit Default Swaps. Caso essa Exchange offer 

não fosse mandatória não existiria evento de crédito e como tal não 

existiria lugar a apuramento de perdas debaixo do CDS. Caso se 

verificasse a primeira das situações a perda situar-se-ia entre os 40% e 

os 50%. Perante esta situação que estava a tornar extremamente 

reduzidas as alternativas da gestão tomou-se a iniciativa de fechar a 

posição, perdendo 12,41% (6.207.779,24 milhões de EUR, já 

reportados) quando as estimativas apontam para uma perda potencial 

de 50%. Ou seja, no valor respeitante ao CDS que se encontra afeto ao 

Leveraged Debt a perda seria de 2,92181 milhões, ou seja, um valor 

superior ao capital investido. 

vii) Na sequência dos valores apresentados nos pontos iii) e vi) a perda 

de capital seria total se aplicássemos diretamente os valores apurados. 

viii) Da análise que fizemos ao form distribuído (anexo), e importa 

salientar que se trata do primeiro Leveraged Debt produzido e que por 

isso apresentava ainda com algumas lacunas entretanto corrigidas, não 

resulta claro que a gestão possa desfazer a estrutura caso entenda que o 

risco de crédito é significativo e a fim de, no interesse dos investidores, 

minorar as perdas que a estrutura poderia registar. 

Assim, e dada a atual situação dos mercados e ainda o risco 

reputacional que envolve este tipo de estruturas, sugere-se que as 

perdas assumidas pela estratégia sejam apenas no montante que 

implique a perda de juros e parte do capital na parte que possa ainda 
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vir a ser recuperado via juros corridos da obrigação mantida na 

estrutura juntamente com o CDS, até final da estrutura (20/3/2009).  

Caso aceite esta opção as implicações seriam as seguintes: 

a) Assumir de perdas de 359 000€ no Leveraged Debt (valor que 

recebendo os juros da obrigação detida permite reembolsar o capital 

e proporcionar ainda uma rendibilidade mínima – perto de 0% - ao 

cliente) tal implica manter um montante nocional de 2 891 500€ na 

estratégia LD e transferir os restantes 20 652 500€ para outras 

estratégias de retorno absoluto. 

b) Nas restantes estratégias de Retorno Absoluto (que receberiam para 

além dos 26 545 000€ de valor nocional já detido os restantes 20 

652 500€) o valor das perdas situar-se-ia em 5 859 833,2€, sobre as 

quais se fará um esforço de recuperação através de investimento 

corrente. 

Fico ao dispor para prestar os esclarecimentos que entender 

necessários. 

Melhores cumprimentos. 

Paulo Lopes”. 

251) Posteriormente, num e-mail de 10 de novembro de 2008, às 8.50, enviado por 

Paulo Lopes a Paulo Lopes, pode ler-se: “Dr. Paulo Guichard respondeu na 

sexta-feira dia 07 de Novembro pelas 17 horas dizendo que tinha de ser 

adotada a solução proposta no e-mail” (fls. 26669-20670, maxime 26669). 

252) Paulo Lopes e Paulo Guichard, ao praticarem os factos descritos, agiram 

consciente e voluntariamente, sendo factos que conheciam, em que 

intervieram, que controlavam e que quiseram praticar. 

253) Paulo Lopes solicitou a Tiago Ferreira a constituição de provisões para 

garantir o montante da perda imputada à estratégia STLC 17. 

* 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

300 

 

Divisão XII – O processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”: 

254) Em 07/08/2008, a Privado Holding, SGPS, S.A. (PH), detentora de 100% do 

capital social do BPP, solicitou ao Banco de Portugal autorização para 

proceder a “um programa de emissão de obrigações subordinadas pelo 

Grupo Privado Holding, no sentido do mesmo poder ser considerado para 

efeitos de cálculo de fundos próprios complementares (“lower tier II”) (…)”. 

255) Na comunicação da PH ao Banco de Portugal referida no ponto anterior, lê-

se, designadamente: “(…) a estruturação da colocação nos termos 

apresentados (…) tem origem nas expectativas de colocação junto do nosso 

universo de clientes – à qual esta oferta se delimitará, com base numa ordem 

de subscrição individual para o efeito (não será aceite ou realizada qualquer 

subscrição ao abrigo de mandato de gestão discricionária: todas as 

colocações terão de ser expressamente subscritas pelos interessados)”. 

256) Em 30/09/2008 foi emitida pelo BPP a primeira série de obrigações, 

denominada «Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1.ª 

série», no montante global de €10.000.000, de valor nominal unitário de 

€50.000, com maturidade em 30 de Setembro de 2018 e remuneração 

equivalente à taxa Euribor acrescida de um spread de 175 basis points em 

todos os cupões e de um acréscimo de 75 basis points nos 11º ao 20º cupões. 

257) Foram subscritas obrigações desta primeira série para 30 clientes do BPP. 

258) Os clientes do BPP para cujas contas foram subscritas obrigações desta 

primeira série eram todos titulares de contas que não eram de gestão 

discricionária. 

259) Para os seguintes 6 clientes foram subscritas «Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1.ª série», nos seguintes valores nominais 

totais, contra os débitos dos mesmos montantes em dinheiro: 
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a. Maria Margarida Ribeiro C. Trindade Fanha – €50.000,00; 

b. Nuno Guilherme da Cunha Soares – €50.000,00; 

c. Paulo Luís Oliveira Magalhães – €100.000,00; 

d. António José Marques Moura – €100.000,00; 

e. Fernando Conceição Gomes – €100.000,00; 

f. António Magalhães Futuro Silva – €200.000,00. 

260) Em 24/10/2008 foi emitida pelo BPP a segunda série de obrigações, 

denominada «Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2.ª 

Série», no montante global de €10.000.000, de valor nominal unitário de 

€50.000, com maturidade em 24 de outubro de 2018 e remuneração 

equivalente à taxa Euribor acrescida de um spread de 175 basis points em 

todos os cupões e de um acréscimo de 75 basis points nos 11º ao 20º cupões. 

261) Foram subscritas obrigações desta segunda série para 37 clientes do BPP. 

262) De entre os 37 clientes do BPP para cujas contas foram subscritas obrigações 

desta 2ª série, 4 eram titulares de contas que não eram de gestão 

discricionária e 33 eram titulares de contas de gestão discricionária, todos 

melhor identificados no quadro que se segue: 

Nome do Cliente Nº de Cliente Montante do 

Investimento (em 

euros) 

Gestão 

Discricionária 

Sim (S) Não (N) 

Manuel Pereira 

Lopes 

0210400 350.000,00 S 

Manuel Pereira 

Lopes 

0210401 50.000,00 S 

Manuel Joaquim de 

Oliveira 

0211073 350.000,00 S 

Mateus da Silva 

Alves 

0211454 1.200.000,00 S 
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Rui Manuel Agro 

Magalhães Baião 

0022322 100.000,00 S 

Célio Morais dos 

Santos 

0211661 50.000,00 S 

Maria Antónia 

Ferreira Xavier 

0211742 50.000,00 S 

Domingos da Costa 

Pereira 

0212063 50.000,00 S 

José Tomé 

Gonçalves Dantas 

0212104 300.00,00 S 

Maria Antonieta 

Trota Sequeira 

0212145 50.000,00 S 

José Pedro Metelo de 

Carvalho 

0212245 50.000,00 S 

Maria Madalena 

Pinheiro 

0212320 100.000,00 S 

Joaquim da Silva 

Carmona 

0213069 150.000,00 S 

Francisco Rodriguez 

Ogando 

0213148 200.00,00 S 

Marinha Anunciação 

R. Cândido da Silva 

0213378 1.150.000,00 S 

Alexandre Rola 

Pereira 

0213439 100.000,00 S 

Paulo Luís Oliveira 

Magalhães 

0213442 50.000,00 S 

Sebastião Henriques 

Alves 

0213509 200.000,00 S 

Manuel de Oliveira 0213738 600.000,00 S 
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Castanhas 

Armindo Rafael 0213837 50.000,00 S 

José Pereira 

Monteiro 

0213871 250.000,00 S 

João Manuel da Silva 

Oliveira 

0213980 50.000,00 S 

Idálio Silva Coelho 0214187 350.000,00 S 

Francisco José dos 

Santos Poço 

0214390 250.000,00 S 

Paulo de Tarso da 

Cruz Domingos 

0215236 50.000,00 S 

Carlos Augusto de 

Pina Perloiro 

0215256 50.000,00 S 

Maria Helena F. 

S.Viegas 

0215436 50.000,00 S 

Silvino Marques 

Gomes 

0215470 100.000,00 S 

José Alberto Lima 

Ribeiro 

0215484 50.000,00 S 

António José T. S. 

Gouveia 

0215487 50.000,00 S 

Jaime dos Santos 

Araújo 

0215492 250.000,00 S 

Mário Fernando 

Borges Coelho 

0215496 50.000,00 S 

MNK Imóveis Lda 0215620 350.000,00 S 

Gondomar 

Associação de 

Deficientes/ 

0211823 100.000,00 N 
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Associação de Apoio 

ao Deficiente Nuno 

Silveira 

Manuel Figueiredo 

Arvela 

0212042 150.000,00 N 

Medianus, Inves. 

Imob. SA 

0212752 800.000,00 N 

Marfel, confecções 

Lda 

0213713 1.050.000,00 N 

 

263) Para o cliente Gondomar Associação de Deficientes/Associação de Apoio ao 

Deficiente Nuno Silveira, titular de conta que não era de gestão 

discricionária, foram subscritas «Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 

2008/2018 – 2.ª série» no valor nominal total de €100.000,00, contra o 

respetivo débito em dinheiro. 

264) O cliente Gondomar Associação de Deficientes/Associação de Apoio ao 

Deficiente Nuno Silveira solicitou telefonicamente a subscrição das referidas 

obrigações. 

265) A ordem de subscrição do referido cliente não foi fixada em suporte 

fonográfico. 

266) Por outro lado, ao contrário do que comunicara, inicialmente, ao Banco de 

Portugal e face à dificuldade em colocar esta emissão e tendo o BdP se 

mostrado, entretanto, recetivo à colocação de tais obrigações em clientes de 

gestão discricionária para efeitos de cálculo de fundos próprios, o BPP 

decidiu ainda subscrever as referidas obrigações subordinadas para as 

carteiras de 33 clientes que eram titulares de contas de gestão discricionária 

(supra identificados), sem que os mesmos se tenham pronunciado 

previamente sobre essa possibilidade ou ordenado a referida subscrição.  
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267) Esta solução – subscrever a emissão para clientes de gestão discricionária, 

sem que os clientes se tenham pronunciado previamente sobre essa 

possibilidade ou ordenado a referida subscrição – foi discutida entre Tiago 

Ferreira (Diretor Financeiro) e Paulo Lopes e levada ao conhecimento de toda 

a Comissão Executiva do BPP e do Arguido João Rendeiro, que decidiram 

pela sua implementação. 

268) Logo em 20/10/2008, num documento preparado pela Direção Financeira e 

apresentado à Administração, informava-se que “De acordo com todos os 

feedbacks recebidos as colocações de outubro estão a decorrer com muitas 

dificuldades, mas atendendo às questões analisadas na recente reunião com 

o Banco de Portugal, é indispensável a colocação de todas as séries”. Ao 

mesmo tempo solicitava-se nesse documento que fosse desde já “(…) 

considerada a subscrição, por veículos de Retorno Absoluto, das séries em 

curso, assegurando a sua colocação, dado que o Banco de Portugal não 

obstará à consideração dos mesmos para efeitos de Fundos Próprios mesmo 

nestas condições”. 

269) Em 27/10/2008, pelas 6.42 PM, Tiago Ferreira enviou um e-mail a Paulo 

Lopes, com conhecimento a Mafalda Trindade, referente ao assunto 

“Emissão Obrigações Subordinadas BPP SA”, com o seguinte teor (fls. 

26095-26096): “Viva Paulo Face à reunião com o Vice-Governador, isto tem 

mesmo de ser subscrito – é tesouraria que sai e entra logo de seguida. O que 

sugiro, é que tu (com o «chapéu» de Gestor do Retorno Absoluto) vendas um 

título à Carteira Própria (0000285), que neste momento não esteja 

financiado, por um valor similar ao das Subordinadas que és obrigado a 

subscrever, e fica relevado. Se estiveres de acordo, diz-me o nome do título 

para que eu comunique ao Vítor (pedindo-lhe que seja ele a ratificar junto da 

C.E. e do Dr. João Rendeiro) que vamos proceder assim, e que ele dê o OK. 

Depois disso (outra vez com aquele chapéu de gestor), pedias a emissão dos 
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tickets (subscrição das subordinadas, dando só conhecimento à Mafalda da 

instrução, compra da 285 e venda do retorno absoluto), e encerraríamos 

assim o ciclo. Concordas em proceder assim? Um abraço Tiago”. 

270) Paulo Lopes respondeu a este e-mail no dia 28/10/2008, às 8:27, através de 

um e-mail enviado a Tiago Ferreira, com conhecimento a Mafalda Trindade e 

Joana Peralta, onde se pode ler (fls. 26095): “Tiago, Se bem percebi a tua 

preocupação com o mail abaixo é não existir liquidez. Para este mês não 

existe ainda esse problema, pelo que ser[á] apenas questão de se fazerem 

tickets com os clientes de retorno Absoluto a comprar, certo? Isto podem ser 

particulares (investimento Direto) ou têm de ser SPV`s? Melhores 

cumprimentos Paulo Lopes”. 

271) Tiago Ferreira respondeu a este e-mail às 8:53 do mesmo dia 28/10/2008, 

igualmente com conhecimento a Mafalda Trindade e Joana Peralta, da 

seguinte forma (fls. 26095): “Viva Paulo, Podem ser particulares sob gestão 

discricionária, é até melhor. Se não houver ainda a necessidade, ótimo – 

estou de facto a centrar-me na questão da liquidez de retorno absoluto – mas 

de qualquer forma, o conhecimento à Comissão Executiva, nos termos em 

que apresentei, referindo que é uma solução do tipo «teve que ser», creio que 

deveríamos fazer sempre. Assim, só para esta transação, e se estiveres de 

acordo obviamente, peço que me deem Cc dos tickets de subscrição para que 

se faça saber deste «teve que ser». Um abraço Tiago”. 

272) Tendo, posteriormente, sido decidido, pela Comissão Executiva e pelo 

Arguido João Rendeiro, que a emissão seria colocada nas carteiras de clientes 

de gestão discricionária, Paulo Lopes transmitiu a Joana Peralta que seria 

efetivamente necessário utilizar as contas dos clientes de gestão discricionária 

para a colocação desta emissão, ordenando-lhe diretamente, na qualidade de 

Administrador responsável pela área de Asset Management, que distribuísse 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

307 

 

as obrigações pelos clientes de investimento direto que tivessem liquidez na 

carteira, o que, nos termos já supra descritos, efetivamente veio a acontecer. 

273) Em 17/07/2009, a (nova) Administração do BPP deliberou (fls. 24935-24937, 

maxime 24936): “Admitir a invalidade do negócio de subscrição das 

obrigações subordinadas emitidas pelo Banco Privado Português, S.A. e pelo 

Banco Privado Português (Cayman) Ltd., ambas objeto de colocação 

particular pelo Banco Privado Português, S.A., emitidas em, respetivamente 

30/09/2008 e 24/10/2008 pelo Banco Privado Português S.A. e 24/10/2008 

pelo Banco Privado Português Cayman”. 

274) A justificar essa opção invocou, designadamente, que (fls. 24935-24937, 

maxime 24936): “Um conjunto de clientes de «custódia» invocou junto do 

Banco Privado Português a existência de erro aquando da subscrição das 

Obrigações Subordinadas emitidas em 30/09/2008 e 24/10/2008 (…); Sem 

prejuízo de algumas particularidades de cada caso (…) a disparidade entre a 

impressão que causava a brochura então disponibilizada aos clientes pelo 

Banco e a sua situação financeira real, aquando do lançamento deste 

produto será suscetível de acolhimento judicial no sentido de concluir que os 

clientes têm direito a anular o negócio; A Administração reconhece o 

argumento apresentado pelos Clientes, bem como a invocação da existência 

de erro (…); Em determinados casos, as obrigações subordinadas referidas 

foram subscritas no âmbito de gestão discricionária de carteiras para 

«investimento direto», ou seja, o negócio foi celebrado pelo Banco Privado 

Português ao abrigo do mandato concedido pelo cliente, sem que este se 

tenha pronunciado sobre o mesmo; Foi considerado que nestes casos 

também subsiste o argumento da existência de nulidade por falta de forma, 

bem como que não deverá ser ignorada a situação de potencial 

responsabilidade civil do Banco Privado Português, na decorrência de 

incumprimento dos seus deveres fiduciários perante os clientes; Assim, 
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afigura-se prudente o Banco Privado Português admitir, também nestes 

casos, que o negócio é inválido (…); Pelos motivos e tendo presente os 

fundamentos e documentos acima referidos, bem como os deveres legais de 

tratamento equitativo dos Clientes e prevenção de conflito de interesses, 

deliberou-se em Conselho de Administração: Admitir a invalidade do 

negócio de subscrição das obrigações subordinadas (…)”.  

275) Para além de terem praticado os factos descritos, nenhum dos Arguidos 

adotou qualquer medida adequada a pôr-lhes termo imediato. 

276) João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Paulo Lopes, agiram 

voluntariamente na prática dos factos descritos, tratando-se de factos que 

todos conheciam, em que intervieram, que controlavam e que quiseram 

praticar. 

277) João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital agiram na convicção 

de que a sua conduta não era ilícita, por estarem convencidos de que o Banco 

de Portugal havia autorizado essa operação. 

278) Paulo Lopes agiu na convicção de que a sua conduta não era ilícita, por 

considerar que as condições gerais do contrato de gestão de carteira 

permitiam a prática dos factos descritos. 

* 

Divisão XIII – Transferência de títulos que constituíam fundos próprios de 

outras instituições de crédito da carteira própria do BPP para as carteiras dos 

SIV’s de Retorno Absoluto: 

279) Por carta datada de 14/12/2007, o Banco de Portugal alertou o BPP para a 

circunstância de os seus fundos próprios estarem negativos, em virtude de o 

Banco deter na sua carteira própria títulos que constituíam fundos próprios de 

outras instituições de crédito (obrigações subordinadas) e que não se 

encontravam devidamente classificados segundo a sua natureza, situação que 

deveria ser corrigida, impreterivelmente, até ao final do ano de 2007, através 
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da reposição pelo Banco dos seus fundos próprios a um nível compatível com 

o cumprimento das regras e limites prudenciais aplicáveis, quer em base 

individual, quer em base consolidada, devendo ser indicadas pelo BPP, com 

urgência, as medidas que tencionava adotar para o efeito.  

280) Na sequência da receção desta carta o arguido João Rendeiro chamou ao seu 

gabinete o também arguido Paulo Lopes (à data diretor da área de Asset 

Management) e Tiago Ferreira (Diretor Financeiro do Banco), solicitando-

lhes uma explicação para o sucedido, tendo estes esclarecido que a fragilidade 

do sistema de controlo interno do Banco não tinha permitido identificar 

aquela dívida como dívida subordinada da banca.  

281) Na mesma altura, Paulo Lopes explicou ainda a João Rendeiro que, não 

obstante o Banco de Portugal apenas ter identificado, na sua análise, pouco 

mais de 200 milhões de euros de títulos que constituíam fundos próprios de 

outras instituições de crédito na carteira própria do BPP, a situação seria mais 

grave, uma vez que, segundo uma análise feita pelo próprio Paulo Lopes e 

comunicada nessa altura a João Rendeiro, esse valor poderia ser superior. 

282) Na mesma altura Paulo Lopes sugeriu ainda a João Rendeiro que o problema 

fosse ultrapassado transferindo para as carteiras dos SIV`s de retorno absoluto 

os títulos que constituíam fundos próprios de outras instituições de crédito e 

que se encontravam na carteira do Banco, uma vez que a continuação dos 

mesmos na carteira própria do BPP comprometeria, em absoluto, os 

indicadores de fundos próprios e os rácios de solvabilidade do Banco e por 

considerarem que, sendo tais títulos bons para o BPP, também o seriam para 

os clientes. 

283) O arguido João Rendeiro concordou com esta solução, dando indicações 

expressas para que os títulos em causa fossem transferidos para as carteiras 

dos SIV`s de retorno absoluto. 
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284) Em 18/12/2007, em reunião da Comissão Executiva do BPP, à data presidida 

por Paulo Guichard e em que estiveram também presentes os 

Administradores Salvador Fezas Vital e Fernando Lima, foi, de acordo com a 

respetiva ata, discutido e deliberado o seguinte (fls. 25255; 26757): “Ponto 

Um – Supervisão – Banco de Portugal/Auditores Iniciou-se a reunião com 

uma exposição referente aos trabalhos realizados, no âmbito do processo de 

supervisão do Banco de Portugal em curso.  Analisou-se a carta enviada pelo 

Banco de Portugal, datada de 14 de Dezembro de 2007, relativa aos 

investimentos em títulos que constituem fundos próprios de outras 

instituições de crédito. Após uma amplo debate entre os membros da 

Comissão Executiva e a alta Direção do Banco, responsável pelo 

acompanhamento da supervisão das diversas entidades de tutela, foi decidido 

enviar uma carta resposta ao Banco de Portugal, visando os seguintes 

pontos: o entendimento e a conduta subjacentes aos investimentos 

realizados; as medidas a adotar e explicações a prestar; a explicação para o 

ocorrido e medidas para suprir as deficiências e as medidas a adotar a muito 

curto prazo. Neste contexto, optou-se por solicitar o parecer dos Auditores 

externos, no sentido de assegurar também, a sua concordância com as 

operações propostas e discutidas, para que todos os pontos se encontrem em 

conformidade com a supervisão do Banco de Portugal, até ao encerramento 

do exercício de 2007. Por fim, foi aprovada a carta proposta, com data de 17 

de Dezembro de 2007 e Refª: 0005/2007 TF/SFV. Dada a natureza e 

sensibilidade deste assunto, o mesmo será objeto de um acompanhamento 

cuidado, quer por parte do Administrador do respetivo pelouro, quer pelos 

restantes membros da Comissão Executiva”. 

285) Na referida carta resposta ao Banco de Portugal, com data de 17/12/2007, o 

BPP propõe, em suma, vender aos SIV`s de retorno absoluto, até ao final do 

ano, os títulos identificados pelo Banco de Portugal. 
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286) Assim, para ultrapassar, até ao final do ano de 2007, impreterivelmente, como 

lhe foi exigido pelo Banco de Portugal, o problema, por este identificado, da 

insuficiência de fundos próprios, bem como as dificuldades de cumprimento 

dos rácios e limites prudenciais aplicáveis com base consolidada, o BPP 

decidiu transferir da sua carteira própria para as carteiras de alguns SIV`s de 

retorno absoluto por si de facto geridos, os títulos que constituíam fundos 

próprios de outras instituições de crédito, bem como, nalguns casos em que o 

Banco tinha celebrado contratos de repos e sell and buy back, tendo por 

objeto esses títulos, ceder a sua posição contratual nos mesmos, transferindo 

para as carteiras dos referidos SIV´s todos os direitos e obrigações inerentes a 

esses contratos. 

287) Esta forma de ultrapassar o problema foi – mas aqui apenas no que se refere 

aos cerca de 201 milhões de euros de obrigações subordinadas identificados 

pelo Banco de Portugal – apresentada ao Auditor (a Deloitte & Associados, 

SROC, SA) (fls. 26796-26817, maxime 26796-26797) que, em carta enviada 

ao BPP e datada de 21/12/2007, “À atenção do Exmo. Senhor Dr. Salvador 

Fezas Vital”, afirma (fls. 25258-25259): “Através da carta nº 

18191/07/DSBDR, de 14 de Dezembro de 2007, o Banco de Portugal 

informou o Banco que nos termos da alínea b) do nº 9 do Aviso do Banco de 

Portugal nº 12/92, as aplicações com títulos que constituem fundos próprios 

de instituições de crédito, devem ser deduzidas aos fundos próprios do Banco 

na parte que exceda 10% dos mesmos. Esta situação coloca o Banco numa 

situação de fundos próprios negativos, havendo ainda a registar-se 

consequências no que se refere ao cumprimento dos rácios e limites 

prudenciais aplicáveis com base consolidada, ao nível da Privado Holding, 

SGPS, S.A. Em 30 de Novembro de 2007, o valor de mercado destes títulos 

ascende a, aproximadamente, 201 MEuros, dos quais 89 MEuros 

correspondem a operações de Sell and Buy Back. Até ao final do corrente 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

312 

 

ano e conforme previamente acordado com o Banco de Portugal, o Banco 

pretende resolver o problema de insuficiência de fundos próprios, vendendo 

os títulos ao respetivo valor de mercado na data da transação a Estratégias 

geridas pelo Grupo Privado Holding. Nos casos em que existam operações 

de Sell and Buy Back, o Banco realizará uma cedência de posição contratual 

a valores de mercado, transmitindo todos os direitos e obrigações para as 

Estratégias. Segundo fomos informados, os ativos serão alienados às 

seguintes estratégias: PIHY – Privado Investimento High Yield; PIAP – 

Privado Investimento Alternativo Plus; Short Term Liquidity Investment; 

Short Term Liquidity Capital. Face ao exposto, e após leitura de uma minuta 

de um contrato a celebrar de cessão de posição contratual e das políticas de 

investimento das estruturas acima referidas, não encontramos qualquer 

impedimento relevante para a realização das transações nos termos 

apresentados. Contudo, alertamos para o facto das mesmas terem de ser 

realizadas a preços de mercado (…)”. 

288) Nos dias 19/12/2007 e 20/12/2007, o BPP concretizou a operação por si 

delineada, incluindo as transferências dos títulos identificados pelo Banco de 

Portugal num conjunto mais amplo de transferências, para as carteiras dos 

SIV`s de Retorno Absoluto, de títulos da mesma natureza, numa operação 

que ascendeu a um valor global de €664.258.000,00 (seiscentos e sessenta e 

quatro milhões e duzentos e cinquenta e oito mil euros), conforme mais 

detalhadamente se descreve no quadro imediatamente infra: 

Data da 

Operação 
Nome do Título 

Código 

ISIN 

Preço 

Médio 

Estratégia 

Compradora 

Valor 

Nominal 

19-12-2007 ABN AMRO BANK NV AAB FLOAT 05/18 XS0256778464 95,85 STLI 15  11.000.000 

19-12-2007 ABN AMRO BANK NV AAB FLOAT 09-16 XS0267063435 99,90 STLI 15  5.200.000 

20-12-2007 ABN AMRO BANK NV AAB FLOAT 15-10 XS0221082125 97,78 STLI 15  18.800.000 

20-12-2007 ANZ CAP TRST III ANZ FLOAT 53-14 XS0207513127 100,00 STLI 16  29.964.000 

20-12-2007 APLHA FLOAT 29/12/2049 XS0159153823 104,48 STLI 16  4.688.000 

19-12-2007 BANCA INTESA SPA ISPIMFLOAT 02/16 XS0242832599 97,26 PIHY 40  6.641.000 
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      PIAP 2.02  1.059.000 

Total 7.700.000 

19-12-2007 BANCA NAZ LAVORO LAVORO FLOAT-11 XS0196740376 101,25 PIAP 27  5.000.000 

 

    101,25 PIAP 28  4.000.000 

Total 9.000.000 

19-12-2007 BANCA POPOLARE BPIIM FLOAT 16-11 XS0256368050 97,00 STLC 19  1.500.000 

 

    97,00 STLC 20  3.750.000 

Total 5.250.000 

20-12-2007 BANCA POPOLARE BPIIM FLOAT 16-11 XS0276033510 100,50 PIHY 37  800.000 

 

    100,50 STLC 20  11.000.000 

Total 11.800.000 

20-12-2007 BANCO PASTOR PASTOR VAR 06/49 ES0213770011 97,00 PIAP 29  12.200.000 

20-12-2007 BANCO SABADELL BANSAB FLOAT 16 ES0213860036 98,08 STLI 17  20.000.000 

19-12-2007 BANK OF IRELAND BKIR FLOAT 01/17 XS0283474483 97,00 STLC 19  5.500.000 

19-12-2007 BANQUE FED CRD MUT BFCM FLOAT 16-11 XS0278568026 97,75 STLC 18  8.000.000 

19-12-2007 BARCLAYS BK PLC BACR FLOAT 04/16 XS0240949791 98,00 STLI 17  5.000.000 

19-12-2007 BBVA SUB CAP UNI BBVASM FLOAT-11 XS0271771239 97,86 STLC 17  15.000.000 

19-12-2007 BBVA SUB CAP UNI BBVASM FLOAT-12 XS0218479334 97,75 STLC 17  5.000.000 

 

      STLI 17  10.000.000 

Total 15.000.000 

20-12-2007 BCP FINANCE BANK BCPN FLOAT 12/16 XS0278435226 99,63 STLC 17  14.650.000 

 

    99,63 STLC 18  20.350.000 

Total 35.000.000 

19-12-2007 BILBIZ FLOAT 01/03/2016 ES0214100010 96,00 STLC 19  19.000.000 

 

    96,00 STLC 18  6.500.000 

Total 25.500.000 

19-12-2007 BILBIZ FLOAT 28/09/2015 ES0214100002 96,58 STLC 19  8.900.000 

19-12-2007 BPU BANCA SCPA UBIIM FLOAT 15-10 XS0237670319 100,28 STLC 19  2.850.000 

 

    100,28 STLC 18  5.000.000 

Total 7.850.000 

19-12-2007 BPU BANCA SCPA UBIIM FLOAT 16-11 XS0259653292 100,63 PIHY 39  10.000.000 

  

  100,63 PIHY 37  4.000.000 

  

  100,63 PIHY 38  8.000.000 

  

  100,63 STLC 20  5.150.000 

Total 27.150.000 

19-12-2007 CAIXA GERAL FIN CXGD FLOAT 49-15 XS0230957424 100,20 PIHY 37  12.198.000 

 

    100,20 PIHY 38  10.914.000 

Total 23.112.000 
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20-12-2007 CAIXA GERAL FIN CXGD VAR 49/14 XS0195376925 100,00 PIHY 37  10.838.000 

19-12-2007 CAJA MADRID CAJAMM FLOAT-11 ES0214950166 96,65 PIHY 37  10.500.000 

 

    96,65 STLC 21  4.400.000 

 

    96,65 STLI 18  1.100.000 

 

    96,65 STLC 20  14.000.000 

Total 30.000.000 

19-12-2007 CAPITALIA SPA CAPIMFLOAT 15-10 XS0222426958 99,50 PIAP 27  10.000.000 

 

    99,50 PIAP 28  4.600.000 

Total 14.600.000 

19-12-2007 CAPITALIA SPA CAPIMFLOAT 16-10 XS0203450555 99,00 PIAP 29  5.000.000 

 

    99,00 PIAP 30  2.300.000 

Total 7.300.000 

19-12-2007 CAPITALIA SPA CAPIMFLOAT 16-11 XS0249857094 97,90 PIHY 40  9.100.000 

19-12-2007 DZ BANK CAPITAL FUND DZBK FLOAT 49 DE0009078337 99,40 PIHY 38  4.700.000 

20-12-2007 ERSTBK STRNT 19/07/2017 XS0260783005 96,24 PIHY 39  500.000 

 

    96,24 PIHY 38  19.450.000 

Total 19.950.000 

19-12-2007 ESF FLOAT 12/49 KYG312121141 100,00 PIHY 39  1.070.000 

19-12-2007 FORTIS BNK SA/NV FORTIS VAR 18-13 BE0930831194 97,00 PIHY 39  10.045.000 

19-12-2007 HBOS FLOAT 49/14 XS0188201619 101,00 PIHY 40  21.354.000 

19-12-2007 HBOS PLC HBOS FLOAT 17-12 XS0292269544 95,25 PIHY 39  8.650.000 

 

    95,25 PIHY 40  5.000.000 

Total 13.650.000 

19-12-2007 MONTE DEI PASCHI MONTEFLOAT 17-12 XS0236480322 98,40 PIAP 28  15.000.000 

19-12-2007 MONTE DEI PASCHI MONTEFLOAT 18-13 XS0238916620 98,00 PIAP 28  5.000.000 

19-12-2007 NAB STR NT 26/12/2049 XS0269714464 100,00 PIAP 29  14.850.000 

 

    100,00 PIAP 28  10.000.000 

Total 24.850.000 

19-12-2007 NATL BANQUES POP KNFP FLOAT 01/16 FR0010239400 98,85 PIAP 27  12.000.000 

19-12-2007 NGB FINANCE PLC NATGRE FLOAT 49 XS0172122904 101,25 PIHY 39  15.087.000 

19-12-2007 SANPAOLO IMI ISPIMFLOAT 16-11 XS0194783352 100,25 PIAP 27  17.800.000 

 

    100,25 PIHY 40  350.000 

Total 18.150.000 

20-12-2007 SANTANDER ISSUAN SANTAN FLOAT-12 XS0261717416 100,30 PIAP 29  7.500.000 

 

    100,30 PIAP 30  22.500.000 

Total 30.000.000 

19-12-2007 SKANDINAV ENSKIL SEB FLOAT 09/17 XS0230339847 96,75 PIAP 30  9.000.000 

19-12-2007 STANLIN FLOAT 28/03/2018 XS0276889937 96,75 PIAP 30  9.950.000 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

315 

 

 

    96,75 STLI 15  5.000.000 

 

    96,75 STLC 17  5.000.000 

 

    96,75 STLI 16  5.000.000 

 

    96,75 STLI 17  5.000.000 

Total 29.950.000 

19-12-2007 SYDBANK A/S SYDBKFLOAT 49-17 XS0235246948 94,11 STLC 21  2.900.000 

 

    94,11 STLUSD 5.180.000 

 

    94,11 STLC 15  20.000 

 

    94,11 STLC 16  700.000 

 

    94,11 STLC 17  4.630.000 

 

    94,11 STLI 18  6.600.000 

 

    94,11 STLI 16  2.170.000 

 

    94,11 STLC 18  5.900.000 

 

    94,11 STLC 20  1.900.000 

Total 30.000.000 

19-12-2007 UNICREDITO ITALI CRDITFLOAT 16-11 XS0267703352 97,50 PIHY 37  7.000.000 

 

    97,50 PIAP 31  5.000.000 

 

    97,50 STLI 16  4.000.000 

 

    97,50 PIAP 28  5.000.000 

Total 21.000.000 

TOTAL 664.258.000 

 

289) No que se refere, especificamente, aos títulos que tinham sido identificados 

pelo Banco de Portugal e que motivaram a carta de 14/12/2007, estas 

transferências foram as que se descrevem no quadro imediatamente infra: 

Data da 

Operação 
Nome do Título 

Código 

ISIN 

Preço 

Médio 

Estratégia 

Compradora 

Valor 

Nominal 

20-12-2007 BANCO PASTOR PASTOR VAR 06/49 ES0213770011 97,00 PIAP 29  12.200.000 

20-12-2007 BANCO SABADELL BANSAB FLOAT 16 ES0213860036 98,08 STLI 17  20.000.000 

19-12-2007 BBVA SUB CAP UNI BBVASM FLOAT-12 XS0218479334 97,75 STLC 17  5.000.000 

 

      STLI 17  10.000.000 

Total 15.000.000 

20-12-2007 BCP FINANCE BANK BCPN FLOAT 12/16 XS0278435226 99,63 STLC 17  14.650.000 

 

    99,63 STLC 18  20.350.000 

Total 35.000.000 

19-12-2007 CAIXA GERAL FIN CXGD FLOAT 49-15 XS0230957424 100,20 PIHY 37  12.198.000 

 

    100,20 PIHY 38  10.914.000 
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Total 23.112.000 

20-12-2007 CAIXA GERAL FIN CXGD VAR 49/14 XS0195376925 100,00 PIHY 37  10.838.000 

19-12-2007 MONTE DEI PASCHI MONTEFLOAT 17-12 XS0236480322 98,40 PIAP 28  15.000.000 

19-12-2007 NAB STR NT 26/12/2049 XS0269714464 100,00 PIAP 29  14.850.000 

 

    100,00 PIAP 28  10.000.000 

Total 24.850.000 

19-12-2007 SANPAOLO IMI ISPIMFLOAT 16-11 XS0194783352 100,25 PIAP 27  17.800.000 

 

    100,25 PIHY 40  350.000 

Total 18.150.000 

20-12-2007 SANTANDER ISSUAN SANTAN FLOAT-12 XS0261717416 100,30 PIAP 29  7.500.000 

 

    100,30 PIAP 30  22.500.000 

Total 30.000.000 

TOTAL 204.150.000 

 

290) Dos quadros imediatamente supra decorre, em primeiro lugar, que uma das 

“Estratégias” que o BPP escolheu como contraparte das transações que 

decidiu realizar foi a PIAP, cuja política de investimento consta a fls. 236 e 

237, dando-se aqui por integralmente reproduzido o seu teor. 

291) Por outro lado, para efeitos de valorização das transações realizadas nos dias 

19 e 20/12/2007, o BPP utilizou como critério o preço de oferta de compra 

(Bid). 

292) Porém, comparando os preços utilizados pelo BPP naquelas transações com 

as ofertas de compra (Bid`s) veiculadas pela Bloomberg, nas mesmas datas, 

para um conjunto de 76 contribuidores, imediatamente infra identificados 

pelos respetivos códigos,  

AAIL BIFI CSEM FRTB INME ODFI RZB UBSX 

ABN BOAX CSEZ GERM JEF ODIN SEBT UBSZ 

AKRO BPAG DAB GRAZ JPE OUBS SETA USEM 

ALET BPEX DB HSET JPEX PROX SEYD VENT 

BANI BPGL DBDK HVBT KBLU RABO SG VTBI 

BARL BPRX DMG IBCC LUDW RBCZ SNSX WGZT 
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BBSL BUAL DRET IEHY MDLJ RBOS TAS 

 BBSX CIEG DSEL IFEX MPNG RBSL TRAC 

 BBVA CL DZAG IMIT MSFI REMD TRIS 

 BCPC CSEB EFGC ING NOMX RURL UBBP 

  

é possível verificar que o BPP utilizou, na maior parte dos casos (correspondentes 

a cerca de 70% dos montantes transacionados), um preço de transação equivalente 

ou, por lapso, superior aos Bid`s mais altos e, nos restantes casos, um preço que 

oscilou entre o Bid médio e o Bid superior conforme melhor se descreve no quadro 

que segue: 

      
Ofertas de compra 

de Contribuidores (Bid`s) 

Nome do Título 
Valor 

Nominal 

Preço da 

transação 
Min. Med. Máx. 

Qtd. de 

Bid`s 

ABN AMRO BANK NV AAB FLOAT 05/18 11.000.000 95,85 93,10 94,46 99,95 18 

ABN AMRO BANK NV AAB FLOAT 09-16 5.200.000 99,90 95,37 96,06 99,90 17 

ABN AMRO BANK NV AAB FLOAT 15-10 18.800.000 97,78 93,00 96,76 100,18 20 

ANZ CAP TRST III ANZ FLOAT 53-14 29.964.000 100,00 88,95 95,16 100,00 17 

APLHA FLOAT 29/12/2049 4.688.000 104,48 100,00 100,42 104,48 13 

BANCA INTESA SPA ISPIMFLOAT 02/16 7.700.000 97,26 96,00 97,17 99,80 18 

BANCA NAZ LAVORO LAVORO FLOAT-11 9.000.000 101,25 97,42 98,42 101,25 16 

BANCA POPOLARE BPIIM FLOAT 16-11 5.250.000 97,00 95,00 96,98 99,86 17 

  11.800.000 100,50 95,74 97,11 97,30 13 

BANCO PASTOR PASTOR VAR 06/49 12.200.000 97,00 87,00 91,00 97,00 4 

BANCO SABADELL BANSAB FLOAT 16 20.000.000 98,08 94,70 95,57 96,28 17 

BANK OF IRELAND BKIR FLOAT 01/17 5.500.000 97,00 94,59 95,05 96,75 17 

BANQUE FED CRD MUT BFCM FLOAT 16-11 8.000.000 97,75 95,50 96,02 97,75 17 

BARCLAYS BK PLC BACR FLOAT 04/16 5.000.000 98,00 95,88 96,42 99,88 17 

BBVA SUB CAP UNI BBVASM FLOAT-11 15.000.000 97,86 95,89 96,30 97,86 17 

BBVA SUB CAP UNI BBVASM FLOAT-12 15.000.000 97,75 94,38 95,11 97,75 16 

BCP FINANCE BANK BCPN FLOAT 12/16 35.000.000 99,63 95,39 99,06 99,73 16 

BILBIZ FLOAT 01/03/2016 25.500.000 96,00 93,60 94,33 95,95 16 
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BILBIZ FLOAT 28/09/2015 8.900.000 96,58 95,35 95,58 96,57 15 

BPU BANCA SCPA UBIIM FLOAT 15-10 7.850.000 100,28 97,39 98,28 100,28 17 

BPU BANCA SCPA UBIIM FLOAT 16-11 27.150.000 100,63 97,14 97,55 99,25 14 

CAIXA GERAL FIN CXGD FLOAT 49-15 23.112.000 100,20 92,98 93,04 93,13 3 

CAIXA GERAL FIN CXGD VAR 49/14 10.838.000 100,00 93,00 96,50 100,00 2 

CAJA MADRID CAJAMM FLOAT-11 30.000.000 96,65 96,24 96,44 96,65 17 

CAPITALIA SPA CAPIMFLOAT 15-10 14.600.000 99,50 97,50 98,58 100,30 17 

CAPITALIA SPA CAPIMFLOAT 16-10 7.300.000 99,00 96,50 97,50 99,00 17 

CAPITALIA SPA CAPIMFLOAT 16-11 9.100.000 97,90 96,50 97,29 97,50 17 

DZ BANK CAPITAL FUND DZBK FLOAT 49 4.700.000 99,40 98,55 99,19 99,25 13 

ERSTBK STRNT 19/07/2017 19.950.000 96,24 95,42 96,07 100,52 15 

ESF FLOAT 12/49 1.070.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

FORTIS BNK SA/NV FORTIS VAR 18-13 10.045.000 97,00 93,05 94,05 97,00 17 

HBOS FLOAT 49/14 21.354.000 101,00 87,00 89,35 94,62 17 

HBOS PLC HBOS FLOAT 17-12 13.650.000 95,25 94,50 95,09 95,25 16 

MONTE DEI PASCHI MONTEFLOAT 17-12 15.000.000 98,40 95,00 96,16 100,65 17 

MONTE DEI PASCHI MONTEFLOAT 18-13 5.000.000 98,00 95,17 96,53 98,00 14 

NAB STR NT 26/12/2049 24.850.000 100,00 90,00 95,65 100,00 3 

NATL BANQUES POP KNFP FLOAT 01/16 12.000.000 98,85 95,71 96,43 99,77 17 

NGB FINANCE PLC NATGRE FLOAT 49 15.087.000 101,25 96,00 100,74 101,19 13 

SANPAOLO IMI ISPIMFLOAT 16-11 18.150.000 100,25 96,00 97,81 98,27 16 

SANTANDER ISSUAN SANTAN FLOAT-12 30.000.000 100,30 94,34 95,72 100,30 18 

SKANDINAV ENSKIL SEB FLOAT 09/17 9.000.000 96,75 95,44 96,25 96,75 17 

STANLIN FLOAT 28/03/2018 29.950.000 96,75 93,95 95,29 96,75 17 

SYDBANK A/S SYDBKFLOAT 49-17 30.000.000 94,11 0,00 0,00 0,00 0 

UNICREDITO ITALI CRDITFLOAT 16-11 21.000.000 97,50 96,00 96,79 99,91 16 

 

293) Acresce, ainda, não ser sequer verificável que as transações eram 

efetivamente executáveis com o mercado àqueles preços, uma vez que os 

contribuidores selecionados não se vinculavam a quantidades específicas, não 

sendo possível concluir que os mesmos pretendiam efetivamente adquirir ao 

preço por si indicado na Bloomberg todos os títulos que o BPP detinha em 

carteira. 
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294) Especificamente sobre este último aspeto a Deloitte, em parecer emitido em 

28/01/2008, a solicitação do Banco de Portugal, concluiu, considerando 

apenas as transferências dos cerca de 201 milhões de euros de títulos que 

tinham sido identificados pelo Banco de Portugal, que (fls. 25264-25268, 

maxime 25266): “7.1. Para dois dos títulos, nomeadamente ISPIM STRNT 

28/06/2016 e BANSAB FLOAT 16 não foi possível obter evidência de que os 

preços são executáveis em virtude do contribuidor utilizado pelo Banco não 

se encontrar a divulgar preços para os referidos títulos na data em que 

procedemos a esta análise; e 7.2. Não obtivemos evidência de que os 

contribuidores utilizados pelo Banco pretendiam adquirir ao preço 

executável por estes indicados na Bloomberg todos os títulos que o Banco 

detinha em carteira. Segundo entendemos, esta evidência só seria possível de 

obter se o Banco pretendesse realizar as referidas transações com os 

contribuidores, dado que os contribuidores selecionados não se vinculam a 

quantidades específicas para os títulos analisados”. 

295) Por outro lado, ainda, não obstante terem sido realizadas nas condições de 

preço supra descritas, aquelas transações originaram, ainda assim, uma 

menos-valia para a carteira própria do BPP que, dependendo do critério 

utilizado para valorização dos títulos na carteira própria do Banco (FIFO – 

first in first out; Cmp EF – Custo Médio Ponderado das Existências Finais ou 

CMP - Custo Médio Ponderado) se situou entre os €-642.583,00, utilizando o 

primeiro dos critérios referidos, e os €-11.502.895,00, em caso de utilização 

do último desses critérios. 

296) Porém, caso o BPP tivesse utilizado como preço de transação o Bid médio ou 

o Bid mínimo, a menos-valia para o Banco com aquelas transações seria 

significativamente superior, situando-se, no caso da utilização do Bid médio, 

entre os €-23.055.850 e os €-28.316.161 e, no caso da utilização do Bid 

mínimo, entre um valor que se situaria entre os €-34.299.392,00 e os €-
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39.559.703,00, conforme se resume no quadro que segue imediatamente infra 

e se descreve, mais detalhadamente, nos Anexos G e H, que fazem 

igualmente parte integrante desta Decisão: 

Valor Nominal (€) 664.258.000 Dezembro de 2007 

Estimativa da aquisição pela Carteira 

Própria (€) 

FIFO Cmp Ef CMP 

659.992.573 662.725.153 665.252.884 

Alienação aos SIV de 

RA (€) 

Preços BPP Estimativa da menos valia 

653.749.989 (A) -6.242.583 (C) -8.975.164 (C) 
-11.502.895 

(C) 

Tipo de 

ofertas 
Cálculo 

Estimativa com base nas ofertas de contribuidores 

selecionados 

BID 

Min 625.693.181 (B) 
-34.299.392 

(D) 

-37.031.972 

(D) 

-39.559.703 

(D) 

Med 636.936.723 -23.055.850 -25.788.430 -28.316.161 

MÁX 651.991.492 -8.001.081 -10.733.661 -13.261.393 

Preços BPP vs BID min 
28.056.808,25 

(A-B) 
28.056.808,25 (C-D) 

 

297) Do quadro imediatamente supra decorre, ainda, que mesmo que todas as 

transações tivessem sido efetuadas ao bid máximo, ainda assim a menos-valia 

para o Banco se situaria num valor que oscilaria entre os €-8.001.081,00 e os 

€-13.261.393,00, pelo que, em qualquer caso, sempre superior à menos-valia 

efetivamente apurada pelo BPP – que, como se referiu, sendo apurada de 

acordo com os critérios FIFO, Cmp EF ou CMP, se situaria entre os €-

642.583,00 e os €-11.502.895,00 –, o que demonstra que o BPP, em média, 

utilizou inclusivamente um preço de venda dos referidos títulos superior ao 

Bid máximo. 
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298) A Deloitte, em parecer emitido em 28/01/2008, a solicitação do Banco de 

Portugal, concluiu, considerando apenas as transferências dos títulos que 

tinham sido identificados pelo Banco de Portugal, que “os preços utilizados 

pelo Banco na realização das transações acima referidas, correspondem, na 

maior parte dos casos, aos Bid`s mais altos para o conjunto de 

contribuidores selecionados. Caso fosse utilizado o Bid mais baixo ou o Bid 

médio, a menos valia do Banco seria superior à menos valia registada em, 

aproximadamente, 12,7MEuros e 6,5MEuros” (fls. 25264-25268, maxime 

25266). 

299) Pese embora o referido nos factos precedentes, a Deloitte considera que, em 

geral, as transações foram feitas a preço de mercado, houve exceções mas não 

foram significativas, que o preço seguido pelo Banco era aceitável e se tivesse 

sabido do valor exato não alteraria tais conclusões. 

300) Por outro lado ainda, verifica-se igualmente que os títulos que foram 

alienados pelo BPP às carteiras dos SIV`s de retorno absoluto eram títulos 

que tinham, na altura em que foram transacionados e devido ao facto de se 

estar no final do ano, reduzida liquidez.  

301) Não obstante os graves problemas de liquidez verificados no BPP, que 

determinaram mesmo a suspensão de pagamentos em 24/11/2008, verifica-se 

que dos cerca de 912 milhões de euros de valor nominal dos títulos 

adquiridos e detidos pelos SIV de Retorno Absoluto em 31/12/2007 – dos 

quais cerca de 664 milhões de euros haviam sido adquiridos, conforme já se 

descreveu, à carteira própria do BPP –, mantinham-se na carteira dos SIV`s, 

em 28/11/2008, cerca de 752 milhões de euros de valor nominal dos referidos 

títulos, como se resume no quadro imediatamente infra (fls. 9765-9796): 
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302) A Deloitte, no supra referido parecer de 28/01/2008, referiu o seguinte: a 

“dificuldade, neste momento, de obter informação sobre transações reais 

praticadas, sobre os títulos objeto de análise, entre entidades independentes, 

dada a situação de baixa liquidez que pudemos observar nos mercados 
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típicos em que se transacionam este tipo de títulos” (negrito aditado) (fls. 

25264-25268, maxime 25266). 

303) Por outro lado, entre o final dos meses de novembro e dezembro de 2007 

verificou-se simultaneamente uma variação do endividamento nas carteiras 

dos SIV`s através de contratos de Repos e Sell and Buy Back, endividamento 

que passou de um valor de €-269.121.246,00, no final de novembro de 2007, 

para um valor de €-829.172.821,00, no final de dezembro do mesmo ano, o 

que corresponde a um acréscimo de endividamento dos SIV, num único 

mês, de cerca de 560 milhões de euros. 

304) Uma análise da evolução dos financiamentos com Repos e Sell and Buy Back 

nas carteiras dos SIV`s, entre dezembro de 2006 e agosto de 2009, mostra 

mesmo que o valor mais alto de endividamento com Repos e Sell and Buy 

Back nas carteiras dos SIV`s aconteceu no final do mês de dezembro de 2007, 

como pode verificar-se pela análise do gráfico infra. 

 

305) Este aumento do endividamento nas carteiras dos SIV`s de retorno absoluto 

serviu, na sua quase totalidade, para financiar a aquisição por estes dos títulos 

que foram, em 19/12/2007 e 20/12/2007, transferidos pelo BPP para essas 

carteiras a partir da sua carteira própria. 
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306) O endividamento era uma atividade regular dos SIV, tendo como objetivo 

potenciar uma rentabilidade superior ao investimento feito. Isto é conseguido 

desde que a rentabilidade média dos ativos detidos seja superior ao custo de 

financiamento. 

307) Este endividamento encontrava-se previsto nas condições gerais e individuais 

de gestão de carteiras que eram assinadas pelos clientes de Retorno Absoluto 

junto do BPP. 

308) A dívida contraída já se encontrava amortizada, em 31.08.2008, o que foi 

efetuado com recurso às amortizações de títulos (358 milhões de euros no 

período), às entradas de clientes (líquido de 219 milhões de euros) e aos 

cupões recebidos (71 milhões de euros que excede largamente o custo da 

dívida incorrido no período). 

309) Com as operações referidas o BPP aumentou a exposição das estratégias a 

emissões de dívida subordinada dos sectores bancário/financeiro (com a 

compra, numa altura em que o mercado de dívida subordinada, por ser o final 

do ano, tinha pouca liquidez, dos títulos identificados, em geral, aos bid`s 

mais altos e, nalguns casos, mesmo a preços superiores ao do bid mais alto), 

através de um aumento dos respetivos passivos.  

310) Em dezembro de 2007, todas as obrigações adquiridas eram, de acordo com 

notações da Moody’s, “investment grade” (superiores a Baa3) e que caso se 

atribuísse o valor de 1 ao rating mais elevado da escala Moody’s (Aaa), 2 ao 

nível imediatamente abaixo (Aa1) e por aí em diante, as compras efetuadas 

tinham um rating médio de 4,58, que equivale a um rating entre Aa3 e A1, 

situando-se dentro dos 25% mais sólidos da escala. 

311) Esse aumento de ativos e passivos significou uma maior exposição dos 

SIV`s que o BPP escolheu como contraparte das operações com a sua carteira 

própria a emissões de obrigações subordinadas do sector bancário/financeiro, 

através da concentração do risco nesse sector de atividade, bem como o 
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aumento da maturidade média dos títulos e do grau de subordinação, 

numa altura em que, por ser o final do ano, era muito baixa a liquidez no 

mercado de dívida e de produtos estruturados e os mecanismos de 

formação dos preços eram muito deficientes.  

312) No que respeita ao impacto, em termos de risco, que aquelas transferências 

originaram nas carteiras dos SIV`s, pode verificar-se, designadamente, o 

seguinte: 

a. Que o peso dos títulos emitidos pelo sector bancário/financeiro face ao 

total de títulos detidos nas carteiras dos SIV`s, aumentou de 41% em 

30/11/2007 para 57% em 31/12/2007, o que significa uma concentração do 

investimento num sector que estava, desde o segundo semestre de 2007, a 

revelar sinais de crise financeira (também denominada crise do subprime, 

cuja dimensão total foi revelada no último trimestre de 2008); 

b. Que, por outro lado, a evolução dos níveis da alavancagem no conjunto 

dos SIV`s para os quais aqueles títulos foram transferidos passou de um 

valor de 16% em 30/11/2007 para um valor de 70% em 31/12/2007. 

Num cenário que era já de instabilidade dos mercados, estas transferências 

e a alavancagem que foi necessária para as concretizar expuseram os 

veículos a um aumento dos riscos financeiro e de liquidez; 

c. Olhando para as características dos títulos em carteira antes e após aquelas 

transferências, constata-se que em geral foram adquiridos títulos com 

maturidades superiores a 5 anos. Com efeito, as maturidades identificadas 

pela Bloomberg para os cerca de 664M€ adquiridos à carteira própria 

variam entre os 48% de títulos com maturidades entre os 5 e os 10 anos e os 

restantes com maturidades entre os 10 e os 50 anos, conforme se sintetiza 

no quadro infra: 
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Nessa medida a operação contribuiu para o aumento da maturidade média 

da carteira, que em novembro de 2007 era composta por 45% de títulos com 

maturidades inferiores a 5 anos e, em dezembro de 2007, passou a ser 

composta apenas por 24,2% de títulos com maturidades inferiores a 5 anos, 

conforme se sintetiza no quadro que segue: 

 

Se as transações referidas não tivessem sido realizadas o peso de títulos 

com maturidades inferiores a 5 anos baixaria, considerando as transações 

que foram feitas entre as carteiras dos SIV`s e o mercado, para um valor 

de 35%, conforme se pode verificar no quadro imediatamente infra, e não, 

como efetivamente aconteceu, para um valor próximo dos 24%. 

 

d. Por outro lado ainda, agora quanto à subordinação, verifica-se que foram 

adquiridos para as carteiras dos SIV`s, em dezembro de 2007, 54% de 

títulos subordinados, aumentando o peso destes títulos, face ao total de 

títulos detidos pelas carteiras, de 17% em novembro de 2007 para 33% em 

dezembro de 2007, conforme se resume no quadro infra: 
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as os cerca de 664M€ adquiridos à carteira própria, verifica-se que 73,6% 

desses títulos estavam classificados na Bloomberg como dívida 

subordinada, como se resume no quadro infra: 
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Se as transações com a carteira própria não tivessem sido realizadas o peso 

de títulos subordinados diminuiria 1%, de 17% para 16%, no total de 

títulos nas carteiras dos SIV, conforme se mostra no quadro infra: 

 

 

313) Tipicamente, as obrigações com maturidade superior a 5 anos eram 

reembolsadas ao fim de 5 anos. 

314) Comparando o preço pelo qual os títulos foram transferidos em 19/12/2007 e 

20/12/2007 com a valorização atribuída pelo próprio BPP a esses ativos em 

dezembro de 2008, efetuada após a introdução, pela Administração nomeada 

pelo Banco de Portugal em novembro de 2008, de novos critérios 

valorimétricos, verifica-se uma queda da valorização média ponderada desses 
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títulos, conforme pode verificar-se pela análise dos gráficos que se seguem e 

pelo que se descreve mais detalhadamente no Anexo I, que constitui 

igualmente parte integrante desta Decisão (fls. 4976-4978; 5754-5763): 
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315) Nuno Paramés (Diretor de Risco) comunicou à Administração do BPP que 

considerava que os ativos estavam sobreavaliados. 

316) A Deloitte remeteu ao BPP uma carta, datada de 28.12.2007, junta a fls. 

25256, na qual referia, entre o mais, o seguinte: “Face à legislação aplicável, 

nomeadamente no Artigo 74º do Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras e no Artigo 309º do Código dos Valores Mobiliários, 

entendemos não existir conflito de interesses, desde que a acima referida 

venda dos títulos e cedências de posição contratual às entidades que gerem 

os ativos dos clientes do Grupo Privado Holding (identificadas como 

“Estratégias” no nosso parecer de 21 do corrente) sejam realizadas aos 

respetivos valores de mercado (justo valor)”. 

317) Pese embora o teor do parecer remetido pela Deloitte ao BdP no dia 

28.01.2008, o procedimento de transferência e o apuramento do respetivo 

preço foram acompanhados por Técnicos da Deloitte, que concordaram com o 

critério utilizado pelo BPP.  
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318) João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima 

tiveram conhecimento das referidas transferências e não adotaram medidas 

para pôr termo aos factos descritos, tendo confiado em Paulo Lopes e que a 

operação era regular e lícita por estar a ser acompanhada pelo Banco de 

Portugal e pela Deloitte. 

319) Paulo Lopes conhecia e quis praticar os factos descritos, de forma voluntária, 

na convição de que a operação não gerava qualquer conflito de interesses, 

nem prejudicava os clientes, convição essa que, face ao acompanhamento 

próximo desta matéria pela Deloitte, se sustentou na concordância 

manifestada, durante a execução da operação, pela sociedade auditora no que 

respeita ao conflito de interesses. 

* 

Divisão XIV – Transferência de €40.000.000,00 (quarenta milhões de euros) a 

partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: 

320) Em 13/03/2007, o BPP celebrou com o Banco Santander de Negócios 

Portugal (BSNP) um contrato de equity option sobre ações do Banco 

Comercial Português (BCP) no valor de €25.000.000,00. Tal contrato, 

assinado em nome do BPP por João Rendeiro e Salvador Fezas Vital, ficou 

sujeito, designadamente, aos seguintes termos e condições (fls. 3389-3394; 

3413-3430 e conforme tradução de fls. 39998 a 40003 e 40049 e ss, cujo teor 

aqui se dá por integralmente reproduzido): 

“General Terms: 

Trade Date: 13 March, 2007 

Notional Amount: EUR 25,000,000.00 

Option Style: European 

Seller: BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 

Buyer: Banco Privado Português 
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Shares: Banco Comercial Português, S.A. (Bloomberg Ticker: BCP PL 

<Equity>) 

Strike: EUR 2.70 

Premium: EUR 1,007,500.00 

Premium Payment Date: 15 March 2007 

(…) 

Procedure for Exercise: 

Expiration Time: At the close of trading on the Exchange 

Expiration date: 18 March, 2008, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Valuation: 

Valuation Time: At the official closing time of the relevant Exchange 

Valuation Date: 13 March, 2008, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Variable Payment: 

1. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is higher than or equal to the strike (BCP0), then the 

Seller shall pay on the Expiration date: 

 

2. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than the Strike (BCP0) but higher than or 

equal to 0.9 x Strike (EUR 2.43 < BCP1 < BCP0, then no variable payments 

shall be made on the Expiration date. 

3. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than 0.9 x Strike (BCP1 < EUR 2.43), then 

the Buyer shall pay on the Expiration date: 
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(…)”. 

321) Em 24/04/2007, o BPP, novamente representado por João Rendeiro e 

Salvador Fezas Vital, celebrou com o BSNP um novo contrato de equity 

option sobre ações do BCP, igualmente no valor de €25.000.000,00, sujeito, 

designadamente, aos seguintes termos e condições (fls. 3588-3594; 3595-

3601, conforme tradução de fls.40068 e ss e 40090 e ss, cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido): 

“General Terms: 

Trade Date: 24 April, 2007 

Effective Date: 24 April, 2007 

Notional Amount: EUR 25,000,000.00 

Option Style: European 

Seller: BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 

Buyer: Banco Privado Português 

Shares: Banco Comercial Português, S.A. (Bloomberg Ticker: BCP PL 

<Equity>) 

Strike: EUR 2.89 

Premium: EUR 975.000.00 

Premium Payment Date: 27 April 2007 

(…) 

Procedure for Exercise: 

Expiration Time: At the close of trading on the Exchange 

Expiration date: 24 April 2008, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Valuation: 

Valuation Time: At the official closing time of the relevant Exchange 
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Valuation Date: 13 March, 2008, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Variable Payment: 

4. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is higher than or equal to the strike (BCP0), then the 

Seller shall pay on the Expiration date: 

 

5. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than the Strike (BCP0) but higher than or 

equal to 0.9 x Strike (EUR 2.601 < BCP1 < BCP0, then no variable payments 

shall be made on the Expiration date. 

6. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than 0.9 x Strike (BCP1 < EUR 2.601), then 

the Buyer shall pay on the Expiration date: 

 

 

(…)”. 

322) Estes contratos foram, por mais do que uma vez, renegociados entre as partes.  

323)  O primeiro contrato foi pela primeira vez renegociado em 22/01/2008, 

ficando, nos termos do Amendment #1, em que se formaliza essa 

renegociação – assinado, por parte do BPP, por Salvador Fezas Vital e 

Fernando Lima – sujeito, designadamente, aos seguintes termos e condições 

(fls. 3401-3406, conforme tradução de fls. 40011 e ss, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido): 

“General Terms: 

Trade Date of Amendment # 1: 22 January, 2008 

Initial Trade Date: 13 March, 2007 
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Notional Amount: EUR 25,000,000.00 

Option Style: European 

Seller: BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 

Buyer: Banco Privado Português 

Shares: Banco Comercial Português, S.A. (Bloomberg Ticker: BCP PL 

<Equity>) 

Strike: EUR 2.70 

Premium: EUR 1,007,500.00 

Premium Payment Date: 15 March, 2007 

(…) 

Procedure for Exercise: 

Expiration Time: At the close of trading on the Exchange 

Expiration date: 18 March, 2009, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Valuation: 

Valuation Time: At the official closing time of the relevant Exchange 

Valuation Date: 13 March, 2009, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Variable Payment: 

1. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is higher than or equal to the strike (BCP0), then the 

Seller shall pay on the Expiration date: 

 

2. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than the Strike (BCP0) but higher than or 

equal to EUR 2.125 (EUR 2.125 < BCP1 < BCP0), then no variable payments 

shall be made on the Expiration date. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

336 

 

3. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than EUR 2.125 (BCP1 < EUR 2.125), then 

the Buyer shall pay on the Expiration date: 

 

 

(…)”. 

324) E foi pela segunda vez renegociado em 08/07/2008, ficando, nos termos do 

Amendment #2, em que se formaliza essa renegociação – assinado, pela parte 

do BPP, por Paulo Lopes – sujeito, designadamente, aos seguintes termos e 

condições (fls. 3607-3612, conforme tradução de fls. 40104 e ss cujo teor 

aqui se dá por integralmente reproduzido): 

“General Terms: 

Trade Date of Amendment # 2: 8 July, 2008 

Initial Trade Date: 13 March, 2007 

Notional Amount: EUR 25,000,000.00 

Option Style: European 

Seller: BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 

Buyer: Banco Privado Português 

Shares: Banco Comercial Português, S.A. (Bloomberg Ticker: BCP PL 

<Equity>) 

Strike: EUR 1.215 

Premium: EUR 1,007,500.00 

Premium Payment Date: 15 March, 2007 

(…) 

Procedure for Exercise: 

Expiration Time: At the close of trading on the Exchange 

Expiration date: 27 November, 2009, subject to adjustment in accordance with 

the Following Business Day Convention 
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Valuation: 

Valuation Time: At the official closing time of the relevant Exchange 

Variable Payment: 

1. If the simple arithmetic average of the official closing price of the shares at 

the Valuation Time on the 15 Business Days preceding the Expiration Date 

(BCP1) is higher than or equal to EUR 2.02, then the Seller shall pay on the 

Expiration date: 

 

NAx150%xMin[20.58%(BCP1 - EUR 2.02)/BCP0] 

2. If the simple arithmetic average of the official closing price of the shares at 

the Valuation Time on the 15 Business Days preceding the Expiration Date 

(BCP1) is lower than EUR 2.02 but higher than or equal to EUR 1.615 (EUR 

1.615 < BCP1 < BCP0), then no variable payments shall be made on the 

Expiration date. 

3. If the simple arithmetic average of the official closing price of the shares at 

the Valuation Time on the 15 Business Days preceding the Expiration Date 

(BCP1) is lower than EUR 1.615 (BCP1 < EUR 1.615), then the Buyer shall 

pay on the Expiration date: 

 

NAx[(EUR 1.615 - BCP1)/ BCP0] 

(…)”. 

325) Por sua vez, o contrato inicialmente celebrado em 24/04/2007 também foi 

objeto de uma primeira renegociação em 22/01/2008, ficando, nos termos do 

Amendment #1, em que se formaliza essa renegociação – assinado, por parte 

do BPP, por Salvador Fezas Vital e Fernando Lima – sujeito, 

designadamente, aos seguintes termos e condições (fls. 3407-3412, conforme 

tradução de fls. 40104 e ss cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido): 

“General Terms: 
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Trade Date of Amendment # 1: 22 January, 2008 

Initial Trade Date: 24 April, 2007 

Effective date: 24 April, 2007 

Notional Amount: EUR 25,000,000.00 

Option Style: European 

Seller: BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 

Buyer: Banco Privado Português 

Shares: Banco Comercial Português, S.A. (Bloomberg Ticker: BCP PL 

<Equity>) 

Strike: EUR 2.90 (the Strike Price was adjusted to EUR 2.90 due to the dividend 

adjustment in November 2007). 

Premium: EUR 975.000.00 

Premium Payment Date: 27 April, 2007 

(…) 

Procedure for Exercise: 

Expiration Time: At the close of trading on the Exchange 

Expiration date: 29 April, 2009, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Valuation: 

Valuation Time: At the official closing time of the relevant Exchange 

Valuation Date: 24 April, 2009, subject to adjustment in accordance with the 

Following Business Day Convention 

Variable Payment: 

1. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is higher than or equal to the strike (BCP0), then the 

Seller shall pay on the Expiration date: 
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2. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than the Strike (BCP0) but higher than or 

equal to EUR 2.34 (EUR 2.34 < BCP1 < BCP0), then no variable payments 

shall be made on the Expiration date. 

3. If the official closing price of the shares at the Valuation Time on the 

Valuation Date (BCP1) is lower than EUR 2.125 (BCP1 < EUR 2.125), then 

the Buyer shall pay on the Expiration date: 

 

 

   (…)”. 

326) E foi pela segunda vez renegociado em 09/07/2008, ficando, nos termos do 

Amendment #2, em que se formaliza essa renegociação – assinado, por parte 

do BPP, por Paulo Lopes – sujeito, designadamente, aos seguintes termos e 

condições (fls. 3613-3618, conforme tradução de fls. 40117 e ss cujo teor 

aqui se dá por integralmente reproduzido): 

“General Terms: 

Trade Date of Amendment # 2: 9 July, 2008 

Initial Trade Date: 24 April, 2007 

Effective Date: 24 April, 2007 

Notional Amount (NA): EUR 25,000,000.00 

Option Style: European 

Seller: BSN – Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 

Buyer: Banco Privado Português 

Shares: Banco Comercial Português, S.A. (Bloomberg Ticker: BCP PL 

<Equity>) 

S trike price: EUR 1.26 

Premium: EUR 975.000.00 

Premium Payment Date: 27 April, 2007 
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(…) 

Procedure for Exercise: 

Expiration Time: At the close of trading on the Exchange 

Expiration date: 15 December, 2009, subject to adjustment in accordance with 

the Following Business Day Convention 

Valuation: 

Valuation Time: At the official closing time of the relevant Exchange 

Variable Payment: 

1. If the simple arithmetic average of the official closing price of the shares at 

the Valuation Time on the 15 Business Days preceding the Expiration Date 

(BCP1) is higher than or equal to EUR 2.02, then the Seller shall pay on the 

Expiration date: 

 

NAx150%xMin[21.43%(BCP1 - EUR 2.14)/BCP0] 

2. If the simple arithmetic average of the official closing price of the shares at 

the Valuation Time on the 15 Business Days preceding the Expiration Date 

(BCP1) is lower than EUR 2.14 but higher than or equal to EUR 1.71 (EUR 

1.71 < BCP1 < BCP0), then no variable payments shall be made on the 

Expiration date. 

3. If the simple arithmetic average of the official closing price of the shares at 

the Valuation Time on the 15 Business Days preceding the Expiration Date 

(BCP1) is lower than EUR 1.71 (BCP1 < EUR 1.71), then the Buyer shall pay 

on the Expiration date: 

 

NAx[(EUR 1.71 - BCP1)/ BCP0] 

(…)”. 

327) Após este conjunto de renegociações a perda máxima para o BPP passou a 

ser, caso as ações do BCP apresentassem cotação igual a zero na maturidade 

da opção, de aproximadamente €67.000.000,00. 
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328) Durante a vigência destes contratos e nos termos de um Cash Financial 

Collateral Agreement, celebrado entre o BSNP e o BPP, o segundo manteve 

sempre, junto do primeiro, uma conta margem no montante da perda 

potencial de cada mês. 

329) Devido à descida acentuada da cotação das ações BCP entre a data da 

celebração dos contratos e a data prevista para as respetivas maturidades, as 

opções foram ficando cada vez mais out-of-the-money (ou seja, com preço de 

mercado inferior ao preço de exercício), obrigando o BPP a sucessivos 

reforços daquela conta margem. 

330) Em 31/10/2008, o montante da perda potencial do BPP por efeito da 

celebração daqueles contratos com o BSNP ascendia já a cerca de 

€40.000.000,00 (quarenta milhões de euros).  

331) Para não afetar a solvabilidade do BPP, a Administração do Banco decidiu 

não assumir, como própria, esta perda financeira, optando por transferi-la 

para uma sociedade sediada nas Ilhas Virgem Britânicas (a Stimulus 

Company Limited), por si efetivamente controlada e gerida, através da 

celebração de uma operação “simétrica” à realizada com o BSNP. 

332) Essa operação deveria ser concretizada em dois momentos. 

333) Num primeiro momento, através da celebração de dois contratos de equity 

swap entre o BPP, representado por João Rendeiro e Fernando Lima, e o BPP 

Cayman, representado por Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital. 

334) Estes contratos e respetivas alterações, em que o BPP, na substância, assume 

perante o BPP Cayman uma posição simétrica à que adquiriu nos contratos 

celebrados com o BSNP, têm apostas as mesmas datas (13 de março e 24 de 

abril de 2007 e 22 de janeiro e 8 e 9 de junho de 2008) e estão sujeitos às 

mesmas condições dos contratos e respetivos amendments celebrados entre o 

BPP e o BSNP.  
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335) Porém, ao contrário do que deles consta, esses contratos – e respetivos 

amendments – não foram efetivamente celebrados nas datas que nos mesmos 

foram apostas, mas apenas em data muito posterior (novembro de 2008), já 

após se terem tornado evidentes as perdas significativas que para o Banco 

decorriam da celebração das referidas equity option com o BSNP, por efeito 

da descida acentuada da cotação das ações BCP. 

336) Por outro lado, num segundo momento, a dita operação “simétrica” seria 

concretizada através da celebração de dois contratos da mesma natureza entre 

o BPP Cayman e a referida Stimulus Company, nos quais o BPP Cayman 

assumiria perante a Stimulus Company os mesmos direitos e deveres que 

adquiriu e a que estava adstrito por força dos contratos celebrados com BPP. 

337) Estes dois últimos contratos teriam, também eles, as mesmas datas (13 de 

março e 24 de abril de 2007 e 22 de janeiro e 8 e 9 de junho de 2008) e 

estariam sujeitos às mesmas condições dos contratos e respetivos 

amendments celebrados, em primeiro lugar, entre o BSNP e o BPP e, 

posteriormente, entre este e o BPP Cayman. 

338) Aqueles contratos não chegaram, porém, a ser efetivamente formalizados, 

encontrando-se apenas assinados por Salvador Fezas Vital em nome do BPP 

Cayman. 

339) Também neste caso, porém, ao contrário do que deles consta, esses contratos 

– e respetivas alterações – não foram efetivamente acordados nas datas que 

nos mesmos foram apostas, tendo aqueles documentos sido elaborados pelo 

Banco apenas em data muito posterior (novembro de 2008), já após serem 

evidentes as acentuadas perdas que para o Banco decorriam da celebração das 

referidas equity option com o BSNP, por efeito da descida acentuada da 

cotação das ações BCP. 

340) Para efeitos desta operação e para esconder, designadamente das autoridades 

de supervisão, o facto de que a Stimulus Company tinha como ultimate 
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beneficial owner (UBO) o BPP Cayman, pelo que deveria ser incluída no 

perímetro de consolidação do grupo, João Rendeiro e Paulo Guichard, com 

conhecimento e concordância da demais Administração, decidiram, já em 

novembro de 2008, utilizar o nome de Mário Jorge Amorim Sampaio, 

procurando torná-lo, com o seu acordo, UBO da Stimulus Company. 

341) Com efeito, embora a Stimulus Company apareça formalmente referida como 

conta de cliente, a verdade é que a mesma sempre pertenceu e foi 

efetivamente dominada pelo BPP.  

342) Na realidade, a Stimulus Company fazia parte de um conjunto de sociedades 

que incluía outras 11 sociedades sediadas offshore – a Adonis Financial 

Services Inc, a Narbak - Comércio Internacional e Consultoria Lda, a HSX 

Lda, a Cella Holdings Group Inc, a Tagus Financial Services Corp, a Steller 

Strategy Inc, a Concave Inc, a Frasema Property Ventures Lda, a Timdington 

Holding Limited, a Melle Holding Asset Inc e a Thyme Finance SA –, 

efetivamente controladas pelo BPP, que foram constituídas apenas para 

permitir concretizar vários interesses do Banco, designadamente (i) parquear 

e negociar ativos, (ii) alisar resultados, (iii) adquirir ativos/posições à carteira 

própria do Banco, (iv) realizar pagamentos à Administração e a alguns 

recursos humanos do Banco, ou (v) emitir dívida para colocar na carteira dos 

clientes ou ocultar perdas do Banco. 

343) No caso concreto da Stimulus Company, trata-se de uma sociedade criada em 

08/07/2003, por redenominação de uma anterior sociedade (PRI 1 Inc.), tendo 

tido desde sempre como UBO o BPP Cayman (apenas em novembro de 2008 

foi, com os objetivos descritos, pedida a sua alteração a favor de Mário Jorge 

Amorim Sampaio). 

344) A Stimulus Company teve duas contas abertas junto do BPP: a conta nº 5199 

e a conta nº 23282. 
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345) A primeira foi utilizada pelo BPP essencialmente para (i) alisamento de 

resultados; (ii) liquidação de cupões e amortizações de emissões de dívida 

emitidas por outras sociedades neste universo; (iii) colocação de créditos 

provenientes de contas de clientes de retorno absoluto, cuja gestão originava 

mais-valias para o banco; (iv) aquisição de participações que, por motivos de 

excesso de concentração (grandes riscos) ou por motivos de reconhecimento 

de necessidades de provisionamento, o Banco não quis manter na sua esfera. 

346) A segunda conta, que apenas foi aberta e movimentada entre 21/10/2008 e 

20/11/2008, foi utilizada pelo BPP como “conta Jumbo”, para permitir o 

encerramento das contas das outras 11 sociedades off-shore atrás referidas. 

347) No diagrama que se segue apresentam-se de forma resumida os movimentos 

que foram efetuados entre essa segunda conta, as contas daquelas outras 

sociedades e a conta de custos do BPP (conta nº 61/172.000.978), de forma a 

permitir aquele encerramento e de que resultou na referida conta nº 23282 um 

saldo negativo (um prejuízo) de €44.175.843,00: 
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348) Da factualidade anteriormente descrita decorre, em suma, que em novembro 

de 2008 o BPP tinha incorrido em perdas financeiras que ascendiam a mais 

de 80 milhões de euros, correspondentes à soma das transferências para a 

conta nº 23282 das perdas financeiras acumuladas que estavam alocadas às 

referidas 11 sociedades off-shore (de cerca de €44.175.000,00), mais a perda 

(de mais cerca de €40.000.000,00) em que o Banco incorreu com os contratos 

de equity option sobre ações BCP celebrados com o BSNP. 

349) Para fazer face a uma parte dessas perdas, o BPP decidiu, no dia 17/11/2008, 

efetuar uma transferência efetiva de riqueza, no valor total de €40.000.000,00 

(quarenta milhões de euros), a partir das contas de 25 SIV`s de Retorno 

Absoluto por si de facto geridos, para a referida conta nº 23282 (Stimulus 

Company). 
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350) Com esta operação o Banco, naquela altura, transferia para os clientes que 

detinham loan notes dos 25 SIV`s que foram utilizados nesta operação uma 

parte significativa (aproximadamente metade) dos prejuízos financeiros em 

que ele próprio tinha incorrido. 

351) Esta operação de transferência de €40.000.000,00, a partir das contas de 25 

SIV`s de Retorno Absoluto, para a referida conta nº 23282 (Stimulus 

Company), foi decidida e executada da seguinte forma: 

352) Em reunião que teve lugar na manhã do dia 17/11/2008 e em que estiveram 

presentes todos os membros do Conselho de Administração do BPP (à 

exceção de João Rendeiro e Guilherme Portela Santos), e ainda Rui 

Domingues, Nuno Paramés, Tiago Ferreira e Joana Martins, foi decidido 

pelos Administradores presentes o encerramento imediato das referidas 11 

sociedades off-shore identificadas supra. 

353) Na mesma reunião Tiago Ferreira alertou para o facto de que da “liquidação” 

imediata das referidas sociedades off-shore resultaria um saldo devedor (um 

prejuízo financeiro) de cerca de €40.000.000,00. 

354) Após essa reunião realizou-se, no mesmo dia 17/11/2008, um almoço em que 

estiveram presentes os Administradores João Rendeiro, Salvador Fezas Vital, 

Paulo Guichard, Fernando Lima, Vítor Castanheira e Paulo Lopes, onde o 

assunto relativo ao encerramento das sociedades off-shore e respetivos 

prejuízos foi reaberto e voltou a ser discutido. 

355) Nesse almoço, João Rendeiro insistiu na necessidade de realização da 

operação com imputação das perdas aos SIV`s de retorno absoluto, tendo 

Salvador Fezas Vital, Fernando Lima e, de forma mais veemente, Paulo 

Lopes manifestado o seu desacordo. 

356) Na parte da tarde do mesmo dia 17/11/2008, Paulo Guichard ordenou que se 

procedesse à transferência dos prejuízos decorrentes do encerramento das 

offshore para os SIV’s de Retorno Absoluto. 
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357) Tal ordem foi transmitida a Joana Peralta, por intermédio de outros Diretores 

do Banco. 

358) Para confirmar a ordem por escrito, a referida Joana Peralta enviou um e-mail 

dirigido a Rui Domingues, Nuno Paramés e Tiago Ferreira, datado de “Mon 

Nov 17 16:57:37 2008”, com o seguinte teor: “Na sequência da indicação 

que me deram há pouco, solicito que me confirmem que a conta a afetar com 

40 Mio Euros é a 23282”. 

359) Num e-mail datado de “segunda-feira, 17 de Novembro de 2008”, às 17:45, 

dirigido a Joana Peralta, Nuno Paramés e Tiago Ferreira, com conhecimento à 

Administração, Rui Domingues respondeu àquele e-mail de Joana Peralta nos 

seguintes termos: “Cara Joana,  De acordo com o validado com a 

Administração, é favor efetuar essa dotação, tendo por base o plano de 

reestruturação do Banco, definida na reunião realizada hoje à tarde. 

Obrigada pelo apoio”. 

360) A operação de transferência de €40.000.000,00 a partir das contas de 25 

SIV`s de Retorno Absoluto foi materialmente executada pela referida Joana 

Peralta, através da realização de sucessivas transações, de sinal contrário 

(compras e vendas), dos mesmos títulos, entre a conta de cada um dos 25 

SIV`s envolvidos e a referida conta nº 23282. 

361) As transações realizadas envolveram sempre a mesma quantidade dos 

mesmos títulos, que foram comprados pelos SIV`s à conta nº 23282 a preços 

diferentes daqueles por que foram vendidos no mesmo dia pelos mesmos 

SIV`s. 

362) Mais concretamente, as compras pelos SIV`s foram sempre realizadas a 

preços mais altos do que as vendas, originando, sempre, após a conclusão das 

duas transações, uma menos-valia de €1.600.000,00 na conta de cada um dos 

25 SIV`s envolvidos e uma mais-valia total de €40.000.000,00 para a 

contraparte desses negócios (a referida conta nº 23282). 
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363) Tomando como exemplo as transações que envolveram o PIHY22, verificou-

se que, em 17/11/2008, foram realizadas compras e vendas com a mesma 

contraparte (a conta nº 23282), com data-valor de 5 e 7 de novembro de 2008, 

do mesmo título (obrigações DBR 4,25% Jul/39 – título que, nessas datas, 

nem sequer existia nas carteiras que foram utilizadas nas operações), sempre 

nas mesmas quantidades de títulos (50.000.000), diferindo apenas o preço 

unitário de cada uma das operações. 

364) Concretizando ainda melhor: com data-valor de 05/11/2008, foram 

executadas operações de compra e venda daqueles valores mobiliários que 

geraram, no PIHY22, uma menos-valia de €1.100.000 (os valores foram 

vendidos pela conta nº 23282 a esta estratégia pelo preço de €50.471.917,81 e 

comprados no mesmo dia a esta mesma estratégia por €49.371.917,81); por 

sua vez, com data-valor de 07/11/2008 foram executadas operações que 

geraram, na mesma estratégia, uma menos-valia de €500.000,00 (neste caso 

os valores foram vendidos pela conta nº 23282 à estratégia pelo preço de 

€50.733.561,64 e comprados no mesmo dia a esta mesma estratégia por 

€50.233.561,64). 

365) Operações com contornos em tudo idênticos aos acabados de descrever foram 

também realizadas, nas mesmas datas e pelos mesmos valores, entre a conta 

nº 23282 e as contas das seguintes 24 outras estratégias: ALP 6; LIP; PIAP 

14; PIAP 21; PIAP 23; PIAP 26; PIAP 27; PIAP 29; PIAP 31; PIAP 32; 

PIAP 2.07; PIHY 31; PIHY 33; PIHY 35; PIHY 36; PIHY 37; PIHY 39; 

PIHY 41; PIHY 42; POP; PRIF; STLI 14; STLC 13; STLUSD, tal como se 

resume no quadro que se segue: 

Parte/Cont

raparte Conta Data-valor Descritivo Quantidade Montante 

STLUSD 0088902 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

STLUSD 0088902 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

STLC 13 0088930 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

STLC 13 0088930 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 
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STLI 14 0088948 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

STLI 14 0088948 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PRIF 0089001 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PRIF 0089001 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

POP 0088994 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

POP 0088994 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 41 0088973 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIHY 41 0088973 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 36 0088951 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIHY 36 0088951 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 42 0088979 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIHY 42 0088979 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 39 0088963 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIHY 39 0088963 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 37 0088954 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIHY 37 0088954 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 35 0088947 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIHY 35 0088947 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 33 0088940 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIHY 33 0088940 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 31 0088928 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIHY 31 0088928 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 2.07 0088929 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 2.07 0088929 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 32 0088978 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 32 0088978 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 31 0088972 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 31 0088972 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 29 0088962 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 29 0088962 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 27 0088953 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 27 0088953 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 26 0088950 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 26 0088950 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 23 0088939 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 23 0088939 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 21 0088927 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 21 0088927 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

PIAP 14 0088871 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

PIAP 14 0088871 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

LIP 0088993 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

LIP 0088993 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 

ALP 6 0088987 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50471917,81 

ALP 6 0088987 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 49371917,81 
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Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 
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Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

Stimulus  0023282 20081105 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50471917,81 

Stimulus  0023282 20081105 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -49371917,81 

LIP 0088993 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

LIP 0088993 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

ALP 6 0088987 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

ALP 6 0088987 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 14 0088871 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 14 0088871 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 21 0088927 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 21 0088927 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 23 0088939 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 23 0088939 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 26 0088950 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 26 0088950 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 27 0088953 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 27 0088953 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 29 0088962 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 29 0088962 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 31 0088972 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 31 0088972 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 32 0088978 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 32 0088978 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIAP 2.07 0088929 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIAP 2.07 0088929 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 22 0088872 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 22 0088872 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 31 0088928 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 31 0088928 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 33 0088940 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 33 0088940 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 35 0088947 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 35 0088947 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 37 0088954 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 37 0088954 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 39 0088963 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 39 0088963 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 42 0088979 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 42 0088979 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PIHY 36 0088951 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 36 0088951 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 
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PIHY 41 0088973 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PIHY 41 0088973 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

POP 0088994 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

POP 0088994 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

PRIF 0089001 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

PRIF 0089001 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

STLI 14 0088948 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

STLI 14 0088948 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

STLC 13 0088930 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

STLC 13 0088930 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

STLUSD 0088902 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50233561,64 

STLUSD 0088902 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 
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Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

Stimulus  0023282 20081107 VND/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 50733561,64 

Stimulus  0023282 20081107 CMP/DBR 4.25% JUL/39    50000000,0 -50233561,64 

 

366) Apenas depois de ter sido expressa e diretamente questionada sobre a 

racionalidade destas operações a Administração do BPP decidiu, já em 

28/11/2008, proceder ao seu estorno, repondo os €40.000.000,00 nas carteiras 

dos SIV`s afetados. 

367) Entre 17/11/2008 (data da realização da operação) e 24/11/2008 (data da 

suspensão dos pagamentos no BPP), vários clientes solicitaram o resgate (não 

estornado) dos seus investimentos nas estratégias afetadas, conforme melhor 

se detalha no quadro infra: 

Estratégia Carteira 
Data do Pedido 

de Resgate 
Data-valor 

PIAP 21 0023021 20081117 20081120 

PIHY 22 0020167 20081117 20081120 

POP 0019514 20081117 20081120 

PIHY 41 0007105 20081117 20081120 

PIHY 41 0015842 20081118 20081119 

PIHY 41 0014118 20081118 20081119 

PIAP 31 0010219 20081118 20081119 

PIHY 41 0018689 20081118 20081119 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

354 

 

PIAP 21 0003939 20081118 20081121 

PIAP 21 0017148 20081118 20081121 

PIAP 14 0017148 20081118 20081121 

PIAP 14 0003939 20081118 20081121 

PIHY 36 0012956 20081118 20081121 

PIHY 31 0015370 20081118 20081121 

PIAP 26 0003409 20081118 20081121 

STLI 14 0016890 20081118 20081121 

PIAP 31 0018708 20081119 20081120 

PIAP 31 0014116 20081119 20081120 

 

368) Como, nessa altura, a valorização das loan notes ainda refletia a saída, de 

cada um dos SIV`s afetados, dos referidos €1.600.000,00, o valor pelo qual 

alguns clientes procederam ao resgate dos seus investimentos foi 

negativamente afetado por esse fator. Considerando, designadamente, a 

situação ocorrida com os três primeiros clientes identificados no quadro 

supra, verifica-se o seguinte: 

Estratégia Carteira 

Data do 

Pedido 

de 

Resgate 

Data-

valor 

Valor 

Investido 

Valor 

pago ao 

Cliente 

NAV 

corretamente 

estimado 

Diferença entre o 

valor pago ao 

cliente e o NAV 

corretamente 

estimado 

PIAP 21 0023021 20081117 20081120 490.684,37 350.000,00 365.253,79 -15.253,79 

PIHY 22 0020167 20081117 20081120 499.999,96 378.978,96 511.411,06 -132.432,10 

POP 0019514 20081117 20081120 110.000,00 88.415,94 97.349,87 -8.933,93 

 

369) João Rendeiro para além dos factos praticados no que respeita ao almoço do 

dia 17.11.2008, não adotou qualquer medida adequada a pôr termo de 

imediato à operação descrita, porque assim o quis, tendo agido voluntária e 

conscientemente, tratando-se de factos que conhecia, que controlava e que 

quis praticar. 
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370) Paulo Guichard, para além de ter praticado os factos descritos, não adotou 

qualquer medida adequada a pôr termo de imediato à operação descrita, 

porque assim o quis, tendo agido voluntária e conscientemente, tratando-se de 

factos que conhecia, que controlava e que quis praticar. 

371) Salvador Fezas Vital estava presente quando Paulo Guichard deu a ordem 

para a execução da operação, não adotou qualquer medida adequada a pôr-lhe 

termo de imediato, tendo representado a realização da operação como uma 

consequência possível da sua omissão, com o que se conformou e tendo agido 

voluntária e conscientemente. 

372) Fernando Lima, estava presente quando Paulo Guichard deu a ordem para a 

execução da operação, não adotou qualquer medida adequada a pôr-lhe termo 

de imediato e forneceu a Rui Domingues, por indicação de Paulo Guichard, o 

número da conta da Stimulus que iria ser utilizada na operação, tendo 

representado a realização da operação como uma consequência possível da 

sua omissão e do seu contributo, com o que se conformou, tendo agido 

voluntária e conscientemente. 

373) Paulo Lopes manifestou-se, de forma veemente, perante todos os demais 

Administradores contra a realização da referida operação, tendo-se recusado a 

dar qualquer ordem para a sua execução e estava convencido de que Joana 

Peralta teria de obedecer às ordens superiormente recebidas e que a sua 

conduta não era ilícita. 

* 

Divisão XV – Os processos de subscrição das ações provenientes dos aumentos 

de capital nos veículos de private equity Privado Financeiras, S.A. e 

Liminorke, SGPS, S.A. – Privado Financeiras, S.A.: 

374) Em 18/04/2007, no Cartório Notarial de Denis Deckers, em Bruxelas, foi 

constituída a sociedade anónima denominada “Privado Financeiras, SA”, com 

sede naquela cidade e capital social inicial de €62.000,00, representado por 
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62.000 ações sem menção do valor nominal, representando cada uma 

1/62.000 do respetivo capital social. 

375) A Privado Financeiras, S.A. detinha, na sua carteira, apenas acções do BCP. 

376) As 62.000 ações representativas do capital social inicial da Privado 

Financeiras, SA, foram inicialmente registadas, em parte iguais, em contas 

abertas junto do BPP, de que eram titulares as sociedades “PCapital, SGPS, 

SA”, e “Kinetics, SGPS, SA”. 

377) A PCapital, SGPS, S.A., tem sede no Funchal, sendo, à data da prática dos 

factos, detida a 100% pela Privado Holding, SGPS, SA, que, por sua vez, 

detinha a 100% o BPP. 

378) A Kinetics, SGPS, SA, tem sede em Lisboa e pertencia ao Grupo PH e à 

PCapital, que detinha, à data da prática dos factos, uma participação naquela 

sociedade superior a 50%. 

379) Não obstante a Privado Financeiras, SA, apenas ter sido constituída em 

18/04/2007, verificou-se, contudo, que já em 05/03/2007 o BPP havia 

registado na conta de cada uma daquelas duas sociedades – a PCapital, SGPS, 

SA, e a Kinetics, SGPS, SA – 31.000 ações, do capital social da Privado 

Financeiras. 

380) As 62.000 ações representativas do capital social inicial da Privado 

Financeiras, SA, foram, assim, registadas nas contas da PCapital, SGPS, SA, 

e da Kinetics, SGPS, SA, 43 dias antes de a própria sociedade estar 

formalmente constituída. 

381) Em 13/12/2007, em Assembleia-Geral Extraordinária de Acionistas da 

Privado Financeiras, SA, foi deliberado um aumento de capital social em 

€99.938.000,00, para €100.000.000,00, com a emissão de 99.938.000 novas 

ações sem valor nominal, representando cada uma delas 1/100.000.000 do 

capital social e subscritas ao preço unitário de €1,00. 
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382) Este aumento de capital foi totalmente subscrito e realizado em numerário 

(através de depósito na conta n.º 363-0181345-92, junto do ING Banque, 

aberta em nome da Privado Financeiras, SA) pelo acionista PCapital, após 

renúncia da Kinetics, SGPS, SA, ao seu direito de preferência sobre este 

aumento. 

383) Verificou-se, porém, que já em março de 2007 o BPP havia procedido junto 

dos seus clientes (atuais ou potenciais) à prospeção e recolha de intenções de 

investimento para a aquisição de ações provenientes deste aumento de capital. 

384) Na sequência dessa oferta, 211 pessoas (singulares ou coletivas) a quem a 

mesma foi dirigida formalizaram, logo nessa altura (março de 2007), um 

investimento para subscrição e aquisição de ações da Privado Financeiras que 

haveriam de resultar deste aumento de capital, através da assinatura das 

Condições Especiais de Gestão de Carteira (“CEGC”) e da Descrição 

Detalhada do Investimento (“DDI”) relativas a esse investimento, 

verificando-se, também desde logo, os respetivos fluxos financeiros. 

385) Dessas, 39 eram formalmente clientes do BPP Cayman, 1 do BPP Sucursal de 

Espanha, e 171 do BPP SA, conforme melhor se descreve no quadro 

imediatamente infra. 

   

 

CENTRO SUBCONTA NOME CLIENTE                    23-03-2007 

 

 

 

BPP CAYMAN 0002209 TELESIS HOLDING, SA – CY 30.000 

 

 

  0014963 JASMIN HOLDINGS LLC – CY 3.100 

 

 

  0015127 TETRIS LTD – CY 1.500 

 

 

  0015128 DRAGON LIMITED 1.500 

 

 

  0015198 CHUZA HOLDINGS LLC 1.500 

 

 

  0015261 WILLIAM ANDREW MERRITT 4.000 

 

 

  0015262 RAJIV GUPTA 1.800 

 

 

  0015263 MARIA DAS DORES NUNES 1.000 

 

 

  0015264 HI-TECH INTERNATIONAL 5.000 

 

 

  0015265 FREDERIK WILLEM STUART 2.500 

 

 

  0015266 SYDNEY REAN BOOYSEN 3.200 
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  0015267 MANAGEMENT CONSULT. – CY 10.000 

 

 

  0015270 LIAGATALI IBRAHIM 2.000 

 

 

  0015271 LORES GROUP S.A. 5.000 

 

 

  0015277 RUI AZEVEDO GONÇALVES 2.500 

 

 

  0015278 MÁRIO A. GONÇALVES – CY 2.500 

 

 

  0015322 KN GROUP INC. – CY 2.500 

 

 

  0015333 TIKI FINANCE 2.000 

 

 

  0015371 KALUM HOLDINGS SA  - CY 1.500 

 

 

  0015383 M. ANGELA CARVALHO – CY 3.300 

 

 

  0015391 CIMO 1.500 

 

 

  0015392 SALSEN 1.500 

 

 

  0015402 KILTA PROPERTIES LLC 15.000 

 

 

  0015403 MIRAGE ASSETS LLC 7.500 

 

 

  0015404 RIMAZA INVESTMENTS LLC-CY 5.000 

 

 

  0015423 KIMERO HOLDINGS LLC – CY 7.500 

 

 

  0015440 OLEANDER FINANCE – CY 1.551 

 

 

  0015460 SOC D'INV. FIN. PART. – CY 10.000 

 

 

  0015471 ANTÓNIO CASTRO GANDRA 1.500 

 

 

  0015538 VICTORIES CONSUL, LLC 5.000 

 

 

  0015539 JOAQUIM FERNANDES 5.000 

 

 

  0015545 COPPER INVESTMENTS LLC-CY 10.000 

 

 

  0015546 FRANCISCO DIAS SILVA – CY 10.000 

 

 

  0015547 SILVERWAY I – CY 1.600 

 

 

  0015552 SAMSIBAR PROPERTIES 3.000 

 

 

  0015553 SPACIO MANAG. GROUP 1.500 

 

 

  0015765 BELMAN 20.000 

 

 

  0015771 SÉRVIO TÚLIO PRADO 1.500 

 

 

  0016336 HELENE INVESTMENT- CY 10.000 

 

 

 

BPP ESPANHA 0014060 HORIZONTES CASTILLA,SL 2.500 

 

 

 

 

BPP SA 0007243 PAULO GUICHARD 5.000 

 

 

  0007244 SALVADOR FEZAS VITAL 5.000 

 

 

  0014947 MANUEL NUNES MOURA 1.500 

 

 

  0014998 ALDINA BERLINER 1.500 

 

 

  0015049 ALBERTO COSTA PEREIRA 1.500 

 

 

  0015050 PAULO SOUSA 2.500 

 

 

  0015051 JOSE LEMOS 2.500 
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  0015103 LUIS ARAGÃO MATA 1.503 

 

 

  0015112 JOAQUIM SALAZAR BRAGA 2.500 

 

 

  0015129 JOSÉ ROCHA DE ALMEIDA 2.603 

 

 

  0015130 ANTONIO M RODRIGUES 2.552 

 

 

  0015138 ANTÓNIO M. VIANA MOÇO 1.500 

 

 

  0015139 PEDRO L. PEREIRA FARIA 1.584 

 

 

  0015144 CLAUDE BOUYSSIERE 2.500 

 

 

  0015145 JOSÉ GARNEL PINTO 2.500 

 

 

  0015156 DANIEL DE JESUS LOPES 1.600 

 

 

  0015158 EDUARDO MOREIRA LOPES 1.500 

 

 

  0015163 PEDRO SANTOS BASTOS 1.500 

 

 

  0015181 ANTONIO TEIXEIRA FONSECA 2.000 

 

 

  0015213 HORÁCIO S.T. UNIPESSOAL 1.500 

 

 

  0015231 MARIA DE JESUS BISPO 1.650 

 

 

  0015232 AMÂNDIO MELO SILVA 1.500 

 

 

  0015234 NUNO MIGUEL Q. GOUVEIA 1.000 

 

 

  0015238 RUI C.GAMEIRO DA COSTA 1.500 

 

 

  0015247 JOSÉ SILVESTRE AMÂNDIO 2.500 

 

 

  0015251 CARLOS LAGARTINHO SILVA 1.780 

 

 

  0015252 BEATRIZ MOURISCA RIBEIRO 1.000 

 

 

  0015253 WALTER T. FRÜHHOLZ 1.000 

 

 

  0015254 FERNANDO MATOS PINTO 1.500 

 

 

  0015255 LUÍS BULHÃO MARTINS 1.000 

 

 

  0015256 CARLOS MANUEL V. SOUTO 1.500 

 

 

  0015258 VITOR CAMPOS SANTOS 962 

 

 

  0015259 ANTÓNIO BARBOSA NEVES 2.500 

 

 

  0015268 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA 10.000 

 

 

  0015272 LUIS MILAGRES E SOUSA 8.000 

 

 

  0015273 ARTUR GUIM. SAMPAIO 10.000 

 

 

  0015274 CARLOS MARTINS FONSECA 5.000 

 

 

  0015275 JOSÉ GUIMARÃES SAMPAIO 750 

 

 

  0015276 MARIANA CUNHA FERREIRA 1.500 

 

 

  0015282 JOSEPH PATRICK HARRIS 1.800 

 

 

  0015288 JOSE CARLOS MATIAS SERRA 1.500 

 

 

  0015289 VASCO RODRIGUES GAIÃO 1.500 

 

 

  0015290 CARLOS MANUEL S. PAIVA 2.000 

 

 

  0015295 JOSÉ FERREIRA MARTINS 10.000 

 

 

  0015307 JORGE ROSAS 1.500 

 

 

  0015308 ARNALDO PINTO 3.000 
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  0015312 JOSÉ CANSADO CARVALHO 3.500 

 

 

  0015321 PEDRO MENDES RODRIGUES 2.500 

 

 

  0015323 JOÃO M. BARBOSA SILVA 2.000 

 

 

  0015324 RICARDO CAMPOS COSTA 2.000 

 

 

  0015325 FERNANDO DIAS FERREIRA 3.000 

 

 

  0015326 RUI FERNANDES CAMPOS 1.500 

 

 

  0015327 MARGARIDA TRIND. FANHA 2.500 

 

 

  0015329 PEDRO PACHECO DE COUTO 5.000 

 

 

  0015330 JORGE CASTRO L. FARIA 1.500 

 

 

  0015331 PAULO J. COSTA NEVES 1.500 

 

 

  0015332 CARLOS PEREIRA 1.800 

 

 

  0015334 DOMINGOS FERR. ALMEIDA 2.500 

 

 

  0015335 ARLINDO JÚLIO FERREIRA 2.380 

 

 

  0015336 MANUEL TAVARES BORGES 1.500 

 

 

  0015337 JOSÉ MARTINS SEQUEIRA 1.500 

 

 

  0015338 CARLOS A. SILVA CUNHA 1.500 

 

 

  0015339 RUI MANUEL SANTOS MARQUES 1.500 

 

 

  0015340 SERGE LEBLANC 1.850 

 

 

  0015341 AGOSTINHO ALVES NINA 1.500 

 

 

  0015342 MARIA JOSÉ FONSECA 1.500 

 

 

  0015343 JORGE EVANGEL. PEREIRA 1.500 

 

 

  0015344 FERNANDO NEVES GODINHO 1.655 

 

 

  0015346 WOBBY SLOTBOOM 3.015 

 

 

  0015347 DANIEL AZEVEDO CUNHA 1.500 

 

 

  0015348 ARTUR VARUM 1.500 

 

 

  0015349 MARIA FERNANDA MARQUES 2.500 

 

 

  0015350 JOSÉ F. ALVES DA CUNHA 1.500 

 

 

  0015351 JOAQUIM FIGUEIR. CRUZ 3.000 

 

 

  0015352 VAGA SGPS 3.500 

 

 

  0015353 ARMANDO H. DA SILVA 5.000 

 

 

  0015354 SIDONIO SOUSA 1.500 

 

 

  0015355 PAULO ARAÚJO 1.500 

 

 

  0015356 PEDRO MIG. FONTES PAIS 2.000 

 

 

  0015357 PAULO JORGE CONTENTE 1.500 

 

 

  0015358 JOSÉ MANUEL L. ANTUNES 2.500 

 

 

  0015359 EDUARDO ALVES DA SILVA 1.500 

 

 

  0015360 MANUEL DA SILVA MATIAS 2.500 

 

 

  0015362 TJ - SGPS, SA 5.000 

 

 

  0015363 JOSE VINAGRE ENCARNAÇÃO 1.500 
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  0015366 MANUEL JOÃO BERNARDA 5.750 

 

 

  0015367 RUI SAMPAIO DA SILVA 3.361 

 

 

  0015374 ANTONIETA IS. FERREIRA 1.500 

 

 

  0015375 DINA TER. COSTA MIEIRO 2.000 

 

 

  0015376 URBANO FIGUEIREDO CRUZ 5.000 

 

 

  0015377 JOSÉ SEQUEIRA PINTO 1.500 

 

 

  0015378 M. ISABEL B. TAVARES 1.500 

 

 

  0015379 DAVID FERNANDES ALVES 2.000 

 

 

  0015380 ALFREDO HENR. CASTRO 2.500 

 

 

  0015381 JOÃO MANUEL SERRENHO 2.500 

 

 

  0015382 CARMEN MESTRE MIRA 3.000 

 

 

  0015384 SÓNIA CARVALHO MACEDO 2.600 

 

 

  0015385 ARMANDO ALMEIDA 1.500 

 

 

  0015388 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA 2.500 

 

 

  0015390 JOSÉ PIÇARRA RAMOS 2.500 

 

 

  0015393 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA 2.500 

 

 

  0015394 JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA VAZ 2.500 

 

 

  0015395 FRANCISCO TRIGUEIROS 1.500 

 

 

  0015396 JOÃO MARCELINO PEIXOTO 3.500 

 

 

  0015397 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS 2.500 

 

 

  0015398 LUIS PAULO PINHO H. SILVA 2.500 

 

 

  0015399 ABEL PEIXOTO GONÇALVES 2.000 

 

 

  0015400 AMÉRICO AZEVEDO SILVA 5.000 

 

 

  0015401 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS 1.500 

 

 

  0015407 MÁRIO DA SILVA CUNHA 1.500 

 

 

  0015408 ALBERTO MEIRELES CUNHA 2.500 

 

 

  0015409 CARLOS A. SILVA MACEDO 1.500 

 

 

  0015410 ALCIDES JOSÉ LOUREIRO 750 

 

 

  0015411 JOSÉ OLIV. FERNANDES 2.500 

 

 

  0015412 ANTÓNIO CASTRO COSTA 2.500 

 

 

  0015413 MARIA EMÍLIA FERREIRA 2.500 

 

 

  0015414 PAULO COSTA DIAS ALVES 5.600 

 

 

  0015415 ELOY FRANKLIM RIBEIRO 2.000 

 

 

  0015417 SUSANA PEREIRA ROSAS 1.500 

 

 

  0015418 JOÃO HOWELL PATO 1.500 

 

 

  0015419 JOAQUIM NUNES ALMEIDA 1.500 

 

 

  0015420 JOSÉ J. COSTA CORREIA 1.500 

 

 

  0015421 VITOR BISCAIA 1.500 

 

 

  0015424 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA 150.000 
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  0015425 LUIS FERREIRA PINTO 2.000 

 

 

  0015431 CÉSAR ALMEIDA CUNHA 1.500 

 

 

  0015437 FRANCISCO JOSÉ E. RITA 3.000 

 

 

  0015438 FRANCISCO RITA S. LDA 1.500 

 

 

  0015439 MIGUEL CAR. RIBEIRO 1.500 

 

 

  0015441 ANTÓNIO FERREIRA RAMOS 1.500 

 

 

  0015442 ANA RITA LOPES ANTUNES 2.500 

 

 

  0015444 FLORIVAL SILVA LUCAS 1.500 

 

 

  0015451 ÉLIO BOLAS 1.000 

 

 

  0015458 MARIA ROSÁRIO PINTO LEITE 2.500 

 

 

  0015459 STEFANO SAVIOTTI 60.000 

 

 

  0015461 MARIA JOSÉ TOMÁS RUIVO 15.000 

 

 

  0015465 CARLOS MANUEL LACERDA 1.500 

 

 

  0015466 SAVIOTTI SGPS, SA 50.000 

 

 

  0015467 JOÃO ALVES PALMELA 2.250 

 

 

  0015468 GILBERTO LUÍS PEREIRA 2.250 

 

 

  0015470 JOÃO MARQUES GUIMARÃES 3.500 

 

 

  0015472 MATEUS DA SILVA ALVES 1.233 

 

 

  0015474 FRANCISCO P. BALSEMÃO 10.000 

 

 

  0015475 PEDRO BIDARRA ALMEIDA 1.830 

 

 

  0015476 AMI 3.000 

 

 

  0015477 DÉLIO MORGADO 1.800 

 

 

  0015478 JOSÉ TAVARES DA SILVA 3.280 

 

 

  0015479 MANUEL CAROLINO PALAS 1.000 

 

 

  0015485 LUIS VASCONCELOS 10.000 

 

 

  0015488 CASSIANO GOUVEIA 1.656 

 

 

  0015496 JOSÉ PAULO M.C.RODRIGUES 2.500 

 

 

  0015498 MANUEL FIGUEIR. ARVELA 2.000 

 

 

  0015506 CARLOS VICENTE ANTUNES 2.500 

 

 

  0015507 VITORINO MARCOS O. DIAS 1.500 

 

 

  0015508 RUI A. MAGALHÃES BAIÃO 1.500 

 

 

  0015540 MARIA FÁTIMA SILVEIRA 4.000 

 

 

  0015541 JOSE ARTUR COSTA 5.000 

 

 

  0015542 JOSÉ RODRIGUES CARMO 2.500 

 

 

  0015543 JOAQUIM ANTÓNIO SANTOS 3.200 

 

 

  0015544 ALÍPIO GOMES DO MONTE 5.000 

 

 

  0015555 FRANCISCO V. RIBEIRO 1.700 

 

 

  0015579 JOSÉ MIGUEL PINTO RIBEIRO 1.500 

 

 

  0015581 JORGE SILVA FERREIRA 1.500 
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  0015594 ARMANDO JÚLIO RIO REIS 1.500 

 

 

  0015610 PAULO JORGE L. DUNÕES 2.000 

 

 

  0015617 AMÉRICO RODRIG. SILVA 1.000 

 

 

  0015764 FERNANDO MACH. CORREIA 2.007 

 

 

  0015769 ARMANDO SILVA ANTUNES 10.000 

 

 

  0015770 JOAQUIM PINTO MACHADO 2.500 

 

 

  0015802 J.J.L. INVEST. SGPS, S.A. 2.500 

 

 

  0015807 ISABEL MARIA SANTOS 5.000 

  

386) Verificou-se, também, que já em 23/03/2007 (em data, portanto, muito 

anterior à deliberação e ao registo na conservatória do aumento de capital 

social referido e, mesmo, anterior à própria constituição da sociedade), tinha 

sido efetuado pelo BPP o registo das novas ações resultantes deste aumento 

de capital social da Privado Financeiras, SA, nas contas daqueles 211 

clientes. 

387) As ações que viriam a resultar deste aumento de capital foram, assim, 

registadas nas contas dos clientes que as subscreveram cerca de 8 meses antes 

da própria deliberação de aumento de capital que conduziria à sua emissão e, 

mesmo, antes da própria sociedade ter sido constituída. 

388) Assim, quando, em 13/12/2007, foram emitidas as 99.938.000 ações 

resultantes deste aumento de capital, as mesmas já se encontravam, desde há 

muito, registadas nas contas de 211 clientes a quem as mesmas tinham sido 

oferecidas. 

389) Em suma, cronologicamente, foi a seguinte a sequência dos factos 

respeitantes a este aumento de capital:  

e. Até 19.03.2007: assinatura pelos clientes das CEGC e das DDI para 

subscrição de acções da Privado Financeiras, SA, que iriam resultar do 

aumento de capital; 
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f. Até 23.03.2007: registo nas contas dos clientes das acções por estes 

subscritas e que resultariam do aumento de capital que apenas foi decidido 

e realizado em 13/12/2007; 

g. 18.04.2007: constituição da Privado Financeiras, SA; 

h. 13.12.2007: Assembleia-Geral de accionistas para deliberação do primeiro 

aumento de capital da Privado Financeiras, SA, e registo simultâneo na 

conservatória do registo comercial. 

390) Por outro lado, dos 211 clientes que subscreveram ações provenientes deste 

aumento de capital e a quem as mesmas foram oferecidas pelo BPP, já supra 

identificados, mais de 100 eram, de acordo com os registos do próprio banco, 

investidores não qualificados com residência ou estabelecimento em Portugal. 

É o caso, pelo menos, dos seguintes 162 clientes: 

Carteira Cliente Residentes Classificação 

0014947 MANUEL NUNES MOURA R Não Qualificado 

0014998 ALDINA BERLINER R Não Qualificado 

0015049 ALBERTO COSTA PEREIRA R Não Qualificado 

0015050 PAULO SOUSA R Não Qualificado 

0015051 JOSE LEMOS R Não Qualificado 

0015103 LUIS ARAGÃO MATA R Não Qualificado 

0015112 JOAQUIM SALAZAR BRAGA R Não Qualificado 

0015129 JOSÉ ROCHA DE ALMEIDA R Não Qualificado 

0015130 ANTONIO M RODRIGUES R Não Qualificado 

0015138 ANTÓNIO M. VIANA MOÇO R Não Qualificado 

0015139 PEDRO L. PEREIRA FARIA R Não Qualificado 

0015144 CLAUDE BOUYSSIERE R Não Qualificado 

0015145 JOSÉ GARNEL PINTO R Não Qualificado 

0015156 DANIEL DE JESUS LOPES R Não Qualificado 

0015158 EDUARDO MOREIRA LOPES R Não Qualificado 

0015163 PEDRO SANTOS BASTOS R Não Qualificado 

0015181 ANTONIO TEIXEIRA FONSECA R Não Qualificado 

0015213 HORÁCIO S.T. UNIPESSOAL R Não Qualificado 

0015231 MARIA DE JESUS BISPO R Não Qualificado 

0015232 AMÂNDIO MELO SILVA R Não Qualificado 

0015234 NUNO MIGUEL Q. GOUVEIA R Não Qualificado 
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0015238 RUI C.GAMEIRO DA COSTA R Não Qualificado 

0015247 JOSÉ SILVESTRE AMÂNDIO R Não Qualificado 

0015252 BEATRIZ MOURISCA RIBEIRO R Não Qualificado 

0015253 WALTER T. FRÜHHOLZ R Não Qualificado 

0015254 FERNANDO MATOS PINTO R Não Qualificado 

0015255 LUÍS BULHÃO MARTINS R Não Qualificado 

0015256 CARLOS MANUEL V. SOUTO R Não Qualificado 

0015258 VITOR CAMPOS SANTOS R Não Qualificado 

0015259 ANTÓNIO BARBOSA NEVES R Não Qualificado 

0015268 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA R Não Qualificado 

0015272 LUIS MILAGRES E SOUSA R Não Qualificado 

0015273 ARTUR GUIM. SAMPAIO R Não Qualificado 

0015274 CARLOS MARTINS FONSECA R Não Qualificado 

0015275 JOSÉ GUIMARÃES SAMPAIO R Não Qualificado 

0015276 MARIANA CUNHA FERREIRA R Não Qualificado 

0015282 JOSEPH PATRICK HARRIS R Não Qualificado 

0015288 JOSE CARLOS MATIAS SERRA R Não Qualificado 

0015289 VASCO RODRIGUES GAIÃO R Não Qualificado 

0015290 CARLOS MANUEL S. PAIVA R Não Qualificado 

0015295 JOSÉ FERREIRA MARTINS R Não Qualificado 

0015307 JORGE ROSAS R Não Qualificado 

0015308 ARNALDO PINTO R Não Qualificado 

0015312 JOSÉ CANSADO CARVALHO R Não Qualificado 

0015321 PEDRO MENDES RODRIGUES R Não Qualificado 

0015323 JOÃO M. BARBOSA SILVA R Não Qualificado 

0015324 RICARDO CAMPOS COSTA R Não Qualificado 

0015325 FERNANDO DIAS FERREIRA R Não Qualificado 

0015326 RUI FERNANDES CAMPOS R Não Qualificado 

0015327 MARGARIDA TRIND. FANHA R Não Qualificado 

0015329 PEDRO PACHECO DE COUTO R Não Qualificado 

0015330 JORGE CASTRO L. FARIA R Não Qualificado 

0015331 PAULO J. COSTA NEVES R Não Qualificado 

0015332 CARLOS PEREIRA R Não Qualificado 

0015334 DOMINGOS FERR. ALMEIDA R Não Qualificado 

0015335 ARLINDO JÚLIO FERREIRA R Não Qualificado 

0015336 MANUEL TAVARES BORGES R Não Qualificado 

0015337 JOSÉ MARTINS SEQUEIRA R Não Qualificado 

0015338 CARLOS A. SILVA CUNHA R Não Qualificado 

0015339 RUI MANUEL SANTOS MARQUES R Não Qualificado 
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0015340 SERGE LEBLANC R Não Qualificado 

0015341 AGOSTINHO ALVES NINA R Não Qualificado 

0015342 MARIA JOSÉ FONSECA R Não Qualificado 

0015343 JORGE EVANGEL. PEREIRA R Não Qualificado 

0015346 WOBBY SLOTBOOM R Não Qualificado 

0015347 DANIEL AZEVEDO CUNHA R Não Qualificado 

0015348 ARTUR  VARUM R Não Qualificado 

0015349 MARIA FERNANDA MARQUES R Não Qualificado 

0015350 JOSÉ F. ALVES DA CUNHA R Não Qualificado 

0015352 VAGA SGPS R Não Qualificado 

0015353 ARMANDO H. DA SILVA R Não Qualificado 

0015354 SIDONIO SOUSA R Não Qualificado 

0015355 PAULO ARAÚJO R Não Qualificado 

0015356 PEDRO MIG. FONTES PAIS R Não Qualificado 

0015357 PAULO JORGE CONTENTE R Não Qualificado 

0015358 JOSÉ MANUEL L. ANTUNES R Não Qualificado 

0015359 EDUARDO ALVES DA SILVA R Não Qualificado 

0015360 MANUEL DA SILVA MATIAS R Não Qualificado 

0015362 TJ - SGPS, SA R Não Qualificado 

0015363 JOSE VINAGRE ENCARNAÇÃO R Não Qualificado 

0015366 MANUEL JOÃO BERNARDA R Não Qualificado 

0015367 RUI SAMPAIO DA SILVA R Não Qualificado 

0015374 ANTONIETA IS. FERREIRA R Não Qualificado 

0015375 DINA TER. COSTA MIEIRO R Não Qualificado 

0015377 JOSÉ SEQUEIRA PINTO R Não Qualificado 

0015378 M. ISABEL B. TAVARES R Não Qualificado 

0015379 DAVID FERNANDES ALVES R Não Qualificado 

0015380 ALFREDO HENR. CASTRO R Não Qualificado 

0015381 JOÃO MANUEL SERRENHO R Não Qualificado 

0015382 CARMEN MESTRE MIRA R Não Qualificado 

0015384 SÓNIA CARVALHO MACEDO R Não Qualificado 

0015385 ARMANDO ALMEIDA R Não Qualificado 

0015388 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA R Não Qualificado 

0015390 JOSÉ PIÇARRA RAMOS R Não Qualificado 

0015393 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA R Não Qualificado 

0015394 JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA VAZ R Não Qualificado 

0015395 FRANCISCO TRIGUEIROS R Não Qualificado 

0015396 JOÃO MARCELINO PEIXOTO R Não Qualificado 

0015397 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS R Não Qualificado 
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0015398 LUIS PAULO PINHO H. SILVA R Não Qualificado 

0015399 ABEL PEIXOTO GONÇALVES R Não Qualificado 

0015400 AMÉRICO AZEVEDO SILVA R Não Qualificado 

0015401 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS R Não Qualificado 

0015407 MÁRIO DA SILVA CUNHA R Não Qualificado 

0015408 ALBERTO MEIRELES CUNHA R Não Qualificado 

0015409 CARLOS A. SILVA MACEDO R Não Qualificado 

0015410 ALCIDES JOSÉ LOUREIRO R Não Qualificado 

0015411 JOSÉ OLIV. FERNANDES R Não Qualificado 

0015412 ANTÓNIO CASTRO COSTA R Não Qualificado 

0015413 MARIA EMÍLIA FERREIRA R Não Qualificado 

0015414 PAULO COSTA DIAS ALVES R Não Qualificado 

0015415 ELOY FRANKLIM RIBEIRO R Não Qualificado 

0015417 SUSANA PEREIRA ROSAS R Não Qualificado 

0015418 JOÃO HOWELL PATO R Não Qualificado 

0015419 JOAQUIM NUNES ALMEIDA R Não Qualificado 

0015420 JOSÉ J. COSTA CORREIA R Não Qualificado 

0015421 VITOR BISCAIA R Não Qualificado 

0015424 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA R Não Qualificado 

0015425 LUIS FERREIRA PINTO R Não Qualificado 

0015431 CÉSAR ALMEIDA CUNHA R Não Qualificado 

0015437 FRANCISCO JOSÉ E. RITA R Não Qualificado 

0015438 FRANCISCO RITA S. LDA R Não Qualificado 

0015439 MIGUEL CAR. RIBEIRO R Não Qualificado 

0015441 ANTÓNIO FERREIRA RAMOS R Não Qualificado 

0015442 ANA RITA LOPES ANTUNES R Não Qualificado 

0015444 FLORIVAL SILVA LUCAS R Não Qualificado 

0015451 ÉLIO BOLAS R Não Qualificado 

0015458 MARIA ROSÁRIO PINTO LEITE R Não Qualificado 

0015459 STEFANO SAVIOTTI R Não Qualificado 

0015461 MARIA JOSÉ TOMÁS RUIVO R Não Qualificado 

0015465 CARLOS MANUEL LACERDA R Não Qualificado 

0015468 GILBERTO LUÍS PEREIRA R Não Qualificado 

0015470 JOÃO MARQUES GUIMARÃES R Não Qualificado 

0015472 MATEUS DA SILVA ALVES R Não Qualificado 

0015474 FRANCISCO P. BALSEMÃO R Não Qualificado 

0015476 AMI R Não Qualificado 

0015477 DÉLIO MORGADO R Não Qualificado 

0015478 JOSÉ TAVARES DA SILVA R Não Qualificado 
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0015479 MANUEL CAROLINO PALAS R Não Qualificado 

0015485 LUIS VASCONCELOS R Não Qualificado 

0015488 CASSIANO GOUVEIA R Não Qualificado 

0015496 JOSÉ PAULO M.C.RODRIGUES R Não Qualificado 

0015498 MANUEL FIGUEIR. ARVELA R Não Qualificado 

0015506 CARLOS VICENTE ANTUNES R Não Qualificado 

0015507 VITORINO MARCOS O. DIAS R Não Qualificado 

0015508 RUI A. MAGALHÃES BAIÃO R Não Qualificado 

0015540 MARIA FÁTIMA SILVEIRA R Não Qualificado 

0015541 JOSE ARTUR COSTA R Não Qualificado 

0015542 JOSÉ RODRIGUES CARMO R Não Qualificado 

0015543 JOAQUIM ANTÓNIO SANTOS R Não Qualificado 

0015544 ALÍPIO GOMES DO MONTE R Não Qualificado 

0015555 FRANCISCO V. RIBEIRO R Não Qualificado 

0015579 JOSÉ MIGUEL PINTO RIBEIRO R Não Qualificado 

0015581 JORGE SILVA FERREIRA R Não Qualificado 

0015594 ARMANDO JÚLIO RIO REIS R Não Qualificado 

0015610 PAULO JORGE L. DUNÕES R Não Qualificado 

0015617 AMÉRICO RODRIG. SILVA R Não Qualificado 

0015764 FERNANDO MACH. CORREIA R Não Qualificado 

0015769 ARMANDO SILVA ANTUNES R Não Qualificado 

0015770 JOAQUIM PINTO MACHADO R Não Qualificado 

0015802 J.J.L. INVEST. SGPS, S.A. R Não Qualificado 

0015807 ISABEL MARIA SANTOS R Não Qualificado 

  

391) A oferta das ações referidas foi dirigida, no todo ou em parte, a destinatários 

indeterminados, foi precedida e acompanhada de prospecção e de recolha de 

intenções de investimento junto de destinatários indeterminados, e foi dirigida 

a mais de 100 pessoas que eram investidores não qualificados com residência 

ou estabelecimento em Portugal. 

392) Todos os acionistas, que participaram no referido aumento de capital, 

subscreveram valores iguais ou superiores a  €50.000. 

393) O BPP não promoveu a aprovação de qualquer prospecto pela CMVM.  

394) Em 02/04/2008, junto do cartório notarial de Peter Van Melkebeke, notário 

em Bruxelas, foi celebrada a escritura de um segundo aumento de capital, 
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deliberado em Assembleia-Geral Extraordinária de accionistas da Privado 

Financeiras, SA, de 11/03/2008, no valor de €99.999.999,90, através da 

emissão de 333.333.333 novas acções sem designação de valor nominal e 

subscritas ao valor unitário de €0,30. 

395) Também neste caso o BPP procedeu activamente junto dos seus clientes à 

prospecção e recolha de intenções de investimento para a aquisição de acções 

provenientes deste aumento de capital. 

396) Na sequência dessa oferta, 186 clientes do BPP, de entre aqueles a quem a 

mesma foi dirigida, formalizaram um investimento para subscrição e 

aquisição de acções da Privado Financeiras resultantes deste segundo 

aumento de capital. Desses, 27 eram formalmente clientes do BPP Cayman e 

159 do BPP SA, como melhor se descreve no quadro que segue 

imediatamente infra: 

    CENTRO SUBCONTA NOME CLIENTE      2008-04-01 

BPP CAYMAN 0002209 TELESIS HOLDING, SA – CY 10.000.000 

  0015127 TETRIS LTD. – CY 500.000 

  0015128 DRAGON LIMITED 500.000 

  0015198 CHUZA HOLDINGS LLC 500.000 

  0015264 HI-TECH INTERNATIONAL 1.666.666 

  0015265 FREDERIK WILLEM STUART 833.333 

  0015267 MANAGEMENT CONSULT. – CY 3.333.333 

  0015270 LIAGATALI IBRAHIM 666.666 

  0015271 LORES GROUP S.A. 1.666.666 

  0015277 RUI AZEVEDO GONÇALVES 833.333 

  0015278 MÁRIO A. GONÇALVE – CY 833.333 

  0015333 TIKI FINANCE 666.666 

  0015371 KALUM HOLDINGS SA – CY 500.000 

  0015383 M. ANGELA CARVALHO – CY 1.100.000 

  0015391 CIMO 500.000 

  0015392 SALSEN 500.000 

  0015440 OLEANDER FINANCE – CY 517.000 

  0015471 ANTÓNIO CASTRO GANDRA 500.000 
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  0015538 VICTORIES CONSUL, LLC 2.499.999 

  0015545 COPPER INVESTMENTS LLC – CY 3.333.333 

  0015546 FRANCISCO DIAS SILVA – CY 3.333.333 

  0015547 SILVERWAY I – CY 533.333 

  0015552 SAMSIBAR PROPERTIES 1.000.000 

  0015553 SPACIO MANAG. GROUP 500.000 

  0015765 BELMAN 3.333.333 

  0015771 SÉRVIO TÚLIO PRADO 500.000 

  0016336 HELENE INVESTMENTS – CY 3.333.333 

    

 

BPP SA 0007243 PAULO GUICHARD 1.666.666 

  0007244 SALVADOR FEZAS VITAL 1.666.666 

  0014947 MANUEL NUNES MOURA 500.000 

  0014998 ALDINA BERLINER 500.000 

  0015049 ALBERTO COSTA PEREIRA 500.000 

  0015050 PAULO SOUSA 833.333 

  0015051 JOSE LEMOS 833.333 

  0015103 LUIS ARAGÃO MATA 333.333 

  0015112 JOAQUIM SALAZAR BRAGA 666.666 

  0015129 JOSÉ ROCHA DE ALMEIDA 867.666 

  0015130 ANTONIO M RODRIGUES 850.666 

  0015138 ANTÓNIO M. VIANA MOÇO 500.000 

  0015139 PEDRO L. PEREIRA FARIA 528.000 

  0015145 JOSÉ GARNEL PINTO 833.333 

  0015156 DANIEL DE JESUS LOPES 533.333 

  0015158 EDUARDO MOREIRA LOPES 250.000 

  0015163 PEDRO SANTOS BASTOS 500.000 

  0015181 ANTONIO TEIXEIRA FONSECA 433.333 

  0015213 HORÁCIO S.T. UNIPESSOAL 500.000 

  0015231 MARIA DE JESUS BISPO 550.000 

  0015232 AMÂNDIO MELO SILVA 500.000 

  0015234 NUNO MIGUEL Q. GOUVEIA 250.000 

  0015238 RUI C.GAMEIRO DA COSTA 500.000 

  0015247 JOSÉ SILVESTRE AMÂNDIO 833.333 

  0015251 CARLOS LAGARTINHO SILVA 593.333 

  0015252 BEATRIZ MOURISCA RIBEIRO 333.333 

  0015253 WALTER T. FRÜHHOLZ 333.333 

  0015254 FERNANDO MATOS PINTO 250.000 
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  0015255 LUÍS BULHÃO MARTINS 333.333 

  0015256 CARLOS MANUEL V. SOUTO 166.666 

  0015258 VITOR CAMPOS SANTOS 274.186 

  0015259 ANTÓNIO BARBOSA NEVES 833.333 

  0015268 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA 3.333.333 

  0015272 LUIS MILAGRES E SOUSA 2.666.666 

  0015273 ARTUR GUIM. SAMPAIO 3.333.333 

  0015274 CARLOS MARTINS FONSECA 1.666.666 

  0015275 JOSÉ GUIMARÃES SAMPAIO 250.000 

  0015276 MARIANA CUNHA FERREIRA 500.000 

  0015282 JOSEPH PATRICK HARRIS 600.000 

  0015288 JOSE CARLOS MATIAS SERRA 500.000 

  0015289 VASCO RODRIGUES GAIÃO 500.000 

  0015290 CARLOS MANUEL S. PAIVA 666.666 

  0015295 JOSÉ FERREIRA MARTINS 3.333.333 

  0015307 JORGE ROSAS 500.000 

  0015308 ARNALDO PINTO 1.000.000 

  0015312 JOSÉ CANSADO CARVALHO 1.499.999 

  0015321 PEDRO MENDES RODRIGUES 416.666 

  0015323 JOÃO M. BARBOSA SILVA 463.333 

  0015325 FERNANDO DIAS FERREIRA 1.000.000 

  0015326 RUI FERNANDES CAMPOS 500.000 

  0015327 MARGARIDA TRIND. FANHA 833.333 

  0015329 PEDRO PACHECO DE COUTO 1.666.666 

  0015330 JORGE CASTRO L. FARIA 500.000 

  0015331 PAULO J. COSTA NEVES 500.000 

  0015332 CARLOS PEREIRA 233.333 

  0015334 DOMINGOS FERR. ALMEIDA 833.333 

  0015335 ARLINDO JÚLIO FERREIRA 793.333 

  0015336 MANUEL TAVARES BORGES 500.000 

  0015337 JOSÉ MARTINS SEQUEIRA 500.000 

  0015338 CARLOS A. SILVA CUNHA 500.000 

  0015339 RUI MANUEL SANTOS MARQUES 500.000 

  0015341 AGOSTINHO ALVES NINA 500.000 

  0015342 MARIA JOSÉ FONSECA 500.000 

  0015343 JORGE EVANGEL. PEREIRA 500.000 

  0015346 WOBBY SLOTBOOM 1.005.000 

  0015347 DANIEL AZEVEDO CUNHA 500.000 

  0015348 ARTUR VARUM 500.000 
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  0015349 MARIA FERNANDA MARQUES 258.000 

  0015350 JOSÉ F. ALVES DA CUNHA 500.000 

  0015351 JOAQUIM FIGUEIR. CRUZ 1.000.000 

  0015352 VAGA SGPS 1.166.666 

  0015353 ARMANDO H. DA SILVA 1.033.334 

  0015355 PAULO ARAÚJO 333.333 

  0015356 PEDRO MIG. FONTES PAIS 666.666 

  0015357 PAULO JORGE CONTENTE 500.000 

  0015358 JOSÉ MANUEL L. ANTUNES 833.333 

  0015360 MANUEL DA SILVA MATIAS 833.333 

  0015362 TJ - SGPS, SA 1.666.666 

  0015363 JOSE VINAGRE ENCARNAÇÃO 250.000 

  0015366 MANUEL JOÃO BERNARDA 958.333 

  0015374 ANTONIETA IS. FERREIRA 500.000 

  0015375 DINA TER. COSTA MIEIRO 212.670 

  0015376 URBANO FIGUEIREDO CRUZ 1.666.666 

  0015377 JOSÉ SEQUEIRA PINTO 500.000 

  0015378 M. ISABEL B. TAVARES 500.000 

  0015379 DAVID FERNANDES ALVES 666.666 

  0015380 ALFREDO HENR. CASTRO 500.000 

  0015381 JOÃO MANUEL SERRENHO 833.333 

  0015384 SÓNIA CARVALHO MACEDO 866.666 

  0015385 ARMANDO ALMEIDA 500.000 

  0015388 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA 833.333 

  0015390 JOSÉ PIÇARRA RAMOS 833.333 

  0015393 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA 833.333 

  0015394 JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA VAZ 833.333 

  0015395 FRANCISCO TRIGUEIROS 500.000 

  0015396 JOÃO MARCELINO PEIXOTO 1.166.666 

  0015397 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS 833.333 

  0015398 LUIS PAULO PINHO H. SILVA 833.333 

  0015399 ABEL PEIXOTO GONÇALVES 666.666 

  0015400 AMÉRICO AZEVEDO SILVA 1.666.666 

  0015401 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS 500.000 

  0015407 MÁRIO DA SILVA CUNHA 1.666.666 

  0015408 ALBERTO MEIRELES CUNHA 833.333 

  0015413 MARIA EMÍLIA FERREIRA 833.333 

  0015414 PAULO COSTA DIAS ALVES 1.866.666 

  0015415 ELOY FRANKLIM RIBEIRO 666.666 
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  0015417 SUSANA PEREIRA ROSAS 500.000 

  0015418 JOÃO HOWELL PATO 500.000 

  0015419 JOAQUIM NUNES ALMEIDA 383.333 

  0015420 JOSÉ J. COSTA CORREIA 166.666 

  0015421 VITOR BISCAIA 166.666 

  0015424 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA 50.000.000 

  0015425 LUIS FERREIRA PINTO 666.666 

  0015431 CÉSAR ALMEIDA CUNHA 500.000 

  0015437 FRANCISCO JOSÉ E. RITA 1.000.000 

  0015438 FRANCISCO RITA S. LDA 500.000 

  0015439 MIGUEL CAR. RIBEIRO 500.000 

  0015441 ANTÓNIO FERREIRA RAMOS 833.333 

  0015442 ANA RITA LOPES ANTUNES 833.333 

  0015444 FLORIVAL SILVA LUCAS 500.000 

  0015451 ÉLIO BOLAS 333.333 

  0015458 MARIA ROSÁRIO PINTO LEITE 833.333 

  0015461 MARIA JOSÉ TOMÁS RUIVO 5.000.000 

  0015465 CARLOS MANUEL LACERDA 500.000 

  0015468 GILBERTO LUÍS PEREIRA 750.000 

  0015470 JOÃO MARQUES GUIMARÃES 333.333 

  0015472 MATEUS DA SILVA ALVES 411.000 

  0015474 FRANCISCO P. BALSEMÃO 3.333.333 

  0015476 AMI 1.000.000 

  0015477 DÉLIO MORGADO 600.000 

  0015478 JOSÉ TAVARES DA SILVA 1.093.333 

  0015479 MANUEL CAROLINO PALAS 333.333 

  0015485 LUIS VASCONCELOS 3.333.333 

  0015488 CASSIANO GOUVEIA 552.000 

  0015496 JOSÉ PAULO M.C.RODRIGUES 833.333 

  0015498 MANUEL FIGUEIR. ARVELA 666.666 

  0015506 CARLOS VICENTE ANTUNES 833.333 

  0015507 VITORINO MARCOS O. DIAS 500.000 

  0015508 RUI A. MAGALHÃES BAIÃO 500.000 

  0015540 MARIA FÁTIMA SILVEIRA 1.333.333 

  0015541 JOSE ARTUR COSTA 1.666.666 

  0015542 JOSÉ RODRIGUES CARMO 833.333 

  0015543 JOAQUIM ANTÓNIO SANTOS 1.066.666 

  0015544 ALÍPIO GOMES DO MONTE 1.666.666 

  0015579 JOSÉ MIGUEL PINTO RIBEIRO 500.000 
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  0015581 JORGE SILVA FERREIRA 500.000 

  0015594 ARMANDO JÚLIO RIO REIS 500.000 

  0015610 PAULO JORGE L. DUNÕES 666.666 

  0015764 FERNANDO MACH. CORREIA 669.000 

  0015769 ARMANDO SILVA ANTUNES 833.333 

  0015770 JOAQUIM PINTO MACHADO 833.333 

  0015802 J.J.L. INVEST. SGPS, S.A. 833.333 

  0015807 ISABEL MARIA SANTOS 833.333 

  0015912 ANTÓNIO EDUARDO SOUSA 500.000 

  0016375 MARIA DE FÁTIMA ANTUNES 833.333 

  0016381 ISABEL PINTO ANTUNES 833.333 

  0016387 BENTO JOSÉ PINTO ANTUNES 833.333 

  0018863 JOÃO ALVES PALMELA 750.000 

  0020502 JOAQUIM FERNANDES 1.666.666 

 

    

397) Para a subscrição das acções provenientes deste segundo aumento de capital o 

BPP começou por solicitar aos seus clientes que preenchessem, até 

01/04/2008, um boletim individual de subscrição, o que aconteceu com vários 

dos clientes supra identificados. 

398) Não tendo, porém, o BPP conseguido colocar, até àquela data (01/04/2008), a 

totalidade das acções provenientes deste segundo aumento de capital, foram 

as restantes acções subscritas por duas sociedades do grupo, as já referidas 

Kineticks e PCapital, que nessa altura adquiriram, respectivamente, 

38.613.857 e 69.039.333 acções provenientes desse aumento de capital. 

399) O BPP continuou, porém, o processo de colocação destas acções junto dos 

seus clientes, promovendo a celebração por estes, mesmo já depois de 

01/04/2008, de contratos de compra e venda das mesmas com aquelas 

sociedades. 

400) Isso aconteceu, pelo menos, com os clientes José Manuel da Costa Marçal 

Roubaud y Pujol e Isabel Maria Marques Mendes dos Santos, cujas situações 

particulares estão descritas infra com mais detalhe. 
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401) Dos 186 clientes que subscreveram acções provenientes deste aumento de 

capital e a quem as mesmas oferecidas pelo BPP, já supra identificados, mais 

de 100, de acordo com os registos do próprio banco, eram investidores não 

qualificados com residência ou estabelecimento em Portugal. É o caso, pelo 

menos, dos seguintes 154 clientes: 

Carteira Cliente Residentes Classificação 

0014947 MANUEL NUNES MOURA R Não Qualificado 

0014998 ALDINA BERLINER R Não Qualificado 

0015049 ALBERTO COSTA PEREIRA R Não Qualificado 

0015050 PAULO SOUSA R Não Qualificado 

0015051 JOSE LEMOS R Não Qualificado 

0015103 LUIS ARAGÃO MATA R Não Qualificado 

0015112 JOAQUIM SALAZAR BRAGA R Não Qualificado 

0015129 JOSÉ ROCHA DE ALMEIDA R Não Qualificado 

0015130 ANTONIO M RODRIGUES R Não Qualificado 

0015138 ANTÓNIO M. VIANA MOÇO R Não Qualificado 

0015139 PEDRO L. PEREIRA FARIA R Não Qualificado 

0015145 JOSÉ GARNEL PINTO R Não Qualificado 

0015156 DANIEL DE JESUS LOPES R Não Qualificado 

0015158 EDUARDO MOREIRA LOPES R Não Qualificado 

0015163 PEDRO SANTOS BASTOS R Não Qualificado 

0015181 ANTONIO TEIXEIRA FONSECA R Não Qualificado 

0015213 HORÁCIO S.T. UNIPESSOAL R Não Qualificado 

0015231 MARIA DE JESUS BISPO R Não Qualificado 

0015232 AMÂNDIO MELO SILVA R Não Qualificado 

0015234 NUNO MIGUEL Q. GOUVEIA R Não Qualificado 

0015238 RUI C.GAMEIRO DA COSTA R Não Qualificado 

0015247 JOSÉ SILVESTRE AMÂNDIO R Não Qualificado 

0015252 BEATRIZ MOURISCA RIBEIRO R Não Qualificado 

0015253 WALTER T. FRÜHHOLZ R Não Qualificado 

0015254 FERNANDO MATOS PINTO R Não Qualificado 

0015255 LUÍS BULHÃO MARTINS R Não Qualificado 

0015256 CARLOS MANUEL V. SOUTO R Não Qualificado 

0015258 VITOR CAMPOS SANTOS R Não Qualificado 

0015259 ANTÓNIO BARBOSA NEVES R Não Qualificado 

0015268 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA R Não Qualificado 

0015272 LUIS MILAGRES E SOUSA R Não Qualificado 
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0015273 ARTUR GUIM. SAMPAIO R Não Qualificado 

0015274 CARLOS MARTINS FONSECA R Não Qualificado 

0015275 JOSÉ GUIMARÃES SAMPAIO R Não Qualificado 

0015276 MARIANA CUNHA FERREIRA R Não Qualificado 

0015282 JOSEPH PATRICK HARRIS R Não Qualificado 

0015288 JOSE CARLOS MATIAS SERRA R Não Qualificado 

0015289 VASCO RODRIGUES GAIÃO R Não Qualificado 

0015290 CARLOS MANUEL S. PAIVA R Não Qualificado 

0015295 JOSÉ FERREIRA MARTINS R Não Qualificado 

0015307 JORGE ROSAS R Não Qualificado 

0015308 ARNALDO PINTO R Não Qualificado 

0015312 JOSÉ CANSADO CARVALHO R Não Qualificado 

0015321 PEDRO MENDES RODRIGUES R Não Qualificado 

0015323 JOÃO M. BARBOSA SILVA R Não Qualificado 

0015325 FERNANDO DIAS FERREIRA R Não Qualificado 

0015326 RUI FERNANDES CAMPOS R Não Qualificado 

0015327 MARGARIDA TRIND. FANHA R Não Qualificado 

0015329 PEDRO PACHECO DE COUTO R Não Qualificado 

0015330 JORGE CASTRO L. FARIA R Não Qualificado 

0015331 PAULO J. COSTA NEVES R Não Qualificado 

0015332 CARLOS PEREIRA R Não Qualificado 

0015334 DOMINGOS FERR. ALMEIDA R Não Qualificado 

0015335 ARLINDO JÚLIO FERREIRA R Não Qualificado 

0015336 MANUEL TAVARES BORGES R Não Qualificado 

0015337 JOSÉ MARTINS SEQUEIRA R Não Qualificado 

0015338 CARLOS A. SILVA CUNHA R Não Qualificado 

0015339 RUI MANUEL SANTOS MARQUES R Não Qualificado 

0015341 AGOSTINHO ALVES NINA R Não Qualificado 

0015342 MARIA JOSÉ FONSECA R Não Qualificado 

0015343 JORGE EVANGEL. PEREIRA R Não Qualificado 

0015346 WOBBY SLOTBOOM R Não Qualificado 

0015347 DANIEL AZEVEDO CUNHA R Não Qualificado 

0015348 ARTUR VARUM R Não Qualificado 

0015349 MARIA FERNANDA MARQUES R Não Qualificado 

0015350 JOSÉ F. ALVES DA CUNHA R Não Qualificado 

0015352 VAGA SGPS R Não Qualificado 

0015353 ARMANDO H. DA SILVA R Não Qualificado 

0015355 PAULO ARAÚJO R Não Qualificado 

0015356 PEDRO MIG. FONTES PAIS R Não Qualificado 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

377 

 

0015357 PAULO JORGE CONTENTE R Não Qualificado 

0015358 JOSÉ MANUEL L. ANTUNES R Não Qualificado 

0015360 MANUEL DA SILVA MATIAS R Não Qualificado 

0015362 TJ - SGPS, SA R Não Qualificado 

0015363 JOSE VINAGRE ENCARNAÇÃO R Não Qualificado 

0015366 MANUEL JOÃO BERNARDA R Não Qualificado 

0015374 ANTONIETA IS. FERREIRA R Não Qualificado 

0015375 DINA TER. COSTA MIEIRO R Não Qualificado 

0015377 JOSÉ SEQUEIRA PINTO R Não Qualificado 

0015378 M. ISABEL B. TAVARES R Não Qualificado 

0015379 DAVID FERNANDES ALVES R Não Qualificado 

0015380 ALFREDO HENR. CASTRO R Não Qualificado 

0015381 JOÃO MANUEL SERRENHO R Não Qualificado 

0015384 SÓNIA CARVALHO MACEDO R Não Qualificado 

0015385 ARMANDO ALMEIDA R Não Qualificado 

0015388 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA R Não Qualificado 

0015390 JOSÉ PIÇARRA RAMOS R Não Qualificado 

0015393 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA R Não Qualificado 

0015394 JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA VAZ R Não Qualificado 

0015395 FRANCISCO TRIGUEIROS R Não Qualificado 

0015396 JOÃO MARCELINO PEIXOTO R Não Qualificado 

0015397 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS R Não Qualificado 

0015398 LUIS PAULO PINHO H. SILVA R Não Qualificado 

0015399 ABEL PEIXOTO GONÇALVES R Não Qualificado 

0015400 AMÉRICO AZEVEDO SILVA R Não Qualificado 

0015401 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS R Não Qualificado 

0015407 MÁRIO DA SILVA CUNHA R Não Qualificado 

0015408 ALBERTO MEIRELES CUNHA R Não Qualificado 

0015413 MARIA EMÍLIA FERREIRA R Não Qualificado 

0015414 PAULO COSTA DIAS ALVES R Não Qualificado 

0015415 ELOY FRANKLIM RIBEIRO R Não Qualificado 

0015417 SUSANA PEREIRA ROSAS R Não Qualificado 

0015418 JOÃO HOWELL PATO R Não Qualificado 

0015419 JOAQUIM NUNES ALMEIDA R Não Qualificado 

0015420 JOSÉ J. COSTA CORREIA R Não Qualificado 

0015421 VITOR BISCAIA R Não Qualificado 

0015424 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA R Não Qualificado 

0015425 LUIS FERREIRA PINTO R Não Qualificado 

0015431 CÉSAR ALMEIDA CUNHA R Não Qualificado 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

378 

 

0015437 FRANCISCO JOSÉ E. RITA R Não Qualificado 

0015438 FRANCISCO RITA S. LDA R Não Qualificado 

0015439 MIGUEL CAR. RIBEIRO R Não Qualificado 

0015441 ANTÓNIO FERREIRA RAMOS R Não Qualificado 

0015442 ANA RITA LOPES ANTUNES R Não Qualificado 

0015444 FLORIVAL SILVA LUCAS R Não Qualificado 

0015451 ÉLIO BOLAS R Não Qualificado 

0015458 MARIA ROSÁRIO PINTO LEITE R Não Qualificado 

0015461 MARIA JOSÉ TOMÁS RUIVO R Não Qualificado 

0015465 CARLOS MANUEL LACERDA R Não Qualificado 

0015468 GILBERTO LUÍS PEREIRA R Não Qualificado 

0015470 JOÃO MARQUES GUIMARÃES R Não Qualificado 

0015472 MATEUS DA SILVA ALVES R Não Qualificado 

0015474 FRANCISCO P. BALSEMÃO R Não Qualificado 

0015476 AMI R Não Qualificado 

0015477 DÉLIO MORGADO R Não Qualificado 

0015478 JOSÉ TAVARES DA SILVA R Não Qualificado 

0015479 MANUEL CAROLINO PALAS R Não Qualificado 

0015485 LUIS VASCONCELOS R Não Qualificado 

0015488 CASSIANO GOUVEIA R Não Qualificado 

0015496 JOSÉ PAULO M.C.RODRIGUES R Não Qualificado 

0015498 MANUEL FIGUEIR. ARVELA R Não Qualificado 

0015506 CARLOS VICENTE ANTUNES R Não Qualificado 

0015507 VITORINO MARCOS O. DIAS R Não Qualificado 

0015508 RUI A. MAGALHÃES BAIÃO R Não Qualificado 

0015540 MARIA FÁTIMA SILVEIRA R Não Qualificado 

0015541 JOSE ARTUR COSTA R Não Qualificado 

0015542 JOSÉ RODRIGUES CARMO R Não Qualificado 

0015543 JOAQUIM ANTÓNIO SANTOS R Não Qualificado 

0015544 ALÍPIO GOMES DO MONTE R Não Qualificado 

0015579 JOSÉ MIGUEL PINTO RIBEIRO R Não Qualificado 

0015581 JORGE SILVA FERREIRA R Não Qualificado 

0015594 ARMANDO JÚLIO RIO REIS R Não Qualificado 

0015610 PAULO JORGE L. DUNÕES R Não Qualificado 

0015764 FERNANDO MACH. CORREIA R Não Qualificado 

0015769 ARMANDO SILVA ANTUNES R Não Qualificado 

0015770 JOAQUIM PINTO MACHADO R Não Qualificado 

0015802 J.J.L. INVEST. SGPS, S.A. R Não Qualificado 

0015807 ISABEL MARIA SANTOS R Não Qualificado 
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0015912 ANTÓNIO EDUARDO SOUSA R Não Qualificado 

0016375 MARIA DE FÁTIMA ANTUNES R Não Qualificado 

0016381 ISABEL PINTO ANTUNES R Não Qualificado 

0016387 BENTO JOSÉ PINTO ANTUNES R Não Qualificado 

0018863 JOÃO ALVES PALMELA R Não Qualificado 

0020502 JOAQUIM FERNANDES R Não Qualificado 

 

402) A oferta das ações referidas foi dirigida, no todo ou em parte, a destinatários 

indeterminados, foi precedida e acompanhada de prospecção e de recolha de 

intenções de investimento junto de destinatários indeterminados, e foi dirigida 

a mais de 100 pessoas que eram investidores não qualificados com residência 

ou estabelecimento em Portugal. 

403) O BPP não promoveu a aprovação de qualquer prospecto pela CMVM. 

404) A Liminorke, SGPS, SA (doravante, Liminorke) é uma sociedade anónima de 

direito português, constituída em 29/09/2006, com o número de matrícula e 

de pessoa colectiva 507877896, com capital social de €50.000,00, 

representado por 50.000 ações com valor nominal de €1,00 e com sede em 

Lisboa, na Rua Mouzinho da Silveira, n.º 12. 

405) Paulo Guichard foi Administrador único da Liminorke até 29/11/2006 

passando, desde essa data, a Administração da Liminorke a ser constituída 

por João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital. 

406) Em 02/10/2006, o BPP efectuou o registo das 50.000 ações da Liminorke na 

conta da PCapital, SGPS, S.A..  

407) Em 30/11/2006 foi realizada uma Assembleia Geral da Liminorke que 

aprovou um aumentou do capital social desta sociedade em €69.950.000,00, 

para €70.000.000,00, representado por 70.000.000 de ações de valor nominal 

de €1,00. 

408) Também neste caso o BPP procedeu junto dos seus clientes (atuais ou 

potenciais) à prospeção e recolha de intenções de investimento para a 

aquisição de ações provenientes deste aumento de capital. 
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409) Tendo, na sequência dessa oferta, 164 clientes de entre aqueles a quem a 

mesma foi dirigida formalizado um investimento para subscrição e aquisição 

de ações da Liminorke que haveriam de resultar deste primeiro aumento de 

capital. Destes, 137 tinham conta aberta junto do BPP, 13 junto do BPP 

Cayman, e 14 junto do BPP, sucursal de Espanha, conforme melhor se 

descreve no quadro que segue: 

BPP CAYMAN 0002556 MÁRIO A. GONÇALVES – CY   250.000 

  0002557 RUI AZEVEDO GONÇALVES – CY   250.000 

  0009209 COPPER INVESTMENTS LLC –CY   500.000 

  0013923 M. ANGELA CARVALHO – CY   250.000 

  0013944 RIVISTA HOLDINGS LLC   250.000 

  0013945 KYRANA HOLDINGS LLC   1.000.000 

  0013946 LIAGATALI IBRAHIM – CY   150.000 

  0013968 TABELLE ASSOCIATES – CY   250.000 

  0013972 JASMIN HOLDINGS LLC – CY   250.000 

  0014002 TIKA HOLDINGS   250.000 

  0014136 BELMAN – CY   1.000.000 

  0014303 TAMENA INVESTMENTS – CY   125.000 

  0014304 TAMENA INVESTMENTS – CY   125.000 

     

BPP ESPANHA 0009832 PLANALTO COMERCIAL, S.A.   800.000 

  0010592 ANTONIO PEREZ GONZALEZ   250.000 

  0011028 SALEAUTION, S.L.   50.000 

  0012158 CARMEN MENDARO POSADA   250.000 

  0013337 IND. QUIMICAS EBRO, SA   150.000 

  0013927 NIZAR, SA   250.000 

  0013957 M. CRUZ RUIZ-ZORRILLA   300.000 

  0014100 DAVID ESTEFANELL PAÑELLA   100.000 

  0014102 VILLAMENA, S.L.   200.000 

  0014108 M. DOLORES J. RODILLA   150.000 

  0014147 VENTURA JULIAN RODILLA   150.000 

  0014210 CORRALEJO PARQUE DUNAS   500.000 

  0014212 H3J, S.A.   500.000 

  0014296 CUCUCHA, S.L.   250.000 

     

BPP SA 0002901 MARIA FERNANDA MARQUES   250.000 
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  0004018 ARMANDO ALMEIDA   180.000 

  0006586 JOAQUIM ANTÓNIO SANTOS   250.000 

  0009218 ALÍPIO GOMES DO MONTE   250.000 

  0009894 MARIA FÁTIMA SILVEIRA   2.000.000 

  0009907 JOSÉ ALCINO F. COSTA   125.000 

  0010364 ANTÓNIO NASC. CARVALHO   750.000 

  0012175 LUÍS FILIPE FIGO   1.000.000 

  0013578 JOSÉ RODRIGUES CARMO   500.000 

  0013601 PAULO COSTA DIAS ALVES   275.000 

  0013649 ALFREDO SOUSA RIBEIRO   300.000 

  0013650 RICARDO CAMPOS COSTA   300.000 

  0013654 MARIA DE LURDES FELINO   324.000 

  0013678 CARLOS ALBERTO CARDOSO   250.000 

  0013760 ANTÓNIO CASTRO COSTA   250.000 

  0013780 JOSE LEITÃO AMARO   250.000 

  0013795 PUJOL-ACT IMOBILIARIAS   250.000 

  0013799 PAULO J.AMORIM LOPES   250.000 

  0013806 ANTONIO M RODRIGUES   250.000 

  0013807 SEBASTIÃO V. MAGALHÃES   125.000 

  0013809 ALEXANDRINO MACHADO   250.000 

  0013810 DINA TER. COSTA MIEIRO   250.000 

  0013811 SÓNIA CARVALHO MACEDO   250.000 

  0013812 CASSIANO GOUVEIA   250.000 

  0013813 JOÃO MANUEL SERRENHO   250.000 

  0013814 M. ISABEL B. TAVARES   250.000 

  0013821 DUARTE GOULART PAIVA   250.000 

  0013822 JOSÉ CARVALHO GRANADO   250.000 

  0013823 FERNANDO EST. BAGULHO   250.000 

  0013824 JOAQUIM DE SÁ MACHADO   250.000 

  0013825 ARLINDO JÚLIO FERREIRA   250.000 

  0013826 DOMINGOS FERR. ALMEIDA   250.000 

  0013827 CARLOS A. SILVA CUNHA   500.000 

  0013828 MIGUEL CARDOSO RIBEIRO   250.000 

  0013853 ANTÓNIO LEMOS SANTOS   250.000 

  0013859 FLORIVAL SILVA LUCAS   250.000 

  0013878 ARMANDO JOSÉ GARCIA   250.000 

  0013880 PAULO JORGE L. DUNÕES   500.000 

  0013888 PEDRO CASTRO   125.000 

  0013889 JOSÉ SEQUEIRA PINTO   250.000 
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  0013894 LUIS PAULO PINHO H. SILVA   250.000 

  0013895 CARLOS MARTINS FONSECA   250.000 

  0013896 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA   2.500.000 

  0013897 ABEL PEIXOTO GONÇALVES   250.000 

  0013898 CRISPIM M. FERREIRA   250.000 

  0013899 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS   500.000 

  0013900 JORGE BARTOLO   250.000 

  0013901 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA   250.000 

  0013902 AMÉRICO AZEVEDO SILVA   250.000 

  0013903 JOSÉ FERREIRA MARTINS   1.000.000 

  0013904 JOSÉ M. TEIXEIRA VAZ   250.000 

  0013912 FERNANDO MACH. CORREIA   278.623 

  0013917 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA   1.000.000 

  0013919 MANUEL TARRÉ FERNANDES   500.000 

  0013920 HENRIQUE MANUEL PAQUETE   250.000 

  0013924 ÁLVARO TRINDADE RAMOS   250.000 

  0013928 DOMINGOS SOARES DIAS   250.000 

  0013939 ANTÓNIO AFONSO CARVALHO   125.000 

  0013942 CELESTINO F. PAIVA   500.000 

  0013943 LUIS MILAGRES E SOUSA   800.000 

  0013953 HOLDAC SGPS, S.A.   1.000.000 

  0013955 GERMAC II, SGPS, SA   500.000 

  0013959 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA   250.000 

  0013960 PIERO DAL MASO   250.000 

  0013962 STEFANO SAVIOTTI   2.000.000 

  0013963 SAVIOTTI SGPS, SA   1.000.000 

  0013964 MARIA JOSÉ RUIVO   2.000.000 

  0013965 JAIME ANTUNES   250.000 

  0013967 VASCO RODRIGUES GAIÃO   250.000 

  0013969 LUISA CASTILLO LEITÃO   250.000 

  0013970 JOSÉ CANSADO CARVALHO   500.000 

  0013974 GONÇALO OLIVEIRA NEVES   250.000 

  0013975 NUNO MIGUEL FERREIRA   250.000 

  0013979 PAULO ARAÚJO   200.000 

  0013980 ARTUR VARUM   250.000 

  0013981 VAGA SGPS   125.000 

  0013982 ALBERTO LISBOA   250.000 

  0013985 CARLOS PEREIRA   250.000 

  0013990 JOÃO SANTOS GONÇALVES   500.000 
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  0013994 PAULO J. COSTA NEVES   150.000 

  0013995 JORGE CASTRO L. FARIA   125.000 

  0013996 PEDRO PACHECO DE COUTO   665.000 

  0013998 TELHABEL CONST. SA   500.000 

  0014004 PAULO KRISTELLER TOMÉ   250.000 

  0014005 ARTUR GUIM. SAMPAIO   1.000.000 

  0014006 ARNALDO PINTO   300.000 

  0014007 FERNANDO DIAS FERREIRA   250.000 

  0014010 PEDRO TIAGO L. RODRIGUES   500.000 

  0014012 JOSÉ DA COSTA CANAS   250.000 

  0014013 EDUARDO JOSÉ M. SANTOS   250.000 

  0014014 ANTÓNIO PATO G. LANÇA   250.000 

  0014015 AFONSO M. PEDRO AMARO   525.000 

  0014016 MATEUS DA SILVA ALVES   350.000 

  0014017 LUIS CARLOS MACEDO CUNHA   250.000 

  0014018 ADOLFO CARDOSO BARBOSA   250.000 

  0014022 VITOR CUNHA ABREU   250.000 

  0014026 ÁLVARO SEQUEIRA PINTO   125.000 

  0014028 FRANCISCO P. BALSEMÃO   1.000.000 

  0014029 ANTONIO MELLO   250.000 

  0014030 RODRIGO PER. CORREIA   250.000 

  0014031 SUSANA PEREIRA ROSAS   250.000 

  0014032 JOÃO CANAS FERNANDES   250.000 

  0014033 JOÃO ALVES PALMELA   125.000 

  0014034 GILBERTO LUÍS PEREIRA   125.000 

  0014035 PEDRO LOBO DO VALE   125.000 

  0014036 ANTONIETA FERREIRA   250.000 

  0014037 DAVID FERNANDES ALVES   250.000 

  0014041 ALBERTO MEIRELES CUNHA   262.000 

  0014042 ALCIDES JOSÉ LOUREIRO   150.000 

  0014045 MÁRIO RAPOSO   125.000 

  0014048 JOAQUIM NUNES SILVA   250.000 

  0014049 JORGE EVANGEL. PEREIRA   250.000 

  0014050 FERNANDO ALVES MACHADO   250.000 

  0014052 JOAQUIM FERREIRA LOPES   100.000 

  0014056 PAULO ANTUNES DE ABREU   250.000 

  0014057 JOAQUIM PINTO MACHADO   250.000 

  0014082 MANUEL NUNES MOURA   150.000 

  0014083 AMÉRICO FERREIRA BOM   250.000 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

384 

 

  0014098 MAQUIJIG, LDA.   500.000 

  0014115 FERNANDO GUEDES   250.000 

  0014120 FERNANDO CARDOSO SANTOS   560.000 

  0014124 ARMANDO H. DA SILVA   1.000.000 

  0014129 MARIA CONCEIÇÃO SANTOS   750.000 

  0014133 JOAQUIM FIGUEIR. CRUZ   250.000 

  0014166 JÚLIA MONT. FERREIRA   200.000 

  0014190 CARLOS LAGARTINHO SILVA   500.000 

  0014230 LUIS FERREIRA PINTO   250.000 

  0014239 JOSÉ VIEIRA FRAZÃO   500.000 

  0014251 AMI   700.000 

  0014255 MIGUEL NUNES DE SALES   250.000 

  0014257 MARIA DE JESUS BISPO   218.000 

  0014264 AMÉRICO RODRIGUES SILVA   180.000 

  0014265 PAULO LOUREIRO ABRAÚL   180.000 

  0014297 JOSÉ AFONSO BRANCO   172.500 

  0014298 JOSÉ TAVARES DA SILVA   250.000 

  0014300 JOSÉ F. ALVES DA CUNHA   250.000 

  0014305 RUMAPE, S.G.P.S.   1.000.000 

     

     

410) Verificou-se, porém, que já em 28/11/2006, ainda antes sequer de ter sido 

deliberado este aumento de capital, o BPP tinha efectuado o registo na conta 

desses 164 clientes das 69.650.000 novas ações da Liminorke que haveriam 

de resultar desse aumento de capital. 

411) Dos 164 clientes que subscreveram ações provenientes deste aumento de 

capital e a quem as mesmas oferecidas pelo BPP, já supra identificados, mais 

de 100 eram, segundo os registos do próprio banco, investidores não 

qualificados com residência ou estabelecimento em Portugal. É o caso, pelo 

menos, dos seguintes 131 clientes (fls. 27288):  

Carteira Cliente Residentes Classificação 

0002901 MARIA FERNANDA MARQUES R Não Qualificado 

0004018 ARMANDO ALMEIDA R Não Qualificado 

0006586 JOAQUIM ANTÓNIO SANTOS R Não Qualificado 

0009218 ALÍPIO GOMES DO MONTE R Não Qualificado 
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0009894 MARIA FÁTIMA SILVEIRA R Não Qualificado 

0009907 JOSÉ ALCINO F. COSTA R Não Qualificado 

0012175 LUÍS FILIPE FIGO R Não Qualificado 

0013578 JOSÉ RODRIGUES CARMO R Não Qualificado 

0013601 PAULO COSTA DIAS ALVES R Não Qualificado 

0013649 ALFREDO SOUSA RIBEIRO R Não Qualificado 

0013650 RICARDO CAMPOS COSTA R Não Qualificado 

0013654 MARIA DE LURDES FELINO R Não Qualificado 

0013678 CARLOS ALBERTO CARDOSO R Não Qualificado 

0013760 ANTÓNIO CASTRO COSTA R Não Qualificado 

0013780 JOSE LEITÃO AMARO R Não Qualificado 

0013795 PUJOL-ACT IMOBILIARIAS R Não Qualificado 

0013799 PAULO J.AMORIM LOPES R Não Qualificado 

0013806 ANTONIO M RODRIGUES R Não Qualificado 

0013807 SEBASTIÃO V. MAGALHÃES R Não Qualificado 

0013809 ALEXANDRINO MACHADO R Não Qualificado 

0013810 DINA TER. COSTA MIEIRO R Não Qualificado 

0013811 SÓNIA CARVALHO MACEDO R Não Qualificado 

0013812 CASSIANO GOUVEIA R Não Qualificado 

0013813 JOÃO MANUEL SERRENHO R Não Qualificado 

0013814 M. ISABEL B. TAVARES R Não Qualificado 

0013821 DUARTE GOULART PAIVA R Não Qualificado 

0013822 JOSÉ CARVALHO GRANADO R Não Qualificado 

0013824 JOAQUIM DE SÁ MACHADO R Não Qualificado 

0013825 ARLINDO JÚLIO FERREIRA R Não Qualificado 

0013826 DOMINGOS FERR. ALMEIDA R Não Qualificado 

0013827 CARLOS A. SILVA CUNHA R Não Qualificado 

0013828 MIGUEL CARDOSO RIBEIRO R Não Qualificado 

0013853 ANTÓNIO LEMOS SANTOS R Não Qualificado 

0013859 FLORIVAL SILVA LUCAS R Não Qualificado 

0013878 ARMANDO JOSÉ GARCIA R Não Qualificado 

0013880 PAULO JORGE L. DUNÕES R Não Qualificado 

0013888 PEDRO CASTRO R Não Qualificado 

0013889 JOSÉ SEQUEIRA PINTO R Não Qualificado 

0013894 LUIS PAULO PINHO H. SILVA R Não Qualificado 

0013895 CARLOS MARTINS FONSECA R Não Qualificado 

0013896 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA R Não Qualificado 

0013897 ABEL PEIXOTO GONÇALVES R Não Qualificado 

0013898 CRISPIM M. FERREIRA R Não Qualificado 
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0013899 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS R Não Qualificado 

0013900 JORGE BARTOLO R Não Qualificado 

0013901 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA R Não Qualificado 

0013902 AMÉRICO AZEVEDO SILVA R Não Qualificado 

0013903 JOSÉ FERREIRA MARTINS R Não Qualificado 

0013904 JOSÉ M. TEIXEIRA VAZ R Não Qualificado 

0013912 FERNANDO MACH. CORREIA R Não Qualificado 

0013917 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA R Não Qualificado 

0013918 MIGUEL A. E. ESTRELO R Não Qualificado 

0013919 MANUEL TARRÉ FERNANDES R Não Qualificado 

0013920 HENRIQUE MANUEL PAQUETE R Não Qualificado 

0013924 ÁLVARO TRINDADE RAMOS R Não Qualificado 

0013928 DOMINGOS SOARES DIAS R Não Qualificado 

0013939 ANTÓNIO AFONSO CARVALHO R Não Qualificado 

0013942 CELESTINO F. PAIVA R Não Qualificado 

0013943 LUIS MILAGRES E SOUSA R Não Qualificado 

0013959 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA R Não Qualificado 

0013960 PIERO DAL MASO R Não Qualificado 

0013962 STEFANO SAVIOTTI R Não Qualificado 

0013964 MARIA JOSÉ RUIVO R Não Qualificado 

0013965 JAIME ANTUNES R Não Qualificado 

0013967 VASCO RODRIGUES GAIÃO R Não Qualificado 

0013969 LUISA CASTILLO LEITÃO R Não Qualificado 

0013970 JOSÉ CANSADO CARVALHO R Não Qualificado 

0013974 GONÇALO OLIVEIRA NEVES R Não Qualificado 

0013975 NUNO MIGUEL FERREIRA R Não Qualificado 

0013979 PAULO ARAÚJO R Não Qualificado 

0013980 ARTUR VARUM R Não Qualificado 

0013981 VAGA SGPS R Não Qualificado 

0013982 ALBERTO LISBOA R Não Qualificado 

0013985 CARLOS PEREIRA R Não Qualificado 

0013990 JOÃO SANTOS GONÇALVES R Não Qualificado 

0013994 PAULO J. COSTA NEVES R Não Qualificado 

0013995 JORGE CASTRO L. FARIA R Não Qualificado 

0013996 PEDRO PACHECO DE COUTO R Não Qualificado 

0013998 TELHABEL CONST. SA R Não Qualificado 

0014004 PAULO KRISTELLER TOMÉ R Não Qualificado 

0014005 ARTUR GUIM. SAMPAIO R Não Qualificado 

0014006 ARNALDO PINTO R Não Qualificado 
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0014007 FERNANDO DIAS FERREIRA R Não Qualificado 

0014010 PEDRO TIAGO L. RODRIGUES R Não Qualificado 

0014012 JOSÉ DA COSTA CANAS R Não Qualificado 

0014013 EDUARDO JOSÉ M. SANTOS R Não Qualificado 

0014014 ANTÓNIO PATO G. LANÇA R Não Qualificado 

0014015 AFONSO M. PEDRO AMARO R Não Qualificado 

0014016 MATEUS DA SILVA ALVES R Não Qualificado 

0014017 LUIS CARLOS MACEDO CUNHA R Não Qualificado 

0014018 ADOLFO CARDOSO BARBOSA R Não Qualificado 

0014022 VITOR CUNHA ABREU R Não Qualificado 

0014026 ÁLVARO SEQUEIRA PINTO R Não Qualificado 

0014028 FRANCISCO P. BALSEMÃO R Não Qualificado 

0014029 ANTONIO MELLO R Não Qualificado 

0014030 RODRIGO PER. CORREIA R Não Qualificado 

0014031 SUSANA PEREIRA ROSAS R Não Qualificado 

0014032 JOÃO CANAS FERNANDES R Não Qualificado 

0014034 GILBERTO LUÍS PEREIRA R Não Qualificado 

0014035 PEDRO LOBO DO VALE R Não Qualificado 

0014036 ANTONIETA FERREIRA R Não Qualificado 

0014037 DAVID FERNANDES ALVES R Não Qualificado 

0014041 ALBERTO MEIRELES CUNHA R Não Qualificado 

0014042 ALCIDES JOSÉ LOUREIRO R Não Qualificado 

0014045 MÁRIO RAPOSO R Não Qualificado 

0014048 JOAQUIM NUNES SILVA R Não Qualificado 

0014049 JORGE EVANGEL. PEREIRA R Não Qualificado 

0014050 FERNANDO ALVES MACHADO R Não Qualificado 

0014052 JOAQUIM FERREIRA LOPES R Não Qualificado 

0014056 PAULO ANTUNES DE ABREU R Não Qualificado 

0014057 JOAQUIM PINTO MACHADO R Não Qualificado 

0014082 MANUEL NUNES MOURA R Não Qualificado 

0014083 AMÉRICO FERREIRA BOM R Não Qualificado 

0014098 MAQUIJIG, LDA. R Não Qualificado 

0014115 FERNANDO GUEDES R Não Qualificado 

0014120 FERNANDO CARDOSO SANTOS R Não Qualificado 

0014124 ARMANDO H. DA SILVA R Não Qualificado 

0014129 MARIA CONCEIÇÃO SANTOS R Não Qualificado 

0014166 JÚLIA MONT. FERREIRA R Não Qualificado 

0014190 CARLOS LAGARTINHO SILVA R Não Qualificado 

0014230 LUIS FERREIRA PINTO R Não Qualificado 
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0014239 JOSÉ VIEIRA FRAZÃO R Não Qualificado 

0014251 AMI R Não Qualificado 

0014255 MIGUEL NUNES DE SALES R Não Qualificado 

0014257 MARIA DE JESUS BISPO R Não Qualificado 

0014264 AMÉRICO RODRIGUES SILVA R Não Qualificado 

0014265 PAULO LOUREIRO ABRAÚL R Não Qualificado 

0014297 JOSÉ AFONSO BRANCO R Não Qualificado 

0014298 JOSÉ TAVARES DA SILVA R Não Qualificado 

0014300 JOSÉ F. ALVES DA CUNHA R Não Qualificado 

0014305 RUMAPE, S.G.P.S. R Não Qualificado 

 

412) A oferta das referidas ações foi dirigida, no todo ou em parte, a destinatários 

indeterminados, foi precedida e acompanhada de prospeção e de recolha de 

intenções de investimento junto de destinatários indeterminados e foi dirigida 

a mais de 100 pessoas que eram investidores não qualificados com residência 

ou estabelecimento em Portugal. 

413) O BPP não promoveu a aprovação de qualquer prospecto pela CMVM. 

414) Em 07/02/2008 foi deliberado em Assembleia Geral um segundo aumento do 

capital social, desta vez no valor em €52.173.913,00, através da emissão de 

52.173.913,00 ações com valor nominal de €1,00. 

415) Verificou-se, porém, que também neste caso o BPP havia procedido junto dos 

seus clientes à prospeção e recolha de intenções de investimento para a 

aquisição de ações provenientes deste aumento de capital. 

416) Na sequência dessa oferta, 173 clientes do BPP, de entre aqueles a quem a 

mesma foi dirigida, formalizaram um investimento para subscrição e 

aquisição de acções da Privado Financeiras resultantes deste segundo 

aumento de capital. Desses, 16 tinham conta aberta junto do BPP Cayman, 3 

junto do BPP Sucursal de Espanha e 154 Junto do BPP, tal como melhor se 

descreve no quadro que segue imediatamente infra (fls. 25423-25424): 

BPP CAYMAN 0002556 MÁRIO A. GONÇALVES – CY 108.696 
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  0002557 RUI AZEVEDO GONÇALVES – CY 108.696 

  0002940 JOAQUIM FERNANDES – CY 217.392 

  0009196 VICTORIES CONSULTANT, LLC 130.435 

  0009209 COPPER INVESTMENTS LLC- CY 434.783 

  0013923 M. ANGELA CARVALHO – CY 130.435 

  0013945 KYRANA HOLDINGS LLC 434.783 

  0013968 TABELLE ASSOCIATES – CY 652.176 

  0014002 TIKA HOLDINGS 270.326 

  0014136 BELMAN – CY 869.566 

  0016459 WICKETT PROPERTIES LLC 434.783 

  0016540 KIMERO HOLDINGS LLC 652.174 

  0016542 FOSTER INVESTMENTS INC 869.566 

  0016543 KALUM HOLDINGS SA – CY 217.392 

  0016595 BRIGHT FINANCE LLC 217.392 

  0018316 JOAQUIM MONTEIRO ALMEIDA 173.914 

    

    

BPP ESPANHA 

  

  

  0012158 CARMEN MENDARO POSADA 43.479 

  0013957 M. CRUZ RUIZ-ZORRILLA 217.392 

  0014100 DAVID ESTEFANELL PAÑELLA 34.783 

BPP SA 

 

 

 

 

0009218 ALÍPIO GOMES DO MONTE 217.392 

  0012175 LUÍS FILIPE FIGO 652.174 

  0013649 ALFREDO SOUSA RIBEIRO 478.261 

  0013780 JOSE LEITÃO AMARO 108.696 

  0013795 PUJOL-ACT IMOBILIARIAS 217.392 

  0013807 SEBASTIÃO V. MAGALHÃES 86.957 

  0013813 JOÃO MANUEL SERRENHO 130.435 

  0013814 M. ISABEL B. TAVARES 86.957 

  0013821 DUARTE GOULART PAIVA 108.696 

  0013822 JOSÉ CARVALHO GRANADO 108.696 

  0013824 JOAQUIM DE SÁ MACHADO 108.696 

  0013826 DOMINGOS FERR. ALMEIDA 217.392 

  0013827 CARLOS A. SILVA CUNHA 108.696 

  0013828 MIGUEL CARDOSO RIBEIRO 173.914 

  0013853 ANTÓNIO LEMOS SANTOS 108.696 
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  0013859 FLORIVAL SILVA LUCAS 108.696 

  0013889 JOSÉ SEQUEIRA PINTO 130.435 

  0013894 LUIS PAULO PINHO H. SILVA 217.392 

  0013895 CARLOS MARTINS FONSECA 434.783 

  0013896 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA 1.304.348 

  0013897 ABEL PEIXOTO GONÇALVES 121.740 

  0013898 CRISPIM M. FERREIRA 65.218 

  0013899 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS 257.407 

  0013901 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA 86.957 

  0013902 AMÉRICO AZEVEDO SILVA 217.392 

  0013903 JOSÉ FERREIRA MARTINS 869.566 

  0013904 JOSÉ M. TEIXEIRA VAZ 86.957 

  0013917 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA 173.914 

  0013918 MIGUEL A. E. ESTRELO 43.479 

  0013953 HOLDAC SGPS, S.A. 869.566 

  0013955 GERMAC II, SGPS, SA 869.566 

  0013959 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA 130.435 

  0013962 STEFANO SAVIOTTI 1.739.131 

  0013963 SAVIOTTI SGPS, SA 869.566 

  0013964 MARIA JOSÉ RUIVO 869.566 

  0013967 VASCO RODRIGUES GAIÃO 217.392 

  0013970 JOSÉ CANSADO CARVALHO 108.696 

  0013974 GONÇALO OLIVEIRA NEVES 86.957 

  0013985 CARLOS PEREIRA 121.740 

  0013998 TELHABEL CONST. SA 217.392 

  0014005 ARTUR GUIM. SAMPAIO 434.783 

  0014006 ARNALDO PINTO 130.435 

  0014007 FERNANDO DIAS FERREIRA 217.392 

  0014010 PEDRO TIAGO L. RODRIGUES 86.957 

  0014012 JOSÉ DA COSTA CANAS 217.392 

  0014015 AFONSO M. PEDRO AMARO 282.609 

  0014016 MATEUS DA SILVA ALVES 130.435 

  0014018 ADOLFO CARDOSO BARBOSA 108.696 

  0014028 FRANCISCO P. BALSEMÃO 434.783 

  0014030 RODRIGO PER. CORREIA 108.696 

  0014031 SUSANA PEREIRA ROSAS 130.435 

  0014032 JOÃO CANAS FERNANDES 108.696 

  0014033 JOÃO ALVES PALMELA 106.115 

  0014034 GILBERTO LUÍS PEREIRA 106.121 
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  0014035 PEDRO LOBO DO VALE 54.354 

  0014036 ANTONIETA FERREIRA 86.957 

  0014037 DAVID FERNANDES ALVES 217.392 

  0014041 ALBERTO MEIRELES CUNHA 217.392 

  0014045 MÁRIO RAPOSO 54.369 

  0014048 JOAQUIM NUNES SILVA 330.218 

  0014049 JORGE EVANGEL. PEREIRA 108.696 

  0014050 FERNANDO ALVES MACHADO 108.696 

  0014052 JOAQUIM FERREIRA LOPES 130.435 

  0014082 MANUEL NUNES MOURA 117.392 

  0014083 AMÉRICO FERREIRA BOM 217.392 

  0014098 MAQUIJIG, LDA. 217.392 

  0014190 CARLOS LAGARTINHO SILVA 191.305 

  0014230 LUIS FERREIRA PINTO 86.957 

  0014239 JOSÉ VIEIRA FRAZÃO 434.783 

  0014251 AMI 260.870 

  0014257 MARIA DE JESUS BISPO 130.435 

  0014265 PAULO LOUREIRO ABRAÚL 130.435 

  0014297 JOSÉ AFONSO BRANCO 105.865 

  0014298 JOSÉ TAVARES DA SILVA 2.486.958 

  0016141 JOSÉ CARL. CASTANHEIRA 108.696 

  0016246 LUÍSA CONCEIÇÃO AFONSO 217.392 

  0016297 FRANCISCO GONÇALVES 217.392 

  0016317 CARLOS JOÃO FRERNANDES 130.435 

  0016342 VOILPART, SGPS, S.A. 217.392 

  0016345 LUÍS A. LOPES FERREIRA 108.696 

  0016346 CECÍLIA DAMAS 130.435 

  0016348 LUÍS CANSADO CARVALHO 130.435 

  0016353 M. LUISA SALGUEIRO COSTA 173.913 

  0016357 VITOR BISCAIA 130.435 

  0016358 PEDRO MENDES RODRIGUES 217.392 

  0016359 PAULO SOUSA 217.392 

  0016362 ANTÓNIO BERNARDO MARUJO 217.392 

  0016364 JORGE SILVA FERREIRA 217.392 

  0016365 JOSÉ MIGUEL P. RIBEIRO 217.392 

  0016395 JOÃO M. BARBOSA SILVA 217.392 

  0016403 RUI MANUEL C. MATOSO 217.392 

  0016405 JOAQUIM NUNES ALMEIDA 130.435 

  0016414 FILIPE BOAVENTURA REGO 130.435 
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  0016415 M. FRANCISCA PACHECO 173.914 

  0016420 MANUEL NETO GOUVEIA 173.914 

  0016425 RUI FERNANDES CAMPOS 217.392 

  0016426 ANTÓNIO CASTRO GANDRA 434.784 

  0016427 MARIA EMÍLIA FERREIRA 217.392 

  0016430 JOSÉ ARMANDO FERRINHA 217.392 

  0016434 JOÃO MARQUES GUIMARÃES 304.348 

  0016436 PEDRO ALEXANDRE SOVERAL 217.392 

  0016437 ANTONIO TEIX. FONSECA 86.957 

  0016439 MIGUEL ANGELO D. ALVES 195.653 

  0016447 EDUARDO MOREIRA LOPES 108.696 

  0016450 RICARDO PACHECO SILVA 130.533 

  0016451 PEDRO PACHECO DA SILVA 220.087 

  0016469 AGOSTINHO M. CAETANO 217.392 

  0016470 MARIA TERESA MARQUES 139.131 

  0016475 MANUEL MARQUES FONSECA 434.783 

  0016476 JOSE CARLOS MATIAS SERRA 217.392 

  0016478 LUÍS GONZALEZ CORREIA 130.435 

  0016481 FERNANDO HENRIQUE LIMA 217.392 

  0016483 ESMERALDA CARVALHO 86.957 

  0016489 JOÃO MARTINS 130.435 

  0016497 ANTÓNIO SILVA SANTOS 217.392 

  0016498 JOAQUIM MENEZES 130.435 

  0016499 JOSÉ MANUEL L. ANTUNES 217.392 

  0016504 MARGARIDA TRIND. FANHA 217.392 

  0016505 CARLOS R. COSTA NERY 234.427 

  0016506 VICENTE CUNHA MONTEIRO 200.000 

  0016507 NUNO ANTÓNIO C. XAVIER 217.392 

  0016509 MANUEL SOBRAL MALTEZ 434.783 

  0016510 VERA TOMÉ 95.652 

  0016512 MARIA BELA C. TAVARES 130.435 

  0016513 MARIA ORANE RENDEIRO 130.435 

  0016514 FERNANDO MATOS PINTO 108.696 

  0016515 LUÍS BULHÃO MARTINS 217.392 

  0016516 MANUEL F. CORTES MOURA 130.435 

  0016517 DANIEL AZEVEDO CUNHA 195.652 

  0016518 LUIS PAULO P.H. SILVA 217.392 

  0016519 JOAQUIM SEQUEIRA 434.783 

  0016520 ANDRÉ HACHEM MARQUES 260.870 
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  0016521 PEDRO MIG. FONTES PAIS 195.652 

  0016523 MILÉNIO 3 SIST. ELEC. LDA 217.392 

  0016525 RUI MANUEL SANTOS MARQUES 217.392 

  0016526 JOAQUIM C. RODRIGUES 108.696 

  0016529 CARLOS MENDES DA PONTE 108.696 

  0016532 CIDÁLIA MARIA FERNANDES 226.087 

  0016533 JOSÉ SERRADOR 217.392 

  0016534 MIGUEL JOÃO FRANCO 260.870 

  0016535 DÉLIO MORGADO 130.435 

  0016544 JOSÉ DURAN 101.081 

  0016545 ANTÓNIO DE JESUS NUNES 130.435 

  0016546 JOSÉ PIÇARRA RAMOS 217.392 

  0016557 MARIA LÍDIA NEVES ABREU 217.392 

  0016576 MANUEL JOÃO BERNARDA 279.131 

  0016580 JOAQUIM ASSIS DIAS 217.392 

  0016601 ADOLFO CUNHA NUNES ROQUE 434.783 

  0016633 MARIA FERNANDA P. FONSECA 130.435 

  0016634 JOSÉ PAULO M.C.RODRIGUES 108.696 

  0016684 MARIA GRAÇA CARVALHO 217.392 

  0016700 PAULO ALEXANDRE S. COELHO 347.825 

  0016723 JOSÉ J. COSTA CORREIA 130.435 

  0017048 MANUEL DA SILVA 217.392 

 

417) Porém, já em 28/09/2007 – mais de 4 meses, portanto, antes da deliberação 

deste segundo aumento de capital social –, o BPP havia procedido ao registo 

em conta daqueles 173 clientes das 52.173.913 novas acções que haveriam de 

resultar do aumento de capital. 

418) Dos 173 clientes que subscreveram acções provenientes deste aumento de 

capital e a quem as mesmas oferecidas pelo BPP, já supra identificados, mais 

de 100 eram, segundo os registos do próprio banco, investidores não 

qualificados com residência ou estabelecimento em Portugal.  É o caso, pelo 

menos, dos seguintes 124 clientes (fls. 27288): 

Carteira Cliente Residentes Classificação 

0009218 ALÍPIO GOMES DO MONTE R Não Qualificado 
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0012175 LUÍS FILIPE FIGO R Não Qualificado 

0013649 ALFREDO SOUSA RIBEIRO R Não Qualificado 

0013780 JOSE LEITÃO AMARO R Não Qualificado 

0013795 PUJOL-ACT IMOBILIARIAS R Não Qualificado 

0013807 SEBASTIÃO V. MAGALHÃES R Não Qualificado 

0013813 JOÃO MANUEL SERRENHO R Não Qualificado 

0013814 M. ISABEL B. TAVARES R Não Qualificado 

0013821 DUARTE GOULART PAIVA R Não Qualificado 

0013822 JOSÉ CARVALHO GRANADO R Não Qualificado 

0013824 JOAQUIM DE SÁ MACHADO R Não Qualificado 

0013826 DOMINGOS FERR. ALMEIDA R Não Qualificado 

0013827 CARLOS A. SILVA CUNHA R Não Qualificado 

0013828 MIGUEL CARDOSO RIBEIRO R Não Qualificado 

0013853 ANTÓNIO LEMOS SANTOS R Não Qualificado 

0013859 FLORIVAL SILVA LUCAS R Não Qualificado 

0013889 JOSÉ SEQUEIRA PINTO R Não Qualificado 

0013894 LUIS PAULO PINHO H. SILVA R Não Qualificado 

0013895 CARLOS MARTINS FONSECA R Não Qualificado 

0013896 JOAQUIM VIEIRA COIMBRA R Não Qualificado 

0013897 ABEL PEIXOTO GONÇALVES R Não Qualificado 

0013898 CRISPIM M. FERREIRA R Não Qualificado 

0013899 MÁRIO OLIVEIRA MORAIS R Não Qualificado 

0013901 MÁRIO AZEVEDO DA SILVA R Não Qualificado 

0013902 AMÉRICO AZEVEDO SILVA R Não Qualificado 

0013903 JOSÉ FERREIRA MARTINS R Não Qualificado 

0013904 JOSÉ M. TEIXEIRA VAZ R Não Qualificado 

0013917 ACÁCIO GAUDÊNCIO SILVA R Não Qualificado 

0013918 MIGUEL A. E. ESTRELO R Não Qualificado 

0013959 CARLOS JOSÉ OLIVEIRA R Não Qualificado 

0013962 STEFANO SAVIOTTI R Não Qualificado 

0013964 MARIA JOSÉ RUIVO R Não Qualificado 

0013967 VASCO RODRIGUES GAIÃO R Não Qualificado 

0013970 JOSÉ CANSADO CARVALHO R Não Qualificado 

0013974 GONÇALO OLIVEIRA NEVES R Não Qualificado 

0013985 CARLOS PEREIRA R Não Qualificado 

0013998 TELHABEL CONST. SA R Não Qualificado 

0014005 ARTUR GUIM. SAMPAIO R Não Qualificado 

0014006 ARNALDO PINTO R Não Qualificado 

0014007 FERNANDO DIAS FERREIRA R Não Qualificado 
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0014010 PEDRO TIAGO L. RODRIGUES R Não Qualificado 

0014012 JOSÉ DA COSTA CANAS R Não Qualificado 

0014015 AFONSO M. PEDRO AMARO R Não Qualificado 

0014016 MATEUS DA SILVA ALVES R Não Qualificado 

0014018 ADOLFO CARDOSO BARBOSA R Não Qualificado 

0014028 FRANCISCO P. BALSEMÃO R Não Qualificado 

0014030 RODRIGO PER. CORREIA R Não Qualificado 

0014031 SUSANA PEREIRA ROSAS R Não Qualificado 

0014032 JOÃO CANAS FERNANDES R Não Qualificado 

0014034 GILBERTO LUÍS PEREIRA R Não Qualificado 

0014035 PEDRO LOBO DO VALE R Não Qualificado 

0014036 ANTONIETA FERREIRA R Não Qualificado 

0014037 DAVID FERNANDES ALVES R Não Qualificado 

0014041 ALBERTO MEIRELES CUNHA R Não Qualificado 

0014045 MÁRIO RAPOSO R Não Qualificado 

0014048 JOAQUIM NUNES SILVA R Não Qualificado 

0014049 JORGE EVANGEL. PEREIRA R Não Qualificado 

0014050 FERNANDO ALVES MACHADO R Não Qualificado 

0014052 JOAQUIM FERREIRA LOPES R Não Qualificado 

0014082 MANUEL NUNES MOURA R Não Qualificado 

0014083 AMÉRICO FERREIRA BOM R Não Qualificado 

0014098 MAQUIJIG, LDA. R Não Qualificado 

0014190 CARLOS LAGARTINHO SILVA R Não Qualificado 

0014230 LUIS FERREIRA PINTO R Não Qualificado 

0014239 JOSÉ VIEIRA FRAZÃO R Não Qualificado 

0014251 AMI R Não Qualificado 

0014257 MARIA DE JESUS BISPO R Não Qualificado 

0014265 PAULO LOUREIRO ABRAÚL R Não Qualificado 

0014297 JOSÉ AFONSO BRANCO R Não Qualificado 

0014298 JOSÉ TAVARES DA SILVA R Não Qualificado 

0016246 LUÍSA CONCEIÇÃO AFONSO R Não Qualificado 

0016297 FRANCISCO GONÇALVES R Não Qualificado 

0016317 CARLOS JOÃO FERNANDES R Não Qualificado 

0016342 VOILPART, SGPS, S.A. R Não Qualificado 

0016345 LUÍS A. LOPES FERREIRA R Não Qualificado 

0016346 CECÍLIA DAMAS R Não Qualificado 

0016348 LUÍS CANSADO CARVALHO R Não Qualificado 

0016357 VITOR BISCAIA R Não Qualificado 

0016358 PEDRO MENDES RODRIGUES R Não Qualificado 
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0016359 PAULO SOUSA R Não Qualificado 

0016362 ANTÓNIO BERNARDO MARUJO R Não Qualificado 

0016364 JORGE SILVA FERREIRA R Não Qualificado 

0016365 JOSÉ MIGUEL P. RIBEIRO R Não Qualificado 

0016395 JOÃO M. BARBOSA SILVA R Não Qualificado 

0016403 RUI MANUEL C. MATOSO R Não Qualificado 

0016405 JOAQUIM NUNES ALMEIDA R Não Qualificado 

0016414 FILIPE BOAVENTURA REGO R Não Qualificado 

0016415 M. FRANCISCA PACHECO R Não Qualificado 

0016420 MANUEL NETO GOUVEIA R Não Qualificado 

0016425 RUI FERNANDES CAMPOS R Não Qualificado 

0016426 ANTÓNIO CASTRO GANDRA R Não Qualificado 

0016427 MARIA EMÍLIA FERREIRA R Não Qualificado 

0016430 JOSÉ ARMANDO FERRINHA R Não Qualificado 

0016434 JOÃO MARQUES GUIMARÃES R Não Qualificado 

0016436 PEDRO ALEXANDRE SOVERAL R Não Qualificado 

0016437 ANTONIO TEIX. FONSECA R Não Qualificado 

0016439 MIGUEL ANGELO D. ALVES R Não Qualificado 

0016450 RICARDO PACHECO SILVA R Não Qualificado 

0016451 PEDRO PACHECO DA SILVA R Não Qualificado 

0016469 AGOSTINHO M. CAETANO R Não Qualificado 

0016470 MARIA TERESA MARQUES R Não Qualificado 

0016475 MANUEL MARQUES FONSECA R Não Qualificado 

0016476 JOSE CARLOS MATIAS SERRA R Não Qualificado 

0016478 LUÍS GONZALEZ CORREIA R Não Qualificado 

0016481 FERNANDO HENRIQUE LIMA R Não Qualificado 

0016483 ESMERALDA CARVALHO R Não Qualificado 

0016489 JOÃO MARTINS R Não Qualificado 

0016497 ANTÓNIO SILVA SANTOS R Não Qualificado 

0016498 JOAQUIM MENEZES R Não Qualificado 

0016499 JOSÉ MANUEL L. ANTUNES R Não Qualificado 

0016504 MARGARIDA TRIND. FANHA R Não Qualificado 

0016505 CARLOS R. COSTA NERY R Não Qualificado 

0016506 VICENTE CUNHA MONTEIRO R Não Qualificado 

0016507 NUNO ANTÓNIO C. XAVIER R Não Qualificado 

0016509 MANUEL SOBRAL MALTEZ R Não Qualificado 

0016510 VERA TOMÉ R Não Qualificado 

0016512 MARIA BELA C. TAVARES R Não Qualificado 

0016513 MARIA ORANE RENDEIRO R Não Qualificado 
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0016514 FERNANDO MATOS PINTO R Não Qualificado 

0016515 LUÍS BULHÃO MARTINS R Não Qualificado 

0016516 MANUEL F. CORTES MOURA R Não Qualificado 

0016517 DANIEL AZEVEDO CUNHA R Não Qualificado 

0016518 LUIS PAULO P.H. SILVA R Não Qualificado 

0016519 JOAQUIM SEQUEIRA R Não Qualificado 

 

419) A oferta das ações referidas foi dirigida, no todo ou em parte, a destinatários 

indeterminados, foi precedida e acompanhada de prospecção e de recolha de 

intenções de investimento junto de destinatários indeterminados, e foi dirigida 

a mais de 100 pessoas que eram investidores não qualificados com residência 

ou estabelecimento em Portugal. 

420) O BPP não promoveu a aprovação de qualquer prospecto pela CMVM. 

421) João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital decidiram, aquando da 

deliberação do primeiro aumento de capital da Privado Financeiras, pela não 

elaboração de um prospeto, tendo colocado a possibilidade de estarem perante 

uma oferta pública de distribuição e ser necessário elaborar um prospeto, com 

o que se conformaram. 

422) As ofertas públicas de distribuição referidas foram dirigidas a todo o universo 

de clientes do BPP, que incluía clientes portugueses, clientes espanhóis 

(sucursal em Espanha), clientes sul-africanos (escritório de representação), 

clientes brasileiros (escritório de representação), clientes angolanos (private 

bankers) e os clientes do BPP Cayman.  

423) Os investimentos de Private Equity estavam, em regra, sujeitos a um 

montante mínimo de subscrição de € 150.000,00, que podia ser inferior com 

autorização da Administração. 

* 

Divisão XVI – A informação prestada aos clientes que subscreveram o 

segundo aumento de capital da Privado Financeiras, SA: 
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424) O BPP procedeu junto dos seus clientes à prospeção e recolha de intenções de 

investimento para a aquisição das ações provenientes do segundo aumento de 

capital da Privado Financeiras, no valor de €99.999.999,90, através da 

emissão de 333.333.333 novas ações sem designação de valor nominal e 

subscritas a €0,30 cada. 

425) Na sequência desse procedimento, 186 clientes do BPP adquiriram ações da 

Privado Financeiras resultantes deste segundo aumento de capital. 

426) Para a subscrição das ações provenientes deste aumento de capital, o BPP 

solicitou a alguns dos seus clientes que preenchessem boletins de subscrição, 

que foram assinados pelos clientes até 01/04/2008. 

427) Não tendo o BPP conseguido colocar junto dos seus clientes, até àquela data, 

a totalidade das ações provenientes deste aumento de capital, as ações 

restantes foram adquiridas pela Kineticks e PCapital (que adquiriram, 

respetivamente, 38.613.857 e 69.039.333 ações). 

428) O BPP continuou, mesmo após 01/04/2008, o processo de colocação destas 

ações junto dos seus clientes, promovendo a celebração por estes de contratos 

de compra e venda com aquelas sociedades. 

429) Como metodologia de sustentação do preço de subscrição das novas ações da 

Privado Financeiras, S.A. o BPP utilizou o preço médio dos price targets 

atribuídos por 6 casas de investimento durante o mês de janeiro de 2008, 

apurando a partir daí um preço teórico de €2,55 para as ações do BCP, 

conforme resulta do quadro que segue: 
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430) A partir deste preço teórico assim encontrado para as ações BCP, o valor do 

NAV da Privado Financeiras (veículo constituído pelo BPP especificamente 

para investir no título BCP) estimado seria de €0,32 por ação, considerando-

se (i) como estimativa da situação financeira os valores das demonstrações 

financeiras da Privado Financeiras a 31 de Dezembro de 2007 e (ii) como 

estimativa do preço das acções BCP, o price target médio de €2,55, conforme 

resulta do quadro infra: 

ACTIVOS

1.1    - Acções BCP (Qtd) 83.210.052

1.2    - Preço de aquisição unitário € 3,289 € 273.679.199,16

1.3    - Cotação ao valor mercado/Mais(menos) valias € 2,550 (€ 61.493.566,56)

1. Valor Activos € 212.185.632,60

2.1    - Margin Call retido na JPMorgan € 2.149.038,62

2.2    - DO no BPP € 7.317.414,13

2.3    - DO no ING, Bélgica € 31.403,60

2.4    - DO no BPI € 2.615.752,05

2. Depósitos à Ordem € 12.113.608,40

3. Depósitos Prazo (no BPP)

4. Juros Decorridos DP € 893,86

5. Especialização juros € 861.519,38

6. TOTAL ACTIVOS € 225.161.654,24

PASSIVOS

7. Comissão Gestão Especializada (Jan a Abr08) € 1.083.747,47

8. Comissão Gestão Paga (Jan a Mar08)

9. Fornecedores € 55.120,87

10.1    - Dívida à JPMorgan (antes do aumento CS) € 191.580.665,50

10.2    - Dívida à JPMorgan (depois do aumento CS) € 0,00

10. Empréstimos € 191.580.665,50

11. TOTAL PASSIVOS € 192.719.533,84

12. Capital € 100.000.000,00

13.1    - Menos valia em acções BCP (€ 61.493.566,56)

13.2    - Prejuízos (€ 6.064.313,04)

13. Resultados (€ 67.557.879,60)

14. Situação Líquida € 32.442.120,40

15. Total Passivo + Situação Líquida € 225.161.654,24

16. NAV € 32.442.120,40

17. ACÇÕES 100.000.000

18. NAV/Share € 0,32

19. Fontes de financiamento: € 291.580.665,50

   - Capital social: € 100.000.000,00

   - Dívida JPM: € 191.580.665,50

   - Outros saldos de disponibilidades: € 0,00

31-12-2007 - Apuramento do NAV considerando a 

cotação do BCP igual à média dos price targets 

 

 

431) Assim, o BPP chegou a um preço de subscrição do aumento de capital da 

Privado Financeiras de €0,30, inferior ao valor teórico do NAV apurado com 

base na referida média dos price target para as acções BCP (€0,32). 

432) Verifica-se, porém, que o NAV REAL da Privado Financeiras já era, desde o 

dia 17/01/2008, inferior ao preço de subscrição que foi fixado para o aumento 

de capital. 
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433) Com efeito, nesse dia 17/01/2008 o NAV REAL da Privado Financeiras era 

de €0,25 e, a partir de 21/01/2008, passaria mesmo a ser negativo, conforme 

se demonstra no quadro infra, em que se faz uma estimativa dos valores 

diários do NAV REAL da Privado Financeiras para o período entre 

01/01/2008 e 30/04/2008, considerando a cotação de fecho das acções BCP 

em cada um desses dias: 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

401 

 

N.º acções BCP

Preço 

unitário de 

aquisição

Custo de aquisição
Cotação 

fecho
Valor de mercado Menos valias Capital social Outros prejuízos Global Unitário

31-12-2007 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,920 € 242.973.351,84 (€ 30.705.847,32) € 100.000.000,00 (€ 6.064.313,04) € 63.229.839,64 € 0,63 100.000.000

02-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,800 € 232.988.145,60 (€ 40.691.053,56) € 100.000.000,00 (€ 95.128,19) € 59.213.818,25 € 0,59 100.000.000

03-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,750 € 228.827.643,00 (€ 44.851.556,16) € 100.000.000,00 (€ 190.256,38) € 54.958.187,46 € 0,55 100.000.000

04-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,720 € 226.331.341,44 (€ 47.347.857,72) € 100.000.000,00 (€ 285.384,57) € 52.366.757,71 € 0,52 100.000.000

07-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,690 € 223.835.039,88 (€ 49.844.159,28) € 100.000.000,00 (€ 570.769,13) € 49.585.071,59 € 0,50 100.000.000

08-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,750 € 228.827.643,00 (€ 44.851.556,16) € 100.000.000,00 (€ 665.897,32) € 54.482.546,52 € 0,54 100.000.000

09-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,740 € 227.995.542,48 (€ 45.683.656,68) € 100.000.000,00 (€ 761.025,51) € 53.555.317,81 € 0,54 100.000.000

10-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,700 € 224.667.140,40 (€ 49.012.058,76) € 100.000.000,00 (€ 856.153,70) € 50.131.787,54 € 0,50 100.000.000

11-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,630 € 218.842.436,76 (€ 54.836.762,40) € 100.000.000,00 (€ 951.281,88) € 44.211.955,72 € 0,44 100.000.000

14-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,710 € 225.499.240,92 (€ 48.179.958,24) € 100.000.000,00 (€ 1.236.666,45) € 50.583.375,31 € 0,51 100.000.000

15-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,660 € 221.338.738,32 (€ 52.340.460,84) € 100.000.000,00 (€ 1.331.794,64) € 46.327.744,52 € 0,46 100.000.000

16-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,480 € 206.360.928,96 (€ 67.318.270,20) € 100.000.000,00 (€ 1.426.922,83) € 31.254.806,97 € 0,31 100.000.000

17-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,410 € 200.536.225,32 (€ 73.142.973,84) € 100.000.000,00 (€ 1.522.051,02) € 25.334.975,14 € 0,25 100.000.000

18-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,370 € 197.207.823,24 (€ 76.471.375,92) € 100.000.000,00 (€ 1.617.179,20) € 21.911.444,88 € 0,22 100.000.000

21-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,080 € 173.076.908,16 (€ 100.602.291,00) € 100.000.000,00 (€ 1.902.563,77) (€ 2.504.854,77) (€ 0,03) 100.000.000

22-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,140 € 178.069.511,28 (€ 95.609.687,88) € 100.000.000,00 (€ 1.997.691,96) € 2.392.620,16 € 0,02 100.000.000

23-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,090 € 173.909.008,68 (€ 99.770.190,48) € 100.000.000,00 (€ 2.092.820,15) (€ 1.863.010,63) (€ 0,02) 100.000.000

24-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,150 € 178.901.611,80 (€ 94.777.587,36) € 100.000.000,00 (€ 2.187.948,33) € 3.034.464,31 € 0,03 100.000.000

25-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,080 € 173.076.908,16 (€ 100.602.291,00) € 100.000.000,00 (€ 2.283.076,52) (€ 2.885.367,52) (€ 0,03) 100.000.000

28-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,030 € 168.916.405,56 (€ 104.762.793,60) € 100.000.000,00 (€ 2.568.461,09) (€ 7.331.254,69) (€ 0,07) 100.000.000

29-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,110 € 175.573.209,72 (€ 98.105.989,44) € 100.000.000,00 (€ 2.663.589,28) (€ 769.578,72) (€ 0,01) 100.000.000

30-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,100 € 174.741.109,20 (€ 98.938.089,96) € 100.000.000,00 (€ 2.758.717,47) (€ 1.696.807,43) (€ 0,02) 100.000.000

31-01-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,085 € 173.492.958,42 (€ 100.186.240,74) € 100.000.000,00 (€ 2.853.845,65) (€ 3.040.086,39) (€ 0,03) 100.000.000

01-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,040 € 169.748.506,08 (€ 103.930.693,08) € 100.000.000,00 (€ 2.948.973,84) (€ 6.879.666,92) (€ 0,07) 100.000.000

04-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,045 € 170.164.556,34 (€ 103.514.642,82) € 100.000.000,00 (€ 3.234.358,41) (€ 6.749.001,23) (€ 0,07) 100.000.000

05-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,955 € 162.675.651,66 (€ 111.003.547,50) € 100.000.000,00 (€ 3.329.486,60) (€ 14.333.034,10) (€ 0,14) 100.000.000

06-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,980 € 164.755.902,96 (€ 108.923.296,20) € 100.000.000,00 (€ 3.424.614,78) (€ 12.347.910,98) (€ 0,12) 100.000.000

07-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,955 € 162.675.651,66 (€ 111.003.547,50) € 100.000.000,00 (€ 3.519.742,97) (€ 14.523.290,47) (€ 0,15) 100.000.000

08-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,885 € 156.850.948,02 (€ 116.828.251,14) € 100.000.000,00 (€ 3.614.871,16) (€ 20.443.122,30) (€ 0,20) 100.000.000

11-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,785 € 148.529.942,82 (€ 125.149.256,34) € 100.000.000,00 (€ 3.900.255,73) (€ 29.049.512,07) (€ 0,29) 100.000.000

12-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,770 € 147.281.792,04 (€ 126.397.407,12) € 100.000.000,00 (€ 3.995.383,92) (€ 30.392.791,04) (€ 0,30) 100.000.000

13-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,850 € 153.938.596,20 (€ 119.740.602,96) € 100.000.000,00 (€ 4.090.512,10) (€ 23.831.115,06) (€ 0,24) 100.000.000

14-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,960 € 163.091.701,92 (€ 110.587.497,24) € 100.000.000,00 (€ 4.185.640,29) (€ 14.773.137,53) (€ 0,15) 100.000.000

15-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,895 € 157.683.048,54 (€ 115.996.150,62) € 100.000.000,00 (€ 4.280.768,48) (€ 20.276.919,10) (€ 0,20) 100.000.000

18-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,885 € 156.850.948,02 (€ 116.828.251,14) € 100.000.000,00 (€ 4.566.153,05) (€ 21.394.404,19) (€ 0,21) 100.000.000

19-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,870 € 155.602.797,24 (€ 118.076.401,92) € 100.000.000,00 (€ 4.661.281,23) (€ 22.737.683,15) (€ 0,23) 100.000.000

20-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,790 € 148.945.993,08 (€ 124.733.206,08) € 100.000.000,00 (€ 4.756.409,42) (€ 29.489.615,50) (€ 0,29) 100.000.000

21-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,755 € 146.033.641,26 (€ 127.645.557,90) € 100.000.000,00 (€ 4.851.537,61) (€ 32.497.095,51) (€ 0,32) 100.000.000

22-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,715 € 142.705.239,18 (€ 130.973.959,98) € 100.000.000,00 (€ 4.946.665,80) (€ 35.920.625,78) (€ 0,36) 100.000.000

25-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,750 € 145.617.591,00 (€ 128.061.608,16) € 100.000.000,00 (€ 5.232.050,37) (€ 33.293.658,53) (€ 0,33) 100.000.000

26-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,865 € 155.186.746,98 (€ 118.492.452,18) € 100.000.000,00 (€ 5.327.178,55) (€ 23.819.630,73) (€ 0,24) 100.000.000

27-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,945 € 161.843.551,14 (€ 111.835.648,02) € 100.000.000,00 (€ 5.422.306,74) (€ 17.257.954,76) (€ 0,17) 100.000.000

28-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,900 € 158.099.098,80 (€ 115.580.100,36) € 100.000.000,00 (€ 5.517.434,93) (€ 21.097.535,29) (€ 0,21) 100.000.000

29-02-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,910 € 158.931.199,32 (€ 114.747.999,84) € 100.000.000,00 (€ 5.612.563,12) (€ 20.360.562,96) (€ 0,20) 100.000.000

03-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,885 € 156.850.948,02 (€ 116.828.251,14) € 100.000.000,00 (€ 5.897.947,68) (€ 22.726.198,82) (€ 0,23) 100.000.000

04-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,865 € 155.186.746,98 (€ 118.492.452,18) € 100.000.000,00 (€ 5.993.075,87) (€ 24.485.528,05) (€ 0,24) 100.000.000

05-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,840 € 153.106.495,68 (€ 120.572.703,48) € 100.000.000,00 (€ 6.088.204,06) (€ 26.660.907,54) (€ 0,27) 100.000.000

06-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,820 € 151.442.294,64 (€ 122.236.904,52) € 100.000.000,00 (€ 6.183.332,25) (€ 28.420.236,77) (€ 0,28) 100.000.000

07-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,800 € 149.778.093,60 (€ 123.901.105,56) € 100.000.000,00 (€ 6.278.460,44) (€ 30.179.566,00) (€ 0,30) 100.000.000

10-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,780 € 148.113.892,56 (€ 125.565.306,60) € 100.000.000,00 (€ 6.563.845,00) (€ 32.129.151,60) (€ 0,32) 100.000.000

11-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,815 € 151.026.244,38 (€ 122.652.954,78) € 100.000.000,00 (€ 6.658.973,19) (€ 29.311.927,97) (€ 0,29) 100.000.000

12-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,830 € 152.274.395,16 (€ 121.404.804,00) € 100.000.000,00 (€ 6.754.101,38) (€ 28.158.905,38) (€ 0,28) 100.000.000

13-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,755 € 146.033.641,26 (€ 127.645.557,90) € 100.000.000,00 (€ 6.849.229,57) (€ 34.494.787,47) (€ 0,34) 100.000.000

14-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,765 € 146.865.741,78 (€ 126.813.457,38) € 100.000.000,00 (€ 6.944.357,76) (€ 33.757.815,14) (€ 0,34) 100.000.000

17-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,740 € 144.785.490,48 (€ 128.893.708,68) € 100.000.000,00 (€ 7.229.742,32) (€ 36.123.451,00) (€ 0,36) 100.000.000

18-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,795 € 149.362.043,34 (€ 124.317.155,82) € 100.000.000,00 (€ 7.324.870,51) (€ 31.642.026,33) (€ 0,32) 100.000.000

19-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,820 € 151.442.294,64 (€ 122.236.904,52) € 100.000.000,00 (€ 7.419.998,70) (€ 29.656.903,22) (€ 0,30) 100.000.000

20-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,915 € 159.347.249,58 (€ 114.331.949,58) € 100.000.000,00 (€ 7.515.126,89) (€ 21.847.076,47) (€ 0,22) 100.000.000

25-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,040 € 169.748.506,08 (€ 103.930.693,08) € 100.000.000,00 (€ 7.990.767,83) (€ 11.921.460,91) (€ 0,12) 100.000.000

26-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,000 € 166.420.104,00 (€ 107.259.095,16) € 100.000.000,00 (€ 8.085.896,02) (€ 15.344.991,18) (€ 0,15) 100.000.000

27-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,025 € 168.500.355,30 (€ 105.178.843,86) € 100.000.000,00 (€ 8.181.024,21) (€ 13.359.868,07) (€ 0,13) 100.000.000

28-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,070 € 172.244.807,64 (€ 101.434.391,52) € 100.000.000,00 (€ 8.276.152,40) (€ 9.710.543,92) (€ 0,10) 100.000.000

31-03-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,060 € 171.412.707,12 (€ 102.266.492,04) € 100.000.000,00 (€ 8.561.536,96) (€ 10.828.029,00) (€ 0,11) 100.000.000

01-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,160 € 179.733.712,32 (€ 93.945.486,84) € 100.000.000,00 (€ 8.656.665,15) (€ 2.602.151,99) (€ 0,03) 100.000.000

02-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,195 € 182.646.064,14 (€ 91.033.135,02) € 199.999.999,90 (€ 8.751.793,34) € 100.215.071,54 € 0,23 433.333.333

03-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,185 € 181.813.963,62 (€ 91.865.235,54) € 199.999.999,90 (€ 8.846.921,53) € 99.287.842,83 € 0,23 433.333.333

04-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,120 € 176.405.310,24 (€ 97.273.888,92) € 199.999.999,90 (€ 8.942.049,72) € 93.784.061,26 € 0,22 433.333.333

07-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,955 € 162.675.651,66 (€ 111.003.547,50) € 199.999.999,90 (€ 9.227.434,28) € 79.769.018,12 € 0,18 433.333.333

08-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,940 € 161.427.500,88 (€ 112.251.698,28) € 199.999.999,90 (€ 9.322.562,47) € 78.425.739,15 € 0,18 433.333.333

09-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,925 € 160.179.350,10 (€ 113.499.849,06) € 199.999.999,90 (€ 9.417.690,66) € 77.082.460,18 € 0,18 433.333.333

10-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,955 € 162.675.651,66 (€ 111.003.547,50) € 199.999.999,90 (€ 9.512.818,85) € 79.483.633,55 € 0,18 433.333.333

11-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,030 € 168.916.405,56 (€ 104.762.793,60) € 199.999.999,90 (€ 9.607.947,03) € 85.629.259,27 € 0,20 433.333.333

14-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 2,005 € 166.836.154,26 (€ 106.843.044,90) € 199.999.999,90 (€ 9.893.331,60) € 83.263.623,40 € 0,19 433.333.333

15-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,960 € 163.091.701,92 (€ 110.587.497,24) € 199.999.999,90 (€ 9.988.459,79) € 79.424.042,87 € 0,18 433.333.333

16-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,860 € 154.770.696,72 (€ 118.908.502,44) € 199.999.999,90 (€ 10.083.587,98) € 71.007.909,48 € 0,16 433.333.333

17-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,840 € 153.106.495,68 (€ 120.572.703,48) € 199.999.999,90 (€ 10.178.716,17) € 69.248.580,25 € 0,16 433.333.333

18-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,830 € 152.274.395,16 (€ 121.404.804,00) € 199.999.999,90 (€ 10.273.844,35) € 68.321.351,55 € 0,16 433.333.333

21-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,885 € 156.850.948,02 (€ 116.828.251,14) € 199.999.999,90 (€ 10.559.228,92) € 72.612.519,84 € 0,17 433.333.333

22-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,870 € 155.602.797,24 (€ 118.076.401,92) € 199.999.999,90 (€ 10.654.357,11) € 71.269.240,87 € 0,16 433.333.333

23-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,845 € 153.522.545,94 (€ 120.156.653,22) € 199.999.999,90 (€ 10.749.485,30) € 69.093.861,38 € 0,16 433.333.333

24-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,845 € 153.522.545,94 (€ 120.156.653,22) € 199.999.999,90 (€ 10.844.613,48) € 68.998.733,20 € 0,16 433.333.333

25-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,870 € 155.602.797,24 (€ 118.076.401,92) € 199.999.999,90 (€ 10.939.741,67) € 70.983.856,31 € 0,16 433.333.333

28-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,880 € 156.434.897,76 (€ 117.244.301,40) € 199.999.999,90 (€ 11.225.126,24) € 71.530.572,26 € 0,17 433.333.333

29-04-2008 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,835 € 152.690.445,42 (€ 120.988.753,74) € 199.999.999,90 (€ 11.320.254,43) € 67.690.991,73 € 0,16 433.333.333

30-04-2008 108.599.093 € 2,801 € 304.146.048,36 € 1,805 € 196.021.362,87 (€ 108.124.685,50) € 199.999.999,90 (€ 11.415.382,62) € 80.459.931,79 € 0,19 433.333.333

N.º acções do 

Capital Social 

da PF

Data

Investimentos financeiros Situação Líquida NAV
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434) Pelo menos, alguns clientes do BPP não foram informados de que o valor de 

subscrição de €0,30 por acção tinha sido encontrado a partir do valor teórico 

do NAV apurado com base na média dos referidos price target ou que o NAV 

REAL seria inferior. 

435) Também, pelo menos, alguns clientes do BPP não foram informados sobre o 

valor real do NAV da Privado Financeiras, porque, durante o período de 

aumento de capital a informação sobre o NAV que mensalmente era 

comunicada aos clientes não foi prestada e, pelo menos, alguns clientes 

questionaram os Private Bankers da razão pela qual não constava essa 

informação, tendo-lhes sido dito que o NAV estava suspenso porque o 

veículo estava em processo de aumento de capital, não tendo sido fornecido o 

NAV real. 

436) Acresce, ainda, que também não foi apresentado a, pelo menos, alguns 

investidores qualquer estudo técnico e/ou parecer de revisor oficial de contas 

ou do Conselho Fiscal que esclarecesse quanto ao preço de emissão das novas 

acções. 

437) Nas condições especiais de gestão de carteira do investimento constava que a 

“carteira de ativos, poderá sofrer desvalorizações face a variações anormais 

imprevisíveis dos mercados em que sejam negociados os valores imobiliários 

e instrumentos financeiros que integram a mesma.”. 

438) Só fez em finais de abril de 2008, o BPP, já depois da captação do 

investimento, o BPP comunicou aos seus clientes especificamente o seguinte: 

de que “dada a alavancagem do veículo e fundamentalmente o nível de 

volatilidade do BCP (…) o NAV mensal é um valor muito sensível (…)”. 

439) E omitiu ainda aos seus clientes a informação, que já estava na sua posse, de 

que a Privado Financeiras necessitava urgentemente de liquidez para poder 

cumprir as obrigações emergentes da dívida contraída junto da JP Morgan 
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para adquirir a participação que já detinha no BCP (com prestação de garantia 

sobre tais acções). 

440) Omitiu, pois, aos seus clientes, da necessidade de liquidez para cumprir as 

obrigações emergentes dessa dívida. 

441) Dívida essa que já comprometia a performance do veículo àquela data, já que 

a Privado Financeiras teria de proceder rapidamente ao depósito de liquidez 

(margin calls) sobre o empréstimo que tinha contraído junto do JP Morgan 

sob pena de este executar as garantias que tinha do empréstimo efectuado 

(penhor de acções BCP).  

442) E omitiu ainda que os valores de investimento angariados pelos clientes 

poderiam servir, em grande parte, para cumprir as obrigações dessa dívida 

perante a JP Morgan; ou seja, para o cumprimento da margin call nessa 

dívida da Privado Financeiras, e não, como fora anunciado, para aumentar a 

participação desta sociedade no capital social do BCP. 

443) Com efeito, verificou-se ainda que uma parte substancial do capital angariado 

(100 milhões de Euros) através do aumento de capital na Privado Financeiras, 

S.A. não serviu para, como fora anunciado, aumentar a participação daquela 

sociedade no capital social do BCP até cerca de 4% do respectivo capital 

social. 

444) Na verdade, após o aumento de capital do BCP, a participação da Privado 

Financeiras naquele Banco apenas passou dos 2,304% para os 2,313%. Com 

efeito, 

445) No aumento de capital do BCP a Privado Financeiras subscreveu as 

24.960.056 acções correspondentes aos direitos de subscrição decorrentes da 

sua participação (de 83.210.052 acções) no BCP e adquiriu, no rateio, mais 

428.985 acções, todas ao preço de €1.20, num valor total de €30.466.849,20, 

conforme se demonstra no quadro infra: 
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Linha 

n.º
Capital social do Banco Comercial Português, SA N.º acções Valor nominal Capital social

Valor 

contabilístico
Situação Líquida

1 Antes do aumento de Capital social 3.611.329.567 € 1,00 € 3.611.329.567,00 € 1,279 € 4.617.682.000,00

2 Aumento do Capital social 29-04-2008 1.083.270.433 € 1,00 € 1.083.270.433,00 € 1,20 € 1.299.924.519,60

3=1+

2
Capital social actual (Admissão à Negociação em 6.5.2008) 4.694.600.000 € 4.694.600.000,00 € 1,26 € 5.917.606.519,60

% Cotação fecho Valor de mercado Mais(menos) valias

1 Acções detidas antes do aumento de CS 2,304% 83.210.052 € 3,289 € 273.679.199,16 € 1,805 € 150.194.143,86 -€ 123.485.055,30

2 Coeficiente para novas acções  - 0,299964435 - 

3 Acções resultantes do aumento de capital 24.960.056 € 1,20 € 29.952.067,20 € 1,805 € 45.052.901,08 € 15.100.833,88

4 Rateio acções no aumento CS 428.985 € 1,20 € 514.782,00 € 1,805 € 774.317,93 € 259.535,93

5 Acções adquiridas no aumento de capital do BCP 25.389.041 € 30.466.849,20 € 45.827.219,01 € 15.360.369,81

6=1+

5
Total actual da participação 2,313% 108.599.093 € 2,801 € 304.146.048,36 € 1,805 € 196.021.362,87 -€ 108.124.685,50

Linha 

n.º

30-04-2008
Participação detida pela Priv.Financeira no BCP

Valor unitário de 

aquisição
Custo de aquisiçãoN.º acções

 

 

446) Assim, o segundo aumento de capital da Privado Financeiras foi utilizado 

para: 

i. Subscrever o aumento de capital social do BCP (9,1M€, correspondente a 

30% dos 30,5M€ investidos nesse aumento de capital, uma vez que os 

restantes 70% resultaram do aumento do financiamento da Privado 

Financeiras junto do JP Morgan); 

j. Reforçar a margin call junto do JP Morgan para 63,7M€, para cumprir o 

acordo de financiamento da participação no BCP; 

k. Aplicar 28,5M€ num depósito a prazo no BPP. 

447) Só após a subscrição do aumento de capital é que o BPP enviou aos seus 

clientes uma newsletter relativa ao desempenho da Privado Financeiras, S.A., 

bem como, a alguns clientes, os relatórios de auditoria e um relatório especial 

do Conselho de Administração sobre o aumento do capital social do veículo, 

ambos datados de 13/02/2008. 

448) De acordo com a newsletter enviada, o NAV real da Privado Financeiras para 

o final do mês de abril de 2008 era de €0,19 por ação. 

449) Posteriormente, em maio de 2008 esse NAV desceu para €0,14 por acção, em 

junho de 2008 para €0,07 por acção, em julho de 2008 para €0,01 por acção, 

em setembro de 2008 para €0,0025 por ação, e em 04/10/2008 para €0,00 por 

ação. 
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450) Por outro lado, é só na newsletter enviada em finais de abril de 2008 (ou seja, 

após a captação do investimento) que o BPP informou, alguns dos seus 

clientes, que o NAV avançado de €0,30 não correspondia ao NAV REAL, 

mas a um NAV calculado com base num valor teórico “justo” de algumas 

casas de investimento, ou seja, a um “price target”. 

451) O cliente do BPP José Manuel da Costa Marçal Roubaud y Pujol 

(doravante, José Pujol) foi contactado pelo BPP, através da sua gestora de 

conta, Eva Santo António, em finais de fevereiro de 2008. 

452) Na altura, esta gestora de conta informou este cliente da existência do 

aumento de capital da “Privado Financeiras”, criado pelo BPP para investir 

no BCP, e que, nessa altura, já seria titular de cerca de 2,3% do BCP. 

453) Nessa altura, foi ainda dito a este cliente pela referida gestora de conta que o 

objetivo do BPP seria o de aumentar a participação da Privado Financeiras no 

capital social do BCP de 2,3% até 4%, aproveitando o excelente preço de 

aquisição da acções BCP, já que a Privado Financeiras, enquanto accionista 

do BCP, poderia adquirir nesse aumento de capital acções a €1,20, quando, na 

altura, o valor de mercado das acções BCP se situava nos €1,98. 

454) O cliente José Pujol solicitou então mais informações sobre a proposta, tendo 

a referida gestora de conta, em 27/02/2008, enviado ao mesmo um e-mail 

com o folheto informativo de apresentação da aplicação financeira. 

455) Nesse folheto informativo é referido, no que se refere ao objetivo e finalidade 

da aplicação financeira, designadamente, o seguinte (p. 14): 

“A Privado Financeiras pretende realizar um aumento de capital no 

montante de €100 milhões, tendo como principais objectivos: 

. Aproveitar o preço da acção BCP (actual e previsto após a apresentação 

de resultados de 2007 no próximo dia 19 de Fevereiro) para aumentar a 

participação da Privado Financeiras no capital do BCP reduzindo o preço 
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médio de aquisição, de forma a aumentar o potencial retorno do 

investimento. 

. Tirar partido de um eventual aumento de capital no próprio BCP, que 

permita à Privado Financeiras evitar a diluição e reforçar a participação 

(…)”. 

456) E, na mesma página, em nota, acrescenta-se que “os valores de rentabilidade 

esperada são indicativos, uma vez que consideram uma série de pressupostos, 

entre outros: a Privado Financeiras reforça até 4% do capital do BCP a um 

preço médio de €2,00 (…)”. 

457) Na mesma altura a referida gestora de conta enviou ainda ao cliente José 

Pujol um artigo publicado no “Jornal de Negócios”, de 6 de Março de 2008, 

com uma entrevista de Paulo Guichard, onde, entre outras coisas, este refere 

que: “(…) respondemos com um reforço de capital [do veículo] de 100 para 

200 milhões de euros, para tirar partido da actual situação de preço das 

acções do BCP, posicionar o veículo para responder ao aumento de capital 

[do banco], e posicionarmo-nos como um accionista estratégico e de 

referência do BCP” e, mais à frente, “o objectivo foi formar uma posição de 

2%, e depois irmos até aos 5%, para o que já temos autorização das 

autoridades” (fls. 25587). 

458) O cliente José Pujol foi ainda informado, através da sua gestora de conta, que 

a Privado Financeiras possuía, à data, um NAV correspondente a 30% do 

valor nominal de cada acção, ou seja, a €0,30 cêntimos. 

459) O cliente José Pujol voltou a solicitar à referida gestora de conta informação 

adicional, designadamente quanto ao NAV da Privado Financeiras referente 

ao final de Março de 2008. 

460) Nesse sentido enviou à mesma, em 04/04/2008, um e-mail onde, 

designadamente, perguntava: “Entretanto, consegue enviar-me o NAV da 

Privado Financeiras referente ao final do mês de Março, sfff?” (fls. 25588). 
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461) A referida gestora de conta responde na mesma data, informando, 

designadamente, que “O NAV da P. Financeiras mantém-se inalterado em 

0.3 até ao dia 15 de Abril altura em que finaliza todo o processo de aumento 

de capital do veículo” (fls. 25589). 

462) Esta informação era, como já se demonstrou, falsa, uma vez que: 

a. O que se mantinha inalterado era o preço de subscrição do aumento de 

capital da Privado Financeiras; 

b. O NAV variava diariamente, devido às oscilações do preço de mercado das 

acções BCP, que correspondiam à única participação financeira detida pela 

Privado Financeiras. 

463) O cliente José Pujol agendou então uma reunião com a gestora de conta, que 

contou igualmente com a presença de Diogo Saraiva Ponte, funcionário do 

BPP. 

464) Com base na informação precedente o cliente José Pujol acedeu a entregar ao 

BPP €150.000,00 para a compra de acções da Privado Financeiras, o que fez 

mediante a assinatura de um contrato de compra e venda de acções celebrado 

nessa mesma data com a Kinetics, SGPS, SA. 

465) Através desse contrato, outorgado em 15/04/2008, a Kinetics, SGPS, SA., 

declarou vender e o cliente José Pujol declarou comprar 500.000 ações da 

Privado Financeiras, S.A. ao preço unitário de €0,30, totalizando um valor de 

€150.000,00. 

466) Nessa mesma data o cliente José Pujol entregou ao Banco €150.000. 

467) Ainda na mesma data, mas agora na qualidade de sócio-gerente da Pujol-

Actividades Imobiliárias, Lda., José Pujol outorgou ainda um segundo 

contrato no valor de €399.999,90, através do qual aquela sociedade adquiriu à 

mesma Kinetics, SGPS, SA. 1.333.333 ações da Privado Financeiras. 

468) Para fazer face a este investimento a Pujol-Actividades Imobiliárias, LDA, 

através do seu identificado representante, entregou ao BPP dois cheques no 
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valor de €100.000 cada, tendo ainda contraído um crédito junto do próprio 

BPP no valor de €200.000, através de um contrato de abertura de crédito com 

penhor dos direitos emergentes do contrato de gestão de ações. 

469) Em 30/10/2009 a Pujol-Actividades Imobiliárias, LDA cedeu a sua posição 

contratual à PMI-Finance, Consultoria Financeira Unipessoal, Lda, empresa 

detida na totalidade pela Pujol-Actividades Imobiliárias, LDA.  

470) Tiago Santos, marido Isabel Maria Marques Mendes dos Santos, ambos 

cliente do BPP, foi abordado telefonicamente em março de 2008 pela 

respetiva gestora da conta que ambos tinham em conjunto, a fim de lhe 

apresentar um novo produto. 

471) No dia 10/04/2008, no escritório da cliente Isabel Santos, teve lugar uma 

reunião entre esta, o seu marido e a referida gestora de conta, na qual foi 

explicado que o referido novo produto consistia na aplicação de capitais numa 

sociedade veículo de investimento do BCP, a Privado Financeiras, SA.  

472) Também neste caso foi mostrado à referida Isabel Santos e ao seu marido o já 

referido prospecto informativo da aplicação financeira. 

473) Também neste caso nada foi dito a esta cliente e ao seu marido sobre o facto 

de o NAV apresentado corresponder a um price target, sobre o NAV real da 

Privado Financeiras, sobre o nível de alavancagem existente na Privado 

Financeiras junto do JP Morgan. 

474) Com base nestas informações a referida Isabel Santos acedeu a entregar ao 

BPP €250.000,00 para a compra de acções da Privado Financeiras, o que fez 

mediante a assinatura de um contrato de compra e venda de acções celebrado 

nessa mesma data com a Kinetics, SGPS, SA.. 

475) Através desse contrato, outorgado em 14/04/2008, a Kinetics, SGPS, SA. 

declarou vender e a cliente Isabel Santos declarou comprar 833.333 acções da 

Privado Financeiras ao preço unitário de €0,30, totalizando um valor de 

€249.999. 
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476) Situação substancialmente idêntica à acabada de descrever aconteceu também 

com o cliente Acácio de Sousa Gaudêncio da Silva (doravante, Acácio 

Silva). 

477) No início de fevereiro de 2008 este cliente foi abordado pelo seu gestor de 

conta e Director do BPP, Bernardo Ribeiro, visando a apresentação do 

aumento de capital da Privado Financeiras, de que este cliente já era 

acionista. 

478) Ainda no mês de fevereiro este cliente reuniu-se com o referido gestor de 

conta tendo-lhe sido apresentado o conteúdo e as características deste 

investimento em termos em tudo semelhantes aos anteriormente descritos. 

479) Foi-lhe ainda dito que uma vez que já tinha €1.000.000,00 investidos na 

Privado Financeiras, teria, para manter a sua posição e não sair prejudicado, 

de investir mais €1.000.000,00. 

480) O cliente Acácio Silva informou o referido gestor de conta que não pretendia 

acompanhar esse aumento de capital, uma vez que não dispunha de liquidez 

no momento. 

481) O referido gestor de conta argumentou informando-o ainda de que o Banco 

possuía linhas de crédito para financiar este investimento. 

482) Também neste caso nada foi dito a este cliente sobre o facto de o NAV 

apresentado corresponder a um price target, sobre o NAV REAL da Privado 

Financeiras, sobre o nível de alavancagem existente na Privado Financeiras 

junto do JP Morgan. 

483) Com base nestas informações o cliente Acácio Silva acedeu então em 

subscrever o referido investimento, recorrendo para tal ao financiamento 

proposto pelo BPP. 

484) Assim, a 27 de Fevereiro de 2008 subscreveu um “contrato de abertura de 

conta corrente caucionada”, onde se previa que o BPP lhe concederia um 

crédito no valor de €1.000.000,00 por um período de 12 meses. 
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485) Juntamente com este contrado foi celebrado um outro de gestão de carteiras, 

nos termos do qual o BPP, na qualidade de mandatário sem poderes de 

representação, procedia à gestão de uma ou mais carteiras de activos 

financeiros do referido cliente. 

486) E foi ainda celebrado um contrato de penhor sobre os direitos emergentes 

para o mesmo contrato de gestão, designadamente o direito de entrega dos 

activos financeiros objecto do contrato de gestão. 

487) Com este empréstimo o cliente Acácio Silva efectuou a aplicação de cerca de 

€1.000.000,00 no aumento de capital da Privado Financeiras, através da 

subscrição de 3.333.333 acções. 

488) Em 29 de Abril de 2008 foi assinado um aditamento aos referidos contratos 

de abertura de crédito e de penhor, passando a estar penhorada a totalidade 

dos valores mobiliários e activos financeiros depositados/registados nas 

contas nºs 9698, 9740, 10989, 12795, 13227, 13668, 16917 e 18 296 abertas 

no BPP pelo referido cliente. 

489) Situação em tudo semelhante à acabada de descrever aconteceu com o cliente 

Gilberto Luís Sousa Pereira (doravante, Gilberto Pereira).  

490) No início de 2008 foi contactado pela sua gestora de conta, Maria Helena da 

Cunha, visando a apresentação do aumento de capital da Privado Financeiras, 

de que este cliente já era accionista. 

491) Ainda no mês de fevereiro este cliente reuniu-se com a referida gestora de 

conta tendo-lhe sido apresentado o conteúdo e as características deste 

investimento em termos semelhantes aos anteriormente descritos. 

492) Foi-lhe ainda dito que uma vez que já tinha €225.000,00 investidos na 

Privado Financeiras, teria, para manter a sua posição e não sair prejudicado, 

de investir mais €225.000. 
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493) O cliente Gilberto Pereira informou a referida gestora de conta que não 

pretendia acompanhar esse aumento de capital, uma vez que não tinha 

disponibilidade financeira para o fazer. 

494) A referida gestora de conta argumentou que se não o fizesse sairia 

prejudicado informando-o ainda de que o Banco possuía linhas de crédito 

para financiar este investimento. 

495) Também neste caso nada foi dito a este cliente sobre o facto de o NAV 

apresentado corresponder a um price target, sobre o NAV REAL da Privado 

Financeiras, sobre o nível de alavancagem existente na Privado Financeiras 

junto do JP Morgan. 

496) Com base nestas informações o cliente Gilberto Pereira acedeu então em 

subscrever o referido investimento, recorrendo para tal ao financiamento 

proposto pelo BPP, no montante de €169.300,00, uma vez que ainda tinha 

liquidez na ordem dos €55.700,00. 

497) Assim, a 27/02/2008 subscreveu um “contrato de abertura de conta corrente 

caucionada”, onde se previa que o BPP lhe concederia um crédito no valor de 

€169.300,00 por um período de 12 meses. 

498) Juntamente com este contrato foi celebrado um outro de gestão de carteiras, 

nos termos do qual o BPP, na qualidade de mandatário sem poderes de 

representação, procedia à gestão de uma ou mais carteiras de activos 

financeiros do referido cliente. 

499) E foi ainda celebrado um contrato de penhor sobre os direitos emergentes 

para o mesmo contrato de gestão, designadamente o direito de entrega dos 

activos financeiros objecto do contrato de gestão. 

500) Com este empréstimo o cliente Gilberto Pereira efectuou a aplicação de 

€225.000,00 no aumento de capital da Privado Financeiras, tendo adquirido 

750.000 acções. 
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501) Situação em tudo semelhante à acabada de descrever aconteceu também com 

o cliente Manuel João Coelho da Bernarda. 

502) No início de 2008 foi contactado pela sua gestora de conta, Tânia Neves, 

visando a apresentação do aumento de capital da Privado Financeiras, de que 

este cliente já era acionista. 

503) Ainda no mês de fevereiro este cliente reuniu-se com a referida gestora de 

conta tendo-lhe sido apresentado o conteúdo e as características deste 

investimento em termos semelhantes aos anteriormente descritos. 

504) Foi-lhe ainda dito que uma vez que já tinha €575.500,00 investidos na 

Privado Financeiras, teria, para manter a sua posição de investir mais 

€575.500. 

505) O cliente Manuel da Bernarda informou a referida gestora de conta que não 

pretendia acompanhar esse aumento de capital, uma vez que não tinha 

disponibilidade financeira para o fazer. 

506) A referida gestora de conta argumentou informando-o ainda de que o Banco 

possuía linhas de crédito para financiar este investimento. 

507) Também neste caso nada foi dito a este cliente sobre o facto de o NAV 

apresentado corresponder a um price target, sobre o NAV REAL da Privado 

Financeiras, sobre o nível de alavancagem existente na Privado Financeiras 

junto do JP Morgan. 

508) Com base nestas informações o cliente Manuel da Bernarda acedeu então em 

subscrever o referido investimento, recorrendo para tal ao financiamento 

proposto pelo BPP, mas apenas no montante de €287.500,00. 

509) Assim, a 3 de março de 2008 subscreveu um “contrato de abertura de conta 

corrente caucionada”, onde se previa que o BPP lhe concederia um crédito, 

no valor de €287.500,00, por um período de 12 meses. 

510) Juntamente com este contrato foi celebrado um outro de gestão de carteiras, 

nos termos do qual o BPP, na qualidade de mandatário sem poderes de 
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representação, procedia à gestão de uma ou mais carteiras de activos 

financeiros do referido cliente. 

511) E foi ainda celebrado um contrato de penhor sobre os direitos emergentes 

para o mesmo contrato de gestão, designadamente o direito de entrega dos 

activos financeiros objecto do contrato de gestão. 

512) Com este empréstimo o cliente Manuel da Bernarda efectuou a aplicação de 

cerca de €287.500,00 no aumento de capital da Privado Financeiras, tendo 

adquirido 958.333 acções. 

513) Situação em tudo semelhante à acabada de descrever aconteceu com o cliente 

António Eduardo Natividade Almeida e Sousa (doravante, António Sousa).  

514) No início de 2008 foi contactado pela sua gestora de conta, Isabel Francisco, 

visando a apresentação do aumento de capital da Privado Financeiras, de que 

este cliente já era accionista. 

515) Ainda no mês de fevereiro este cliente reuniu-se com a referida gestora de 

conta tendo-lhe sido apresentado o conteúdo e as características deste 

investimento em termos semelhantes aos anteriormente descritos. 

516) Foi-lhe ainda dito que uma vez que já tinha €150.000,00 investidos na 

Privado Financeiras, teria, para manter a sua posição e não sair prejudicado, 

de investir mais €150.000,00. 

517) O cliente António Sousa informou a referida gestora de conta que não 

pretendia acompanhar esse aumento de capital, uma vez que não tinha 

disponibilidade financeira para o fazer. 

518) A referida gestora de conta argumentou informando-o ainda de que o Banco 

possuía linhas de crédito para financiar este investimento. 

519) Também neste caso foi mostrado ao cliente António Sousa o já referido 

prospeto informativo da aplicação financeira. 
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520) Também neste caso nada foi dito a este cliente sobre o facto de o NAV 

apresentado corresponder a um price target, sobre o NAV REAL da Privado 

Financeiras. 

521) Com base nestas informações  o cliente António Sousa acedeu então em 

subscrever o referido investimento, recorrendo para tal ao financiamento 

proposto pelo BPP, apenas no montante de €150.000,00. 

522) Assim, a 1 de abril de 2008 subscreveu dois contratos de abertura de conta 

corrente caucionada, no montante de 75.000,00 cada, onde se previa que o 

BPP lhe concederia um crédito, no valor total de €150.000,00, por um 

período de 59 meses. 

523) Juntamente com este contrato foi celebrado um outro de gestão de carteiras, 

nos termos do qual o BPP Cayman, na qualidade de mandatário sem poderes 

de representação, procedia à gestão de uma ou mais carteiras de activos 

financeiros do referido cliente. 

524) E foi ainda celebrado um contrato de penhor sobre os direitos emergentes 

para o mesmo contrato de gestão, designadamente o direito de entrega dos 

activos financeiros objecto do contrato de gestão. 

525) Com este empréstimo o cliente António Sousa efectuou a aplicação dos 

€150.000,00 no aumento de capital da Privado Financeiras, tendo adqurido 

500.000 acções. 

526) João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, enquanto 

administradores da PCapital, que era a sociedade do Grupo que geria o 

Private Equity, tomaram a decisão de suspensão do NAV nos documentos 

mensais entregues aos clientes, durante o aumento de capital, tendo 

representado como possível que a informação sobre o NAV real não viesse a 

ser prestada aos clientes quando solicitado, conformando-se com essa 

possibilidade, tendo agido voluntária e conscientemente.  



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

415 

 

527) Para reuniões com clientes em que os comerciais quisessem esclarecer 

questões mais técnicas, a equipa do private equity estava à disposição para 

acompanhar tais reuniões. 

528) Todos os clientes sabiam que a valorização da Privado Financeiras, S.A. e do 

seu investimento variava em função da cotação do BCP, sendo conhecedores 

do risco associado a tal investimento. 

* 

Divisão XVII – A informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: 

529) Quando, com maior incidência a partir de setembro de 2008, começaram a 

intensificar-se na comunicação social os rumores/notícias no sentido de que 

alguns Bancos podiam estar em dificuldades, um dos quais o BPP, vários 

clientes contactaram o Banco, nomeadamente através dos seus gestores de 

conta (private bankers), procurando obter informações sobre a real situação 

financeira do BPP ou, mesmo, para solicitar o resgate antecipado das 

aplicações que aí detinham.  

530) Nessa altura, o BPP, quer através de alguns dos seus Administradores quer 

através dos seus private bankers, promoveu ativamente junto dos seus 

clientes uma política de divulgação de informação sobre a sua situação 

financeira que, no essencial, procurava transmitir uma imagem de 

estabilidade e solidez financeira, que o Banco ilustrava, designadamente, com 

referências aos “ótimos rácios de solvabilidade” e a uma alegada situação de 

“excesso de liquidez”, verificável, designadamente, pelo facto de estar a 

ceder/emprestar dinheiro ao sistema e, especificamente, à Caixa Geral de 

Depósitos. 

531) Com essa estratégia o BPP procurou que os seus clientes recuassem na 

intenção de resgatar antecipadamente as aplicações que detinham no Banco 

e/ou convencê-los à sua renovação ou mesmo à realização de novos. 
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532) Verifica-se, porém, que a informação que, com aquele objetivo, foi prestada 

pelo Banco, de forma generalizada, aos seus clientes, não era completa nem 

verdadeira. 

533) Não eram verdadeiras as referências aos “ótimos rácios de solvabilidade” ou 

a uma alegada situação de “excesso de liquidez do banco”.  

534) A verdadeira situação financeira e de liquidez do Banco, bem como o impacto 

nos ratios de solvabilidade de prejuízos que o BPP tinha ocultado, em 

sociedades off-shore por si dominadas e já supra referidas, eram do 

conhecimento de toda a sua Administração, estando, designadamente, 

refletidos em várias análises que eram regularmente apresentadas nos 

diversos órgãos de gestão, no Comité de Risco e/ou no Comité ALCO.  

535) Designadamente, neste último Comité, em que participava toda a 

Administração do Banco, para além da apresentação da situação de liquidez e 

dos ratios de solvabilidade que seriam oficialmente comunicados pelo Banco, 

eram ainda calculados e apresentados ratios de solvabilidade “ajustados”, de 

que resultava o apuramento de rácios de solvabilidade reais – por via da 

inclusão dos prejuízos que o BPP tinha ocultado em sociedades off-shore por 

si dominadas e já supra referidas  - inferiores aos comunicados pelo BPP aos 

seus clientes, ao mercado e ao Banco de Portugal.  

536) Mais eram apresentados cenários de consolidações alternativas decorrentes (i) 

do possível reconhecimento das garantias de capital e remuneração 

concedidas aos clientes de retorno absoluto, e (ii) da possível desconsideração 

na análise do risk weighted assets da natureza subordinada de uma parte 

significativa das obrigações existentes nas carteiras dos veículos de retorno 

absoluto, que eram do conhecimento de toda a sua Administração, estando, 

designadamente, refletidos em várias análises que eram regularmente 

apresentadas nos diversos órgãos de gestão, no Comité de Risco e/ou no 

Comité ALCO.  
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537) Na consideração dos risk weighted assets (RWA) provenientes dos ativos dos 

veículos de retorno absoluto (no referido cenário de consolidação alternativa) 

não foi incluído, por indicação expressa da própria Administração, o efeito 

decorrente da natureza subordinada de muitas obrigações existentes nas 

carteiras desses veículos, sendo que muitas obrigações eram erradamente 

consideradas pelo BPP como dívida normal (não subordinada) da banca, por 

isso implicar requisitos de capital muito menos exigentes do que os 

decorrentes da consideração da sua verdadeira natureza (obrigações 

subordinadas).  

538) E, mesmo desconsiderando a natureza subordinada daqueles títulos, ainda 

assim foram apresentados nos Comités ALCO realizados em outubro e 

novembro de 2008 rácios de solvabilidade alternativos de cerca de 3%. 

539) Caso tivesse sido considerada, na consolidação, as alternativas referidas 

(incluir as garantias do retorno absoluto e a verdadeira natureza das 

obrigações subordinadas), os rácios de solvabilidade do BPP daí resultantes 

seriam negativos, porque a existência de obrigações subordinadas no ativo 

abate diretamente aos fundos próprios de base da instituição (ao nível do 

numerador do rácio de solvabilidade) e não adensam os ativos ponderados 

pelo risco ao nível do denominador. 

540) Na 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª reuniões do Comité ALCO, que tiveram lugar, 

respetivamente, em 11 de setembro, 24 de setembro, 8 de outubro, 22 de 

outubro e 11 de novembro de 2008, foram apresentados aos participantes 

daquele Comité os seguintes dados relativos aos rácios de solvabilidade do 

Banco: 

A. 7ª Reunião (11 de Setembro de 2008): 

 6 – Ratio de Solvabilidade 
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Nível Actual Core Tier 1 Com Emissão subordinadas

1 FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DE REFERÊNCIA 169.000.000 207.000.000 269.000.000

A
Total RWA On Balance 1.819.812.588 1.819.812.588

A/1
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance 9,29% 11,37% 14,78%

2
Total RWA Contas de Recuperação 1.867.422.369 1.867.422.369

A/(1+2)
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação 4,58% 5,61% 7,30%

3
Total RWA Off/KG 3.492.564.097 3.492.564.097

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação + Off/KG 2,35% 2,88% 3,75%

4
Consideração Obrigações Subordinadas detidas: Impacto fundos próprios -860.779.878 -860.779.878

(A-4)/(1+2+3) Obrigações subordinandas, Rácio Solvabilidade, Total Consolidado (1ª iteracção) -9,36% -8,67% -7,97%

1+2+3
Total RWA Consolidado desconsiderando efeitos subordinadas 7.179.799.054 7.179.799.054

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Total Consolidado, desconsiderando efeitos subordinadas 2,35% 2,88% 3,75%

Pro memoria (31/07/2008) 2,38% 3,79%

Variação -0,03% -0,04% 

 (fls. 14708) 

B. 8ª Reunião (24 de Setembro de 2008): 

 

Nível Actual Core Tier 1 Com Emissão subordinadas

1 FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DE REFERÊNCIA 169.000.000 207.000.000 269.000.000

A
Total RWA On Balance 1.819.812.588 1.819.812.588

A/1
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance 9,29% 11,37% 14,78%

2
Total RWA Contas de Recuperação 1.867.422.369 1.867.422.369

A/(1+2)
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação 4,58% 5,61% 7,30%

3
Total RWA Off/KG 3.492.564.097 3.492.564.097

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação + Off/KG 2,35% 2,88% 3,75%

4
Consideração Obrigações Subordinadas detidas: Impacto fundos próprios -860.779.878 -860.779.878

(A-4)/(1+2+3) Obrigações subordinandas, Rácio Solvabilidade, Total Consolidado (1ª iteracção) -9,36% -8,67% -7,97%

1+2+3
Total RWA Consolidado desconsiderando efeitos subordinadas 7.179.799.054 7.179.799.054

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Total Consolidado, desconsiderando efeitos subordinadas 2,35% 2,88% 3,75%

Pro memoria (31/07/2008) 2,38% 3,79%

Variação -0,03% -0,04%  

 (fls. 14757) 

C. 9ª Reunião (08 de Outubro de 2008): 

 6 – Ratio de Solvabilidade 

6 – Ratio de Solvabilidade 
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Nível Actual Core Tier 1 Com Emissão total (+90Mios)

1 FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DE REFERÊNCIA 187.000.000 207.000.000 277.000.000

A
Total RWA On Balance 1.793.005.508 1.793.005.508

A/1
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance 10,43% 11,54% 15,45%

2
Total RWA Contas de Recuperação 2.105.890.785 2.105.890.785

A/(1+2)
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação 4,80% 5,31% 7,10%

3
Total RWA Off/KG 3.751.299.321 3.751.299.321

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação + Off/KG 2,44% 2,71% 3,62%

4
Consideração Obrigações Subordinadas detidas: Impacto fundos próprios -860.779.878 -860.779.878

(A-4)/(1+2+3) Obrigações subordinandas, Rácio Solvabilidade, Total Consolidado (1ª iteracção) -8,81% -8,22% -7,63%

1+2+3
Total RWA Consolidado desconsiderando efeitos subordinadas 7.650.195.614 7.650.195.614

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Total Consolidado, desconsiderando efeitos subordinadas 2,44% 2,71% 3,62%

Pro memoria (31/08/2008) 2,35% 2,88% 3,75%

Variação 0,09% -0,13%  

 (fls. 15236v) 

D. 10ª Reunião (22 de Outubro de 2008): 

 

Nível Actual Core Tier 1 Com Emissão total (+90Mios)

1 FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DE REFERÊNCIA 187.000.000 207.000.000 277.000.000

A
Total RWA On Balance 1.793.005.508 1.793.005.508

A/1
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance 10,43% 11,54% 15,45%

2
Total RWA Contas de Recuperação 2.105.890.785 2.105.890.785

A/(1+2)
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação 4,80% 5,31% 7,10%

3
Total RWA Off/KG 3.751.299.321 3.751.299.321

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação + Off/KG 2,44% 2,71% 3,62%

4
Consideração Obrigações Subordinadas detidas: Impacto fundos próprios -860.779.878 -860.779.878

(A-4)/(1+2+3) Obrigações subordinandas, Rácio Solvabilidade, Total Consolidado (1ª iteracção) -8,81% -8,22% -7,63%

1+2+3
Total RWA Consolidado desconsiderando efeitos subordinadas 7.650.195.614 7.650.195.614

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Total Consolidado, desconsiderando efeitos subordinadas 2,44% 2,71% 3,62%

Pro memoria (31/08/2008) 2,35% 2,88% 3,75%

Variação 0,09% -0,13%  

 (fls. 15224) 

E. 11ª Reunião (11 de Novembro de 2008): 

 

8 – Ratio de Solvabilidade 
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Nível Actual Tier 1 Com Emissão total (+65Mios)

1 FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DE REFERÊNCIA 167.000.000 132.000.000 232.000.000

A
Total RWA On Balance 1.708.005.508 1.708.005.508

A/1
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance 9,78% 7,73% 13,58%

2
Total RWA Contas de Recuperação 2.085.890.785 2.085.890.785

A/(1+2)
Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação 4,40% 3,48% 6,12%

3
Total RWA Off/KG 3.651.299.321 3.651.299.321

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de Recuperação + Off/KG 2,24% 1,77% 3,12%

4
Consideração Obrigações Subordinadas detidas: Impacto fundos próprios -842.634.852 -860.779.878

(A-4)/(1+2+3) Obrigações subordinandas, Rácio Solvabilidade, Total Consolidado (1ª iteracção) -9,07% -8,76% -8,45%

1+2+3
Total RWA Consolidado desconsiderando efeitos subordinadas 7.445.195.614 7.445.195.614

A/(1+2+3) Rácio Solvabilidade, Total Consolidado, desconsiderando efeitos subordinadas 2,24% 1,77% 3,12%

Pro memoria (30/09/2008) 2,44% 2,71% 3,62%

Variação -0,20% -0,50%  

 (fls. 15199) 

541) Também num e-mail datado de 14/11/2008 e enviado por Tiago Ferreira a 

Vítor Castanheira, com conhecimento a Salvador Fezas Vital, com o assunto 

“Rácio de solvabilidade – impacto do reconhecimento kg”, se encontra um 

outro exercício do mesmo tipo, agora especificamente sobre o efeito naquele 

indicador da contabilização das garantias de capital e remuneração 

concedidas aos clientes de retorno absoluto. Pode, efetivamente, ler-se nesse 

e-mail (fls. 15163): 

“Caro Vítor, 

O LS ascende a cerca de 64M€, para uma base de 1,4 B€ de clientes. 

Ou seja: cada 100 M€ assumidos no balanço, implicam assumir cerca de 4,6 – arredondemos 

para 5 M€ de prejuízos. 

Esta informação prévia é importante porque como a PH consolidada estará negativa, cada 

prejuízo adicional, abate aos fundos próprios, para além dos RWA que o depósito implica 

assumir. 

Realizando o exercício (desconsiderando 3 efeitos possíveis: a) assumir subordinadas de outros 

bancos, b) Consolidação Privado Financeiras, c) ultrapassagens grandes riscos): 

 

 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

421 

 

    Situação 30/09/2008, 

10 M€ Subordinadas 

Previsível 31/12/2008, 

50 M€ Subordinadas 

 RWA FP FP Base Rácio 

Solvab. 

Tier 1 Rácio 

Solvab. 

Tier 1 

Situação 

Reportada 

Banco de 

Portugal 

93.318.366 177.783.858 171.683.106 15,24% 14,72% 18,67% 14,72% 

+100 M€ R.A. 101.318.366 172.783.858 166.683.106 13,64% 13,16% 16,80% 13,16% 

+200 M€ R.A. 109.318.366 167.783.858 161.683.106 12,28% 11,83% 15,21% 11,83% 

+300 M€ R.A. 117.318.366 162.783.858 156.683.106 11,10% 10,68% 13,83% 10,68% 

+400 M€ R.A. 125.318.366 157.783.858 151.683.106 10,07% 9,68% 12,63% 9,68% 

+500 M€ R.A. 133.318.366 152.783.858 146.683.106 9,17% 8,80% 11,57% 8,80% 

 

Ou seja: ceteris paribus com os dados de 30/09/2008 extrapolados a Dezembro, conseguimos 

assumir montantes mais elevados. Mas eu recomendo não esquecer do impacto da Privado 

Financeiras (consome quase 3% de rácio) e do efeito dos repos com subordinadas (quase outros 

3% do rácio, embora agora em decrescendo este impacto negativo) – não esquecendo ainda que 

podemos estar a «trazer para o balanço» subordinadas dos clientes, que abatem a fundos próprios. 

De qualquer forma, estes são os impactos”. 

542) Por outro lado, também a verdadeira situação do Banco em matéria de 

tesouraria e liquidez foi sempre do conhecimento de toda a Administração, 

fazendo, designadamente, parte das análises apresentadas regularmente a 

todos os órgãos de gestão e comités do BPP. 

543) Nas reuniões do Comité ALCO, que tiveram lugar, por exemplo, em 22 de 

outubro e 11 de novembro de 2008 (10ª e 11ª Reunião), foram apresentados 

os seguintes quadros relativos à situação de tesouraria e liquidez do BPP: 

 

A. 10ª Reunião (22 de Outubro de 2008): 

 1 – Evolução da posição de Tesouraria 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

422 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

31
-1

2-
20

07

08
-0

1-
20

08

15
-0

1-
20

08

22
-0

1-
20

08

29
-0

1-
20

08

05
-0

2-
20

08

12
-0

2-
20

08

25
-0

2-
20

08

03
-0

3-
20

08

10
-0

3-
20

08

17
-0

3-
20

08

25
-0

3-
20

08

01
-0

4-
20

08

08
-0

4-
20

08

15
-0

4-
20

08

22
-0

4-
20

08

30
-0

4-
20

08

08
-0

5-
20

08

15
-0

5-
20

08

22
-0

5-
20

08

29
-0

5-
20

08

05
-0

6-
20

08

12
-0

6-
20

08

19
-0

6-
20

08

26
-0

6-
20

08

03
-0

7-
20

08

10
-0

7-
20

08

17
-0

7-
20

08

24
-0

7-
20

08

31
-0

7-
20

08

07
-0

8-
20

08

14
-0

8-
20

08

22
-0

8-
20

08

29
-0

8-
20

08

05
-0

9-
20

08

12
-0

9-
20

08

19
-0

9-
20

08

26
-0

9-
20

08

03
-1

0-
20

08

10
-1

0-
20

08

17
-1

0-
20

08

M
ilh

õe
s d

e E
ur

os

Tesouraria (21/10/2008: 199 M€)

415

178

298

636654

269

486

311

221

103

191

252

322

199

94

 

(fls 15218) 

 

 

 

-350,0 

-325,0 

-300,0 

-275,0 

-250,0 

-225,0 

-200,0 

-175,0 

-150,0 

-125,0 

-100,0 

-75,0 

-50,0 

-25,0 

0,0 

25,0 

50,0 

75,0 

100,0 

2
1

-O
u

t-
0

8

2
8

-O
u

t-
0

8

4
-N

o
v-

0
8

1
1

-N
o

v-
0

8

1
8

-N
o

v-
0

8

2
5

-N
o

v-
0

8

2
-D

e
z-

0
8

9
-D

e
z-

0
8

1
6

-D
e

z-
0

8

2
3

-D
e

z-
0

8

3
0

-D
e

z-
0

8

6
-J

a
n

-0
9

1
3

-J
a

n
-0

9

2
0

-J
a

n
-0

9

2
7

-J
a

n
-0

9

Liquidez Imediata Prevista

Liq Imediata L. Imed s/ Instit Limite Tomadas BCE

 

(fls. 15218v) 

 

 

 

2 – Liquidez Imediata Prevista 

2.1 – Sem otimização BCE 

2 – Liquidez Imediata Prevista 

2.2 – Com otimização BCE 
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B. 11ª Reunião (22 de Outubro de 2008): 
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1 – Evolução da posição de Tesouraria 

2 – Liquidez Imediata Prevista 

2.1 – Sem otimização BCE 
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2 – Liquidez Imediata Prevista 

2.2 – Com otimização BCE 
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Aplicações Diárias (Maximizando BCE)

Liq Imediata L. Imed s/ Instit Limite Tomadas BCE Óptimo BCE

 

(fls. 15193) 

544) Acreditando, porém, na informação que lhes foi prestada pelo Banco, vários 

clientes recuaram na sua intenção de solicitar o resgate das aplicações 

financeiras que aí detinham. Outros, com base nessa mesma informação, 

renovaram aplicações que já detinham ou subscreveram mesmo novas 

aplicações.  

Considerando, a situação dos clientes que apresentaram reclamação escrita 

na CMVM, verifica-se que tal aconteceu, pelo menos, nos seguintes casos:  

Nome do 

Cliente 

Cliente 

nº 

Private 

Banker 

Descrição, sumária, da 

situação 

Fls. 

Maria 

Margarida da 

Silva Abreu 

215513 Rui Horta Entre setembro e outubro de 

2008 manifestou junto do 

seu gestor de conta que 

estava preocupada com a 

Fls. 22272-

22312, 

maxime 

22273-22274 
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situação financeira do 

banco, tendo o mesmo lhe 

dito que “podia estar 

completamente descansada”, 

porque “o Banco até estava 

a emprestar dinheiro à Caixa 

Geral de Depósitos”. Em 

outubro, manifestou 

intenção de retirar as 

aplicações que aí tinha, por 

não sentir o dinheiro seguro, 

tendo sido acalmada pelo 

seu gestor de conta, que 

negou o que ela pressentia e 

que a levou a manter o 

dinheiro no BPP, tendo 

formalizado o pedido de 

resgate antecipado em 

21.11.2008.  

Maria da 

Conceição 

Salgado, 

Carlos 

Salgado e 

André 

Salgado 

(menor) 

214 055 Maria Luísa 

Lobo 

Em finais de Outubro de 

2008, face a rumores sobre a 

situação do BPP, estes 

clientes contactaram a sua 

gestora de conta, tendo esta 

referido que o Banco era 

excedentário em liquidez e 

que o dinheiro estava 

seguro. 

Na 1ª semana de Novembro, 

Fls. 21929-

21979, 

maxime 

21931-21932 
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face a novos rumores, 

voltaram a contactar a 

gestora de conta para saber 

como resgatar a aplicação, 

tendo sido persuadidos a não 

o fazerem, pois não havia 

qualquer problema. 

A 13 de Novembro, face a 

novas notícias da TSF, 

voltaram a insistir, de forma 

pelo resgate da aplicação, 

tendo sido novamente 

dissuadidos de o fazer, com 

a alegação de que o dinheiro 

estava garantido. 

Fernando 

Lino 

Pinheiro, Ana 

Maria 

Crispim e 

Teresa 

Pinheiro 

213 574 Ana Freitas Questionaram o banco, na 

primeira semana de Outubro 

de 2008, sobre a segurança 

dos seus “depósitos”, tendo-

lhes sido garantido que o 

banco dispunha de excesso 

de liquidez e que estaria a 

emprestar dinheiro à CGD. 

Por esse motivo, entre 

outros, renovaram a 

aplicação. 

Fls. 22488-

22582, 

maxime 

22489 

Celestial 

Ordem 

Terceira da 

211 738 

 

 

Vasco Costa Representantes do BPP 

disseram a esta cliente que o 

Banco possuía os melhores 

Fls. 22744-

22768, 

maxime 

22748 
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Santíssima 

Trindade 

 

 

 

“ratios” de solvabilidade de 

todas as instituições de 

crédito a operar em Portugal 

e bem ainda que o Banco 

tinha um tão grande excesso 

de liquidez que emprestava 

dinheiro no mercado 

interbancário, 

inclusivamente à Caixa 

Geral de Depósitos. 

Artur Barreto 214 240 Ana 

Mafalda 

Barbosa 

Em setembro esteve no 

Banco para levantar o 

dinheiro tendo sido 

dissuadido de o fazer pelo 

Diretor de Private Banking, 

Vasco Costa, e que estava a 

emprestar dinheiro à CGD. 

Fls. 23147-

23244, 

maxime 

23154 

José Luís 

Palos 

214 778 Ana 

Mafalda 

Barbosa 

No início de novembro 

manifestou a vontade de 

resgatar a sua aplicação à 

sua gestora de conta, que o 

dissuadiu de o fazer 

dizendo-lhe que “não havia 

riscos”. 

Fls. 23417-

23437, 

maxime 

23417 

Rui Silva de 

Almeida 

211 400 Maria 

Helena 

Cunha 

Após a falência do Lehman 

Brothers e o agudizar da 

crise nos mercados 

financeiros perguntou à sua 

gestora de conta acerca da 

Fls. 23813-

23832, 

maxime 

23814 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

429 

 

exposição do BPP aos 

problemas de liquidez 

anunciados. Esta respondeu-

lhe que “o banco já não tem 

exposição à Lehman 

Brothers, e inclusivamente 

faz fortes e sistemáticas 

cedências de liquidez ao 

sistema”. Afirmou ainda que 

“o banco está bem”. Em 

face, pelo menos, destas 

afirmações, subscreveu mais 

uma aplicação a 16 de 

outubro de 2008. 

Gustavo 

Teles Roxo 

215015 Manuel 

Castro 

Em novembro contactou o 

gestor de conta para 

proceder ao resgate da 

aplicação que tinha no 

Banco. Este disse-lhe para 

não se precipitar porque o 

banco estava de ótima saúde 

tendo até feito um 

empréstimo de 300 milhões 

de euros à CGD.  

Fls. 23760-

23774, 

maxime 

23761 

Alberto 

Torres, 

Adelaide 

Torres 

211 621 Vera Vaz 

Serra 

A sua gestora de conta 

disse-lhes, em novembro, 

que a situação do BPP 

estaria com “excesso de 

liquidez”. 

Fls. 23927-

23958, 

maxime 

23938 
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Jorge 

Sequeira de 

Carvalho 

212 435 Ana 

Mafalda 

Barbosa 

Em várias reuniões que 

manteve com responsáveis 

do BPP foi-lhe transmitido 

que o banco cedia liquidez a 

outras entidades bancárias. 

Fls. 24387-

24457, 

maxime 

24389 

Pedro 

Schliesser e 

Daniela Dela 

Torre 

Schliesser 

215318 Raquel Vila 

Verde 

Em reunião em que 

participaram a gestora de 

conta, Vasco Costa e Pedro 

Assunção, ocorrida em 

outubro de 2008, foi dito ao 

cliente Pedro Schliesser que 

o Banco não ia à falência e 

que, inclusivamente, tinha 

tanta liquidez que estava a 

emprestar dinheiro (em 

overnight) à Caixa Geral de 

Depósitos,  

Fls. 22980; 

22906-23002; 

depoimento 

de Raquel 

Vilaverde, a 

fls. 25987-

25993, 

maxime 

25992, linhas 

22-29. 

545) Esta estratégia de promoção ativa, junto dos clientes, de informação sobre a 

sua própria situação financeira nos termos descritos foi superiormente 

determinada e, inclusivamente, diretamente executada, por diversas vias, pelo 

menos, por alguns, Administradores do Banco. 

546) Foi direta e ativamente transmitida a vários clientes – em seminários, road-

shows ou reuniões que tinham esse preciso objetivo – pelos então 

Administradores João Rendeiro e Paulo Guichard. 

547) E foi internamente e de forma generalizada transmitida, por diversas vias, às 

várias equipas de Private Banking – precisamente para que, por sua vez, fosse 

por estas transmitida aos clientes – pelos Arguidos João Rendeiro, Paulo 

Guichard e, quanto à liquidez, por Paulo Lopes. 
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548) Com efeito e por um lado, os Administradores João Rendeiro e Paulo 

Guichard participaram, naqueles meses, pessoalmente, em diversas reuniões 

com vários clientes do BPP num esforço para lhes assegurar que o Banco se 

encontrava bastante estável e sólido do ponto de vista financeiro, tendo, 

inclusivamente, sido promovido, por iniciativa do próprio Banco, na primeira 

quinzena de novembro, um roadshow, quer a Norte quer a Sul, com a 

presença daqueles dois Administradores e com esses específicos objetivos. 

549) No caso do arguido João Rendeiro a informação referida acerca da situação 

financeira do Banco foi ainda transmitida internamente, para que fosse depois 

transmitida aos clientes, numa comunicação interna datada de 13 de 

novembro de 2008 e emitida a propósito da descida do rating do BPP 

anunciada pela agência de notação financeira Moody`s, onde, 

designadamente, é reafirmado por este Arguido que “o rácio de solvabilidade 

regulamentar do grupo ascende em Setembro a 15,03% e o Tier1 a 14,72%, 

muito acima dos valores mínimos exigíveis. O resultado líquido consolidado 

da Privado Holding atingiu, em Setembro, 8,5 milhões de euros e o resultado 

líquido do BPP, SA, na mesma data, foi de 5,5 milhões de euros”.  

550) Também o administrador Paulo Guichard transmitiu diretamente essa 

informação aos Private Bankers por diversas vias, nomeadamente por e-mail 

ou em reuniões, presenciais ou por videoconferência, com essas equipas de 

Private Banking. 

551) Paulo Guichard transmitiu ainda essa informação a Vasco Costa, Diretor-

Coordenador de Private Banking, para que, por sua vez, fosse por este 

transmitida às equipas de Private Banking e, por via destas, aos clientes. 

552) Num memorando, enviado por e-mail por Pedro Assunção à Área de Private 

Banking em 14 de novembro de 2008 – e revisto pelo Arguido Paulo Lopes 

antes de ser enviado –, dizia-se, designadamente, o seguinte: 
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“(…) O objetivo deste e-mail é dar esclarecimentos sobre o significado 

da revisão em si mas também sobre a situação do Banco Privado 

atualmente. 

Este documento é interno e não se destina à distribuição, por qualquer 

forma, aos clientes. A informação nele contida pode obviamente ser 

passada aos clientes como argumento para defender a posição de 

estabilidade e solidez do banco, mas o documento em si não foi 

preparado com a preocupação de se tornar público”. 

(…) 

Situação atual do Banco Privado 

Não é demais enfatizar os valores que foram mencionados ontem na 

comunicação interna: 

. Rácio de solvabilidade de 15.03% em Setembro 

. Rácio Tier 1 (mais exigente na avaliação dos capitais próprios) de 

14.72% em Setembro (contra 15.4% em Junho, sendo a redução 

justificada pelo impacto dos investimentos em Private Equity) 

. Resultados da Privado Holding acumulados no ano a Setembro de 8.5 

milhões de euros 

. Resultados do Banco Privado Português acumulados no ano a Setembro 

de 5.5 milhões de euros 

Refira-se que os valores dos rácios de solvabilidade são extremamente 

elevados e muito superiores aos valores mínimos obrigatórios. São 

também muito superiores ao valor mínimo que o Governo pretende forçar 

os bancos portugueses a atingir até Setembro de 2009. Estes valores 

refletem já o impacto da desvalorização da posição acionista do banco 

nos veículos de private equity e mostram a posição claramente solvente 

do banco. 
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Além destes dados é importante mencionar a situação de liquidez do 

Banco. As disponibilidades hoje (aplicação efetivamente em mercado 

interbancário) são de 159 milhões de euros e o banco dispõe de ativos 

líquidos de cerca de 400 milhões de euros (a preços de mercado) que 

podem ser alienados em caso de necessidade. O banco não exclui 

obviamente a hipótese de, mediante as condições propostas, fazer uso do 

aval do Estado para emitir dívida de médio prazo. 

Não prevemos por isso dificuldades de maior ao nível da tesouraria”. 

553) Salvador Fezas Vital e Fernando Lima nada fizeram para pôr termo à situação 

descrita, sendo que sabiam que não existia “excesso de liquidez”, que o ratio 

de solvabilidade era inferior ao oficialmente transmitido pelo Banco e que 

inclusive havia a possibilidade ser negativo, que existiam rumores sobre a 

situação financeira do BPP, que vários clientes contactaram o Banco 

preocupados e a pedir o resgate dos seus investimentos e que a Área 

Comercial teve reuniões e contactos com os clientes para evitar os resgates, 

sendo que os recorrentes eram capazes, à data, de ter averiguado a informação 

que estava a ser concretamente transmitida, de terem adotado as medidas 

adequadas para pôr termo aos factos e de terem averiguado e percebido que, 

como administradores, era seu dever proceder nesses termos. 

554) João Rendeiro, Paulo Guichard e Paulo Lopes praticaram os factos descritos, 

consciente e voluntariamente, tratando-se de factos que todos conheciam, em 

que intervieram, que controlavam e que quiseram praticar. 

555) Em julho/agosto de 2008 o Tesouro americano anuncia um plano de resgate 

dos grupos de refinanciamento hipotecário Freddie Mac e Fannie Mae e 

oferece garantias de até 100 mil milhões de dólares para as dívidas de cada 

uma dessas instituições. 
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556) Em 15 de setembro o banco de investimento americano Lehman Brothers 

declara-se em concordata. O seu concorrente Merrill Lynch é vendido de 

emergência para o Bank of America por 50 mil milhões de dólares. 

557) Dez bancos internacionais criam um fundo de emergência de 70 mil milhões 

de dólares para atender a suas necessidades mais urgentes. O Fed aceita 

receber dos bancos os títulos considerados de risco em troca de dinheiro 

fresco, enquanto outros bancos centrais abrem suas válvulas de crédito. 

558) Todas essas medidas não impediram, porém, uma forte queda das bolsas 

mundiais. 

559) Em 16 de Setembro o Fed e o governo americano nacionalizam de facto o 

grupo de seguros American International Group (AIG), ameaçado de 

falência, concedendo-lhe um crédito de 85 mil milhões de dólares em troca de 

79,9% de seu capital. 

560) Em 17 de setembro as bolsas mundiais continuam a cair e o crédito esgota-se 

no sistema financeiro. 

561) Em 18 de setembro o banco britânico Lloyd TSB compra o seu concorrente 

HBOS, ameaçado de falência. O Fed eleva o total de suas operações de 

"swap" com outros bancos centrais para 180 mil milhões de dólares. 

562) As autoridades americanas anunciam que prepararão um plano para sanear os 

bancos dos seus ativos tóxicos. 

563) Em 19 de setembro as bolsas mundiais sobem depois do anúncio do plano de 

resgate americano não recuperando, porém, todas as suas mais recentes 

perdas. 

564) Em 21 de setembro o Secretário do Tesouro americano comunica os 

primeiros detalhes do plano e começam as negociações entre o Governo 

controlado pelo Partido Republicano e o Congresso controlado pelo Partido 

Democrata para aprová-lo. 
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565) Em 22 de setembro o Fed anuncia ter aceitado a proposta que transforma os 

bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley em holdings, que assim perdem sua 

condição de bancos de investimento. 

566) Em 23 de setembro as discussões da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em Nova Iorque, são dominadas pela crise financeira. Os mercados 

financeiros ficam mais preocupados com as dúvidas em torno do plano 

americano. 

567) Em 26 de setembro as ações do banco belga/holandês Fortis afundam devido 

às dúvidas sobre a sua situação e riscos de liquidação. Nos Estados Unidos, o 

banco JPMorgan assume o controle de seu concorrente Washington Mutual 

com a ajuda das autoridades federais. 

568) Em 28 de setembro chega-se a um acordo no Congresso americano sobre a 

votação do plano de salvação do governo. Na Europa, o Fortis foi resgatado 

pelas autoridades belgas, holandesas e luxemburguesas. Na Grã-Bretanha, o 

banco Bradford and Bingley é nacionalizado. 

569) Em 29 de setembro a Câmara dos Representantes americana rejeita o plano de 

salvação. Wall Street regista forte queda. Anteriormente, nas praças europeias 

também se haviam desmoronado as cotações, enquanto as taxas 

interbancárias continuavam a subir, impedindo que os bancos se 

refinanciassem. 

570) Antes da rejeição do plano, o banco americano Citigroup havia anunciado que 

assumiria o controle de sua concorrente Wachovia com a ajuda das 

autoridades federais.  

571) Em 30 de setembro é a vez do banco Dexia ser nacionalizado pelas 

autoridades francesas e belgas.  

572) Em 1 de outubro: o Senado americano adopta a segunda versão do pacote 

económico, que ainda precisa ser examinado e votado pela Câmara de 

Representantes. Os quatro países europeus do G7 (Alemanha, França, Grã-
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Bretanha e Itália) tentam chegar a um acordo sobre os meios para evitar a 

propagação da crise financeira na Europa. 

573) O Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, à data, passaram a mensagem 

de que o Estado não deixaria que ocorressem falências no sistema financeiro 

e que os depositantes e credores podiam estar tranquilos. 

574) Na altura referia-se que “Os bancos nacionais estão bem no que toca aos 

rácios de solvabilidade, mas uma eventual onda de pânico que leve a uma 

corrida aos depósitos de uma instituição vai atirá-la para uma situação de 

pré-falência, obrigando o Estado a intervir.” 

575) Em 28 de novembro de 2008, numa altura em que João Rendeiro já não se 

encontrava na instituição, interrogado sobre a atual crise no BPP, o primeiro-

ministro, à data, disse que o seu executivo estava a acompanhar a evolução da 

situação naquele banco: «Em primeiro lugar, quem acompanhou a situação 

foi o Banco de Portugal, que está a ultimar uma operação que permita 

liquidez ao BPP, através de um consórcio bancário», começou por referir 

José Sócrates. De acordo com o primeiro-ministro, à data, «com base naquilo 

que for a informação do Banco de Portugal e no uso do quadro geral de 

garantias aos bancos», (o Governo estará então) «muito disponível para 

também poder ajudar nessa operação» em relação ao BPP. 

576) E em 17 de dezembro, lia-se nos jornais que “Sócrates defendeu as medidas 

do Governo de apoio à Banca”, que o executivo «salvou os portugueses da 

falência do BPN e BPP» e «defendeu os portugueses de uma gravíssima 

restrição ao crédito».  

577) Em julho de 2009 – depois de estar há mais de seis meses no BPP – o Dr. 

Adão da Fonseca (Presidente do Conselho de Administração do BPP desde a 

intervenção) queixava-se, em carta dirigida aos funcionários do BPP, nos 

seguintes termos: "As decisões tomadas e não tomadas pelas autoridades, as 

afirmações feitas através da comunicação social, algumas delas com efeitos 
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altamente perturbadores nos clientes do banco, a sua capacidade de atuação 

fortemente diminuída pelo facto de as propostas de recuperação e 

saneamento que têm apresentado terem sido todas liminarmente recusadas".  

578) Nessa altura havia o receio do “efeito dominó” que uma corrida aos 

levantamentos poderia causar. 

579) Na realidade bancária basta um rumor para que ocorram situações de 

desinvestimento acelerado e antecipado, podendo, em casos extremos, 

colocar-se em causa a solvência da própria instituição. 

* 

580) A crise financeira de 2008 afetou o BPP. 

581) Em 30 de março de 2010, foi criado o Fundo de Investimento Alternativo em 

Valores Mobiliários (doravante FEI) com o objetivo de autonomizar num 

fundo com política de gestão passiva os ativos pertencentes aos clientes do 

Retorno Absoluto do BPP. 

582) O FEI apresenta em 31 de dezembro de 2014 uma valorização global de 69%, 

a que corresponde uma rendibilidade anualizada de 12%. 

583) Incluindo a valorização do FEI e os valores pagos pelo Sistema de 

Indemnização aos Investidores (SII) e pelo Fundo de Garantia de Depósitos 

(FGD), já foram entregues aos clientes de RA um valor total líquido de 

impostos de € 1.023,5Milhões. 

584) As responsabilidades iniciais perante os clientes de RA eram de € 

1.125,8Milhões. 

585) Cerca de 91% das responsabilidades do BPP para com os clientes de RA já 

foram cobertas. 

586) Mais de 90% dos clientes já receberam a totalidade dos investimentos. 

587) O diferencial de € 102,2Milhões é passível de ser recuperado via valorização 

dos ativos do FEI, se os participantes prorrogarem o prazo de vigência do FEI 

por 2 anos e se forem verificadas as rendibilidades históricas. 
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588) Caso não haja recuperação, face ao histórico deverão recuperar € 

23,3Milhões até ao final de março de 2016. 

589) A taxa de recuperação de créditos na massa insolvente é de cerca de 73%. 

590) Liquidando a garantia do Estado, o BPP deverá possuir cerca de € 

432Milhões de ativos para cobrir os restantes credores, incluindo os clientes 

de RA. 

591) Existem ativos no BPP de valor sensivelmente 2 vezes superior à garantia do 

Estado de € 450Milhões. 

592) De acordo com estimativas, todos os atuais participantes no FEI com 

investimentos iniciais até cerca de € 151 mil já recuperaram a totalidade do 

investimento.  

593) Os participantes cujo investimento foi feito com 2 ou 3 titulares já 

recuperaram todos os seus investimentos desde que não superiores a cerca de 

€ 302 mil ou € 453 mil, respetivamente. 

594) Os investimentos mais elevados ainda não foram totalmente recuperados. 

* 

595) O recorrente João Rendeiro era, à data da prática dos factos, uma pessoa 

com elevada experiência profissional e elevado conhecimento das áreas 

bancária e de valores mobiliários, em geral, e do BPP em particular. 

596) João Rendeiro decidiu criar o denominado ALCO (Assets & Liabilities 

Committee) para acompanhar os sinais da crise que se começavam a acentuar 

no final do primeiro trimestre de 2008.  

597) O recorrente é atualmente consultor de mercados internacionais, auferindo 

rendimentos anuais de cerca de € 500.000,00. 

598) Tem um património no valor global de cerca de 10 milhões de euros. 

599) Não lhe são conhecidos antecedentes contraordenacionais na área do mercado 

de instrumentos financeiros. 

* 

600) O arguido Paulo Guichard era, à data da prática dos factos, uma pessoa com 
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elevada experiência profissional e elevado conhecimento das áreas bancária e 

de valores mobiliários, em geral, e do BPP em particular. 

601) Para além de Administrador do BPP e de sociedades dele dependentes, o 

arguido exerceu cargos de gestão em diversas sociedades comerciais, 

nomeadamente, nas sociedades IC2A – Sociedade de Restauração, S.A. e 

2P2A – Sociedade de Restauração, Lda. 

602) Em 07.03.2008, Paulo Guichard pagou a quantia de € 433.982,30, por conta 

de contribuições à Segurança Social das quais era devedora a sociedade IC2A 

Sociedade Restauração, Lda. 

603) O recorrente, devido a dificuldades económicas das referidas sociedades, 

garantiu pessoalmente, através de avales e fianças, o pagamento de créditos 

concedidos a essas sociedades por diversas instituições bancárias. 

604) Tais sociedades foram declaradas insolventes. 

605) Nos anos de 2003 a 2008, o recorrente e a mulher declararam, a título de IRS, 

rendimentos globais no montante de € 533.172,12, em 2003, € 577.174,44, 

em 2004, € 759.601,30, em 2005, € 882.144,80, em 2006, € 2.013.800,97, em 

2007, € 2.341.632,79, em 2008. 

606) Entre março de 2011 e maio de 2012, o arguido liquidou impostos em dívida, 

no total de € 2.669.409,91 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, 

quatrocentos e nove euros e noventa e um cêntimos), resultado de liquidações 

adicionais apresentadas. 

607) O arguido apresentou-se à insolvência (cf. processo n.º 481/13.2TJPRT, que 

corre termos no antigo 3.º Juízo Cível do Porto). 

608) O arguido foi declarado insolvente por sentença datada de 25 de março de 

2013 e possui um passivo de € 2.014.276,04, sendo que, à data, a sua 

atividade profissional não permitia dar resposta às suas obrigações vencidas. 

609) No processo de insolvência foi apreendido um imóvel sito no Lugar de 

Pombinhas, 4795-772, São Tomé Negrelos, Santo Tirso. 
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610) O arguido também foi condenado pelo BdP, no processo (atualmente com o) 

nº 45/14.0YUSTR numa coima única de € 1.500.000,00, tendo interposto 

recurso para este Tribunal que reduziu a coima única para € 700.000,00, por 

sentença ainda não transitada em julgado.  

611) Há cerca de 7 anos que o arguido se encontra envolvido em variados 

processos penais e contraordenacionais mediáticos relacionados com o 

exercício de cargos no BPP e em outras entidades a este ligadas.  

612) O arguido está profissionalmente inserido no Brasil. 

613) A totalidade do património do arguido encontra-se “congelada” pelas 

autoridades suíças à ordem do processo n.º 7447/08.2TDLSB, que foi 

distribuído à 1.ª Secção Criminal da Comarca de Lisboa – Instância Central - 

J22, para julgamento. 

614) No ano de 2014 apresentou declaração de rendimentos para efeitos de IRS, 

tendo declarado rendimentos de trabalho dependente e/ou pensões € 1,00. 

615) Paulo Guichard era um administrador com menos influência no procedimento 

interno de decisão relativamente a João Rendeiro. 

616) Não lhe são conhecidos antecedentes contraordenacionais na área do mercado 

de instrumentos financeiros. 

* 

617) O recorrente Salvador Fezas Vital era à data da prática dos factos uma 

pessoa com elevada experiência profissional e elevado conhecimento das 

áreas bancária e de valores mobiliários, em geral, e do BPP em particular. 

618) Desde 2010 (inclusive) que não apresenta declaração de IRS. 

619) Tem 57 anos de idade, é pai de 3 filhos, um deles menor, com 11 anos de 

idade.  

620) Reside com a mãe do seu filho menor. 

621) Salvador Fezas Vital era um administrador com menos influência no 

procedimento interno de decisão relativamente a João Rendeiro e Paulo 
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Guichard. 

622) Não lhe são conhecidos antecedentes contraordenacionais na área do mercado 

dos instrumentos financeiros. 

* 

623) No dia 5 de fevereiro de 2013, Fernando Lima prestou declarações no 

âmbito do processo de contraordenação 01/09/CO do Banco de Portugal, 

estando presentes na sala apenas os elementos do Banco de Portugal e os 

mandatários dos arguidos neste processo. 

624) Foi publicado no jornal Correio da Manhã do dia 6 de fevereiro de 2013 uma 

notícia (publicitada na primeira página do jornal) com o título “Clientes 

pagam lixo de Rendeiro” referindo que, nas declarações do Recorrente ao 

Banco de Portugal, este teria feito determinadas afirmações, entre outras, no 

sentido de que o Dr. João Rendeiro escondia, para além das do Banco, as suas 

perdas, transferindo os prejuízos para as contas dos clientes particulares que 

tinham subscrito os produtos de “retorno absoluto”.  

625) Esta notícia foi desmentida pelo Recorrente no dia seguinte ao da sua 

publicação, ou seja, no dia 7 de fevereiro de 2013, tendo este comunicado 

sido enviado para o próprio jornal Correio da Manhã, para a agência Lusa e 

para vários destinatários através de email, incluindo ex-colegas do Banco 

Privado, amigos, pessoas do seu círculo de contactos, tendo também sido 

transmitido ao mandatário do Dr. João Rendeiro. Adicionalmente foram 

solicitados esclarecimentos ao Banco de Portugal. 

626) Três Diretores voluntariamente prestaram declarações ao Banco de Portugal e 

que se viram, mais tarde, constituídos arguidos e acusados no âmbito do 

Processo de Contraordenação nº 01/09/CO com base em informações 

prestadas pelos próprios. 

627) Fernando Lima foi suspenso preventivamente a 19 de fevereiro de 2009 das 

funções de Administrador do Banco Privado, mediante deliberação do 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

442 

 

Conselho de Administração do Banco de Portugal.  

628) O Recorrente solicitou a integração nas funções que detinha antes da 

nomeação para a Administração (Diretor Coordenador), mas tal não foi aceite 

pela Administração Provisória nomeada pelo Banco de Portugal. 

629) Na sequência da decisão de suspensão preventiva, o BPP deliberou a 

suspensão da remuneração auferida pelo Recorrente como contrapartida do 

exercício de funções. 

630) Por com tal decisão não se conformar, o Recorrente interpôs recurso de 

impugnação judicial, tendo o processo corrido termos no 2º Juízo, 3ª Secção, 

do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, sob o nº 691/09.7 

TFLSB. 

631) Seguindo os autos os normais trâmites, foi proferido despacho que não 

conheceu do objeto do recurso de impugnação por inutilidade superveniente 

da lide. 

632) Por não se conformar com tal decisão, o Recorrente interpôs recurso para o 

Tribunal da Relação de Lisboa. 

633) Na sequência de tal recurso, veio a ser proferido Acórdão que concedeu 

provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e determinando a sua 

substituição por outra que determine o prosseguimento dos autos.  

634) Seguindo o processo os seus normais trâmites, no dia 14.10.2011 estava 

designada a realização da diligência de discussão e julgamento, sendo que, no 

entanto, tal diligência não chegou a verificar-se porquanto o Ministério 

Público requereu a declaração de nulidade do procedimento administrativo de 

suspensão das funções do Recorrente, por falta de fundamentação.     

635) Considerando as posições das partes e do Ministério Público, por um lado, e a 

complexidade da causa, por outro lado, foi decidido determinar-se a 

suspensão da instância sine die até que, em 25.06.2012 foi proferida sentença 

no sentido de entender que a decisão administrativa não contém a enunciação 
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dos factos objetivos e subjetivos que a fundamentem, tendo-se entendido que 

tal constitui uma irregularidade da decisão condenatória que haveria que 

reparar, pelo que, foi ordenada a remessa dos autos ao Banco de Portugal 

para proferir nova decisão que cumpra o disposto no art. 58º do RGCO. 

636) Mediante deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal 

tomada em 4 de junho de 2013, decidiu-se então reparar a deliberação do 

Conselho de Administração do Banco de Portugal tomada em 19 de fevereiro 

de 2009.    

637) Esta reparação da decisão de suspensão preventiva de funções foi deliberada 

em 4 de julho de 2013, tendo a mesmo sido objeto de novo recurso de 

impugnação judicial que correu termos no 1º Juízo, do Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão, sob o número 213/13.5YUSTR. 

638) Desde março de 2009, data em que o Banco cessou o pagamento das 

remunerações ao Recorrente, até data não concretamente apurada, Fernando 

Lima não auferiu qualquer rendimento, estando o rendimento do seu 

agregado familiar limitado ao ordenado auferido pela esposa deste e às 

poupanças que tinha. 

639) Desde meados de 2009 que o Recorrente tentou, por todos os meios, 

encontrar um emprego, mas tal verificou-se difícil por várias razões, não só 

pelo facto de Portugal estar a atravessar uma crise económica desde 2008 e 

devido ao desemprego, mas também por razões específicas e de contexto 

pessoal: desde 2004 que o Recorrente desenvolvia as suas funções, 

maioritariamente, fora de Portugal, no Brasil e principalmente em Espanha, 

estando a sua rede de contactos muito vinculada a Espanha, país que, como é 

do conhecimento geral, se encontra também a atravessar uma crise e com 

uma taxa de desemprego ainda superior à portuguesa; o facto do Recorrente 

ter trabalhado no BPP e ter pertencido à Administração deste, causa sempre 

alguns entraves à sua contratação, mesmo em casos em que o seu CV era o 
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mais indicado para o desempenho das funções; todo o contexto do BPP e o 

processo de insolvência provocou, e continua a provocar, situações de stress 

emocional muito fortes e de perda de força anímica por parte do Recorrente; 

a disponibilidade física que o Recorrente necessita para lidar com os vários 

processos relacionados com o BPP e com as presenças em audiências de 

tribunal é, sempre, encarada como uma forte desvantagem em processos de 

recrutamento, principalmente para desempenho de funções fora de Portugal. 

640) Nestes quase 6 anos desde que o Recorrente foi suspenso preventivamente 

pelo Banco de Portugal, este já teve algumas experiências profissionais mas 

que, quer devido às razões de contexto pessoal referidas anteriormente, quer 

por razões de contexto financeiro das empresas para as quais desenvolveu 

trabalho, culminaram com insucesso. 

641) Este foi, por exemplo, o caso de um projeto de data warehousing 

desenvolvido para uma cadeia de hotéis em 2010 que, devido a problemas 

financeiros da própria empresa, foi cancelado a meio tendo os honorários 

referentes ao trabalho desenvolvido ficado por liquidar. 

642) Outro exemplo foi o de um trabalho realizado para uma empresa de 

construção civil, desenvolvido durante o ano 2011, e que versava sobre a 

uniformização do parque tecnológico da empresa e a criação de um manual 

de procedimentos e, por razões financeiras da própria empresa esta cancelou 

o projeto, encontrando-se os honorários referentes ao trabalho desenvolvido 

pelo Recorrente por liquidar. 

643) Tendo por base as experiências profissionais vividas pelo Recorrente em 

2010 e 2011, o mesmo tentou uma aproximação diferente ao mercado de 

trabalho, tendo optado pelo desenvolvimento de uma ideia de negócio que lhe 

permitisse a criação do seu próprio emprego. 

644) Assim, em finais de 2011 o Recorrente iniciou um projeto de 

desenvolvimento tecnológico de uma plataforma de vendas on-line baseado 
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em software open-source. Este projeto passava por duas fases: uma primeira 

relativa à definição da infraestrutura tecnológica de base ao negócio e 

desenvolvimento do software e, uma segunda fase, que consistia na 

angariação de um parceiro de negócio para lançar comercialmente o projeto. 

645) A primeira fase foi efetuada com recurso a desenvolvimento de software por 

parte do Recorrente e que necessitou de vários meses dedicados ao estudo das 

tecnologias a utilizar, aprender linguagens de programação novas e 

investimento em hardware para suporte às bases de dados e ao processo de 

programação. 

646) Com o final da primeira fase do projeto foi procurado e encontrado o parceiro 

de negócio necessário para a execução da segunda fase. 

647) Quando se inicia a fase de integração dos produtos do parceiro de negócio na 

plataforma informática então desenvolvida verificou-se uma falta de 

adequabilidade dos procedimentos do parceiro de negócio à realidade das 

vendas on-line. Essa falta de adequabilidade acarretaria um esforço muito 

grande, não só em termos de procedimentos, mas também a nível financeiro 

para o parceiro de negócio tendo o projeto sido “congelado”. 

648) Entretanto, o Recorrente preparou uma apresentação comercial para 

realização de um roadshow em Espanha com vista a encontrar potenciais 

parceiros de negócio para desenvolver e implementar o conceito. 

649) Paralelamente a este projeto, o Recorrente tentou desenvolver um novo 

projeto e que pretende, de uma forma integrada e automática, gerir os fringe 

benefits dos empregados de grandes empresas e integrá-los com a 

contabilidade analítica. 

650) A área de forma académica de Fernando Lima é a área informática. 

651) Pelo menos, ao gerir a sucursal do Banco em Espanha, o recorrente adquiriu  

experiência no setor bancário e da intermediação financeira, em geral, e do 

BPP em particular. 
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652) O recorrente é casado e tem dois filhos menores, com 10 e 8 anos de idade. 

653) Neste momento, em termos profissionais está a prestar serviços de suporte 

informático a uma empresa, auferindo € 900,00 mensais. 

654) A sua mulher aufere um salário no valor mensal de € 2.500,00. 

655) O património do recorrente é constituído por duas casas hipotecadas e por 

poupanças, que tem utilizado para liquidar os empréstimos no valor mensal 

de € 3.000,00 e que, em março de 2015, ascendiam ao montante total de € 

547.434,34. 

656) No ano de 2014, pagou, a título de juros e capital referentes aos aludidos 

empréstimos, os montantes de € 711,08, € 3716,88, € 892,49 e € 167,35. 

657) Tem despesas de educação com os filhos no montante mensal de € 487,90 e 

526,95. 

658) No ano de 2013, o recorrente apresentou declaração de rendimentos, para 

efeitos de IRS, juntamente com a sua mulher, tendo esta declarado um 

rendimento bruto no montante total de € 73.644,42. 

659) No ano de 2014, o recorrente apresentou declaração de rendimentos, para 

efeitos de IRS, juntamente com a sua mulher, tendo esta declarado um 

rendimento bruto no montante total de € 62.731,40. 

660) Fernando Lima era um administrador com menos influência no procedimento 

interno de decisão relativamente a João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador 

Fezas Vital. 

661) Fernando Lima prestou importante contributo para o apuramento dos factos 

em apreço, seja na fase judicial ou em momento anterior. 

662) Não lhe são conhecidos antecedentes contraordenacionais na área do mercado 

dos instrumentos financeiros. 

* 

663) Paulo Lopes era à data da prática dos factos uma pessoa com elevada 

experiência profissional e elevado conhecimento das áreas bancária e de 
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valores mobiliários, em geral, e do BPP em particular. 

664) Paulo Lopes recebeu durante os anos que trabalhou para o BPP o valor 

líquido de € 670.973,70 – fls. 39953 e ss. 

665) É casado e tem dois filhos menores, com seis e 12 anos de idade. 

666) No ano de 2014, o recorrente declarou rendimentos com a sua mulher, para 

efeitos de IRS, no montante bruto de €89.458,56 e € 71.416,00 

respetivamente – fls. 41995 e ss. 

667) Neste momento, encontra-se a desenvolver, para uma empresa, dois projetos, 

um de reestruturação financeira e outro de reestruturação empresarial, pelos 

quais irá auferir em função dos resultados, sendo que no mínimo receberá € 

750,00 e no máximo € 2.500,00. 

668) A mulher recebe € 2.500,00 de vencimento mensal. 

669) Tem um empréstimo habitação, pagando a quantia mensal de cerca de € 

1.500,00. 

670) No ano de 2014 pagou, por despesas de educação relacionados com os 

colégios frequentados pelos filhos, € 5.734,60 e € 4.436,70. 

671) Os rendimentos do agregado familiar são direcionados para o sustento da 

família e para as despesas com os processos judiciais em curso. 

672) Devido às funções que exerceu no BPP não consegue encontrar trabalho na 

Banca. 

673) No processo do BdP (atualmente com o) n.º 45/14.0YUSTR foi condenado 

numa coima única no montante de € 400.000,00, suspensa em metade do seu 

valor pelo período de cinco anos e na sanção acessória de inibição de cargos 

sociais e de funções de administração, direção, gerência ou chefia em 

quaisquer instituições de crédito ou sociedades financeiras, pelo período de 

três anos, tendo interposto recurso para este Tribunal, que reduziu a coima 

para € 175.000,00, suspensa na sua totalidade, e revogou a sanção acessória, 

decisão esta que ainda não transitou em julgado.  
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674) Paulo Lopes era um administrador com menos influência no procedimento 

interno de decisão relativamente a João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador 

Fezas Vital. 

675) Paulo Lopes prestou importante contributo para o apuramento dos factos em 

apreço, seja na fase judicial ou em momento anterior. 

676) Paulo Lopes confessou parcialmente os factos e revelou arrependimento em 

relação às condutas descritas nas Divisões X e XI. 

677) Antes de integrar os quadros do BPP, o arguido Paulo Lopes exerceu funções 

durante cerca de dez anos na Caixa Geral de Depósitos. 

678) O arguido Paulo Lopes iniciou a sua carreira profissional em novembro de 

1991, no Gabinete Técnico de Mercado de Capitais da Caixa Geral de 

Depósitos. 

679) O arguido Paulo Lopes progrediu gradualmente, assumindo funções de 

Coordenador do Gabinete Técnico da Direção de Mercados Financeiros da 

Caixa Geral de Depósitos e até ano nível de Subdiretor da DMF, tendo entre 

outras responsabilidades a gestão da carteira de investimentos da Caixa Geral 

de Depósitos. 

680) Paulo Lopes é considerado, pelas pessoas que trabalharam com ele na Caixa 

Geral de Depósitos e que o conhecem, como um profissional muito 

competente. 

* 

 FACTOS NÃO PROVADOS: 

Divisão VIII – A utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos descritivos 

“Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB 

Float”: 

1) Até 27 de junho de 2002 foi utilizado nos extratos enviados aos clientes o 

descritivo “variação potencial”.  

2) O BPP adotou a solução descrita nos factos provados com o intuito de evitar 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

449 

 

ter de assumir expressa e abertamente nos extratos – dando-lhe, assim, uma 

maior visibilidade – a existência das referidas garantias de capital e/ou de 

remuneração acordadas com os clientes.  

3) Concretamente, entre outubro de 2002 e outubro de 2008 foram utilizados pelo 

Banco – sempre com conhecimento e aprovação da Comissão Executiva e, 

mesmo depois de 2005, do recorrente João Rendeiro – o descritivo com a 

denominação genérica “ “Leaving Seagull CBO 10/07”. 

4) Em todo este processo de utilização dos descritivos mencionados na emissão 

de extratos/valorizações esteve sempre envolvido, desde 2002, um grupo de 

trabalho. 

5) Em ficheiro excel anexo a um e-mail enviado pelo ora Arguido Paulo Lopes a 

José Manuel Henriques, em 5 de Dezembro de 2002, com conhecimento, 

designadamente, aos também ora Arguidos Salvador Fezas Vital e Fernando 

Lima, com o assunto “Cálculo Leaving Seagull”, descreve-se a seguinte 

formulação para cálculo a qualquer momento do Leaving Seagull que foi 

utilizado nos extratos (fls. 9665-9666): 

Preço Leaving Seagull 

Valor Nominal 100                         

Data de início 28-10-2002                

Data atual 30-11-2002               

Preço atual 87,3 =100/(1+0,05/360*(360*3-(Data atual-Data de início))). 

6) Fernando Lima quando apresentou as dúvidas dos Diretores colocou o seu 

lugar à disposição e apenas aceitou desenvolver a aplicação porque lhe foi 

dito que era uma situação transitória e de muito curto prazo. 

7) As alterações introduzidas nos descritivos, em novembro de 2008, não 

entraram em produção devido à falta de aprovação da área comercial. 

* 
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Divisão IX – A realização sistemática de registos de operações “fictícias” 

envolvendo as carteiras dos SIV’s de retorno absoluto e/ou as carteiras de 

clientes de gestão discricionária: 

8)     Durante todo o período a que se referem os factos que constituem o objeto do 

presente processo de contraordenação (2002 a novembro de 2008) e em que 

comercializou as denominadas “Estratégias” de retorno absoluto o BPP 

procedeu, de forma regular e sistemática e para além das operações descritas 

nos factos provados, ao registo sistemático de transações internas (entre 

carteiras de SIV`s e/ou de clientes de gestão discricionária por si de facto 

geridas e controladas) de valores mobiliários com as caraterísticas e 

finalidades descritas nos factos provados, designadamente: registos 

sequenciais, quase simultâneos, de compras e vendas cruzadas do mesmo 

título, com a(s) mesma(s) contraparte(s), na(s) mesma(s) quantidade(s), mas 

com preços de compra e de venda diferentes; transações/registos com títulos 

que ou não existiam sequer nas carteiras onde supostamente estariam a ser 

transacionados, nem antes nem após o registo das operações, ou, existindo 

nessas carteiras, não existiam em quantidade suficiente para permitir a 

realização e cumprimento das operações que foram registadas. 

9) Considerando (i) os resgates ocorridos entre os meses de julho e outubro de 

2008, (ii) no vencimento das aplicações e (iii) em que a menos-valia para os 

clientes por efeito da realização de operações do tipo das descritas na Divisão 

IX dos factos provados foi superior a €500,00, verifica-se que aconteceram as 

seguintes situações: 

   

Investimento Desinvestimento 

   
ESTRATÉGIA 

Cartei

ra 
Data Valor Data 

Valor das 

Loan Notes 
Maturidade 

Valor pago 

ao Cliente 
Menos-valia 

ALP 19256 02-04-2008 2.309.999,90 16-09-2008 2.363.727,22 16-09-2008 2.363.043,38 -683,85 

ALP5 20761 03-04-2008 115.786,74 16-09-2008 1.184.874,53 16-09-2008 1.184.295,77 -578,76 

PIAP18 13025 07-07-2006 599.999,91 07-07-2008 657.374,94 07-07-2008 654.825,00 -2.549,94 

PIAP19 9650 28-08-2006 54.999,90 28-08-2008 61.139,50 28-08-2008 60.304,83 -834,67 
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PIAP2.04 6667 07-08-2006 299.999,93 07-08-2008 330.067,69 07-08-2008 326.651,04 -3.416,65 

PIAP2.04 6668 07-08-2006 138.783,24 07-08-2008 152.692,91 07-08-2008 151.112,38 -1.580,53 

PIAP2.04 9988 06-07-2006 125.000,00 07-07-2008 136.322,01 07-07-2008 135.484,38 -837,63 

PIAP2.05 1535 14-08-2006 112.999,91 14-08-2008 123.363,60 14-08-2008 122.464,93 -898,67 

PIAP2.05 9634 11-08-2006 266.375,00 11-08-2008 294.821,21 11-08-2008 291.391,13 -3.430,08 

PIAP2.05 13315 30-08-2006 2.099.999,91 29-08-2008 2.300.647,81 29-08-2008 2.296.947,92 -3.699,89 

PIAP2.05 13476 19-09-2006 43.647,66 19-09-2008 48.439,91 19-09-2008 47.525,22 -914,69 

PIAP2.06 6876 19-10-2006 541.733,63 20-10-2008 605.914,16 20-10-2008 594.056,16 -11.858,00 

PIAP2.06 20608 24-03-2008 389.734,30 20-10-2008 435.889,17 20-10-2008 427.427,59 -8.461,58 

PIAP27 5119 02-07-2007 449.999,95 02-07-2008 481.646,46 02-07-2008 476.306,25 -5.340,21 

PIAP27 9031 02-07-2007 161.340,82 02-07-2008 172.687,20 02-07-2008 170.772,56 -1.914,64 

PIAP27 12964 02-07-2007 869.999,92 02-07-2008 931.183,17 02-07-2008 920.858,75 -10.324,42 

PIAP27 12965 02-07-2007 211.999,94 02-07-2008 226.908,96 02-07-2008 224.393,17 -2.515,79 

PIAP27 14519 02-07-2007 124.999,97 02-07-2008 133.790,67 02-07-2008 132.307,29 -1.483,38 

PIAP28 5082 26-07-2007 289.058,71 28-07-2008 308.519,42 28-07-2008 306.048,95 -2.470,47 

PIHY28 1520 04-07-2006 69.999,95 04-07-2008 80.041,44 04-07-2008 76.396,25 -3.645,19 

PIHY28 2153 07-07-2006 67.653,75 07-07-2008 76.992,14 07-07-2008 73.835,71 -3.156,43 

PIHY37 4733 05-07-2007 656.576,01 07-07-2008 705.824,68 07-07-2008 695.168,12 -10.656,56 

PIHY37 5026 05-07-2007 288.741,99 07-07-2008 310.400,05 07-07-2008 305.713,69 -4.686,36 

PIHY38 6664 17-07-2007 433.499,95 17-07-2008 460.319,67 17-07-2008 458.841,69 -1.477,98 

PIHY39 20409 07-03-2008 313.276,59 27-08-2008 333.260,47 27-08-2008 331.590,30 -1.670,17 

 

10) As operações descritas nos factos provados permitiram ao BPP apropriar-se do 

“excesso de valorização” da carteira dos clientes envolvidos, sem que 

estivesse prevista, no contrato, uma comissão de performance.  

11) João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital, Fernando Lima e Paulo 

Lopes tinham conhecimento e quiseram que fossem praticadas as transações 

descritas na Divisão IX dos factos provados. 

* 

Divisão X – Transferência da carteira própria para a carteira da “Estratégia”  

25 e entre as carteiras das “Estratégias PICL 8 e PIAP 27, de Credit Default 

Swaps (CDS’s) com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio 

público da falência deste Banco: 
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Subdivisão I – Transferência de um CDS com exposição ao Lehman Brothers 

da carteira própria do BPP para a carteira da PIAP 25: 

12) Face à oposição inicial da referida Joana Peralta, Paulo Lopes informou-a de 

que a Administração do Banco já tinha decidido que a transferência daquele 

CDS “era mesmo para fazer”, ordenando-lhe que executasse a operação nos 

termos decididos pela Administração. 

13) Os clientes da estratégia PIAP 25 ainda não foram efetivamente ressarcidos. 

14) O pedido de constituição de provisões efetuado por Paulo Lopes foi em ato 

contínuo à ordem de realização da operação. 

15) Em 15 de Setembro de 2008 não era ainda possível estimar se iriam ocorrer 

perdas decorrentes da apresentação do referido banco à proteção de credores. 

* 

Subdivisão II - Transferência de CDS com exposição ao Lehman Brothers da 

carteira da “estratégia” PICL 8 para a carteira da “estratégia” PIAP 27: 

16) A ordem de Paulo Lopes a Rui Gomes foi na sequência de uma decisão da 

Administração do Banco nesse sentido. 

17) Os clientes que detinham loan notes do PIAP 27 ainda não foram efetivamente 

ressarcidos. 

18) Os recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital, e 

Fernando Lima tinham conhecimento dos factos. 

19) O pedido de constituição de provisões efetuado por Paulo Lopes foi em ato 

contínuo à ordem de realização da operação. 

* 

Divisão XI – Fecho de posição e alocação de perdas no Credit Default Swap 

(CDS) GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030): 

20) O pedido de constituição de provisões efetuado por Paulo Lopes foi em ato 

contínuo à ordem de realização da operação. 

* 
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Divisão XII – O processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”: 

21) Os seis clientes identificados nos factos provados não ordenaram ou 

autorizaram o Banco a subscrever para as suas contas as referidas 

“Obrigações de Caixa Subordinadas”. 

22) Fernando Lima teve conhecimento de que os clientes de gestão discricionária 

que subscreveram as obrigações subordinadas não se pronunciaram 

previamente sobre essa possibilidade nem ordenaram a referida subscrição.  

* 

Divisão XIII – Transferência de títulos que constituíam fundos próprios de 

outras instituições de crédito da carteira própria do BPP para as carteiras dos 

SIV’s de Retorno Absoluto: 

23) Os títulos que foram alienados pelo BPP às carteiras dos SIV`s de retorno 

absoluto eram títulos que ao longo dos meses subsequentes tinham liquidez 

reduzida.  

24) À data da transferência, os sinais de crise financeira que afetava os setores 

bancário/financeiro eram muito preocupantes, a instabilidade dos mercados 

era grande e, com a operação, os riscos financeiro e de liquidez a que os 

veículos ficaram expostos era substancial. 

25) A queda abrupta do valor dos títulos decorrente dos critérios adotados pela 

Administração provisória é justificada, em parte, pelo facto de os ativos que 

integravam as carteiras das estratégias de retorno absoluto estarem, em geral, 

bastante sobreavaliados. 

26) Nuno Paramés (Diretor de Risco) apresentou uma análise dos preços dos ativos 

que integravam as carteiras de retorno absoluto onde concluiu que, 

considerando apenas as obrigações subordinadas, havia uma diferença de 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

454 

 

cerca de 220 milhões de euros entre a valorização desses ativos nas carteiras 

das estratégias e a valorização que seria mais adequada. 

27) João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima, agiram 

consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos na presente 

Divisão, representaram todas as implicações da operação e (para além da 

ordem inicial de João Rendeiro) intervieram na sua execução. 

* 

Divisão XIV – Transferência de €40.000.000,00 (quarenta milhões de euros) a 

partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: 

28) Na reunião que teve lugar na manhã do dia 17/11/2008 foi decidido que o 

prejuízo resultante do encerramento imediato das referidas 11 sociedades off-

shore seria efetuado através da concentração na conta nº 23282 (Stimulus 

Company). 

29) Na mesma reunião, da parte da manhã, foi decidido pelos Administradores 

presentes que esse saldo devedor não seria imediatamente assumido pelo 

Banco no seu balanço, mas que seria imputado aos SIV`s de Retorno 

Absoluto. 

30) Paulo Guichard, no almoço realizado o dia 17.11.2008, manifestou reservas à 

insistência efetuada por João Rendeiro no sentido das perdas decorrentes do 

encerramento das sociedades offshore serem afetadas aos SIV’s do retorno 

absoluto. 

31) Foi Paulo Lopes quem, na parte da tarde do mesmo dia 17/11/2008, ordenou 

direta e verbalmente à então Diretora da Área de Retorno Absoluto, Joana 

Peralta, a execução da operação nos termos em que a mesma fora 

definitivamente decidida na reunião e no almoço supra referidos e em que 

veio a ser executada. 
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32) Face à recusa inicial da referida Joana Peralta em executar a operação sem uma 

ordem escrita, Paulo Lopes manuscreveu num dos seus cartões-de-visita a 

ordem em causa. 

33) Os termos concretos da operação, da forma como foi realizada por Joana 

Peralta e descrita nos factos provados, foram decididos pela Administração. 

* 

Divisão XV – Os processos de subscrição das ações provenientes dos aumentos 

de capital nos veículos de private equity Privado Financeiras, S.A. e 

Liminorke, SGPS, S.A. – Privado Financeiras, S.A.: 

34) O BPP promoveu a celebração com os clientes Acácio de Sousa Gaudêncio da 

Silva, Gilberto Luís Sousa Pereira, Manuel João Coelho da Bernarda e 

António Eduardo Natividade Almeida e Sousa, mesmo já depois de 

01/04/2008, de contratos de compra e venda com a Kineticks e PCapital de 

ações da Privado Financeiras. 

35) Aquando da realização do primeiro aumento de capital da Liminorke e dos 

dois segundos aumentos de capital (da Privado Financeiras e da Liminorke) 

os recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital sabiam 

ou representaram a possibilidade de se tratar de ofertas públicas de 

distribuição e de ser necessária a realização de um prospeto, tendo delineado 

a estratégia onde se inserem os factos descritos. 

* 

Divisão XVI – A informação prestada aos clientes que subscreveram o 

segundo aumento de capital da Privado Financeiras, SA: 

36) O BPP omitiu aos seus clientes, a situação, que conhecia, de dívida financeira 

(alavancagem) existente à data do aumento de capital. 

37) Eva Santo António disse ao cliente José Pujol que o aumento de apital era 

uma excelente oportunidade de negócio. 
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38) José Pujol foi informado através do prospeto informativo que a Privado 

Financeiras possuía, à data, um NAV correspondente a 30% do valor nominal 

de cada acção, ou seja, a €0,30 cêntimos. 

39) Na reunião com Diogo Ponte e Eva Santo António, foi dito ao cliente José 

Pujol que o NAV era de €0.30 e que a intenção era aumentar a participação 

no BCP de forma a atingir, pelo menos, os 4%. 

40) Foi dito a Tiago Santos que o aumento de capial da Privado-Financeiras era 

“bastante atractivo” e de “rentabilidade elevada”. 

41) O endividamento da Privado Finaneiras estava em fase de incumprimento com 

pedido de depósito em liquidez (margin calls) para que o credor (JP Morgan) 

não executasse a garantia que tinha sobre as acções. 

42) Bernardo Ribeiro disse a Acácio da Silva que o aumento de capital era uma 

“nova aplicação financeira extremamente rentável”, que se não investisse 

sairia fortemente prejudicado. 

43) Maria Helena Cunha disse a Gilberto Pereira que o aumento de capital era uma 

“nova aplicação financeira extremamente rentável”. 

44) Tânia Neves disse a Manuel da Bernarda que o aumento de capital era  

extremamente rentável, que sairia prejudicado se não investisse. 

45) Isabel Francisco disse a António Sousa que o aumento de capital era  

extremamente rentável, que se não o fizesse sairia fortemente prejudicado e 

não o informou sobre o nível de alavancagem existente na Privado 

Financeiras junto do JP Morgan. 

46) João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital sabiam e quiseram que 

os clientes não fossem informados de que o preço de subscrição das ações da 

Privado Financeiras se tinha baseado num NAV teórico, do nível de 

alavancagem do veículo, da existência de uma conta margem, de que a 

mesma afetava a performance do veículo e de que parte do montante do 

aumento do capital poderia destinar-se a reforçar essa conta margem. 
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* 

Divisão XVII – A informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: 

47) O BPP deveria ter considerado, para efeitos de cálculo do ratio de 

solvabilidade, o reconhecimento das garantias de capital e remuneração 

concedidas aos clientes de retorno absoluto. 

48) Vasco Costa transmitiu à Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade que 

o ratio de solvabilidade do BPP era de 17%. 

49) Vasco Costa transmitiu a Artur Barreto que o banco tinha excesso de liquidez. 

50) Maria Helena Cunha disse ao cliente Rui Silva de Almeida que o BPP era  “um 

dos bancos mais capitalizados do mundo”. 

51) Manuel Castro disse a Gustavo Teles Roxo, aquando das demais afirmações 

constantes nos factos provados, que podia aumentar o número de titulares 

para ficar coberto pelo fundo de garantia de depósitos do Banco de Portugal. 

52) Vera Vaz Serra disse a Alberto Torres e Adelaide Torres que a situação era de 

completa tranquilidade, de grande desafogo e que o Banco até emprestava 

dinheiro a outros bancos. 

53) Paulo Lopes transmitiu a informação divulgada no comunicado de 14 de 

novembro de 2008 a Pedro Assunção. 

54) Todos os bancos portugueses estavam nesses tempos em risco iminente de 

insolvência, fosse qual fosse a sua prática e por fatores para além da sua 

capacidade de ação.  

* 

55) Fernando Lima teve reações muito negativas sobre o seu carácter, incluindo 

mensagens de repúdio e forte crítica à “denúncia” feita e às declarações 

alegadamente prestadas pelo Recorrente ao Banco de Portugal, na sequência 

da notícia publicada pelo Correio da Manhã e descrita nos factos provados. 
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56) Encontrava-se o Banco Privado em conversações com o Banco de Portugal 

para identificar o tipo de intervenção que o Banco de Portugal deveria tomar, 

bem como para aferir a situação do Banco quando, em reunião com vários 

Administradores e Diretores do BPP, o Vice-Governador do Banco de 

Portugal telefonou para o Presidente da Comissão Executiva do BPP. 

57) Durante este telefonema, para além de outras informações, o Vice-Governador 

do Banco de Portugal informou o Presidente da Comissão Executiva do BPP 

que havia um denunciante dentro do BPP e que este estava a transmitir todas 

as informações para o Banco de Portugal e para a CMVM. 

58) No caso específico dos presentes autos, a denunciante afirmou no Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão, no âmbito do processo 

213/13.5YUSTR que foi alvo de chamadas anónimas e mensagens escritas no 

sentido de a amedrontar e aterrorizar, o que conseguiram, tendo chegado a 

temer pela própria vida e que foi completamente ostracizada. 

59) Caso Fernando Lima tivesse ficado sem trabalhar no BPP passaria, muito 

provavelmente, por um longo período sem emprego e sem meios de suportar 

a sua família e a educação dos seus filhos. 

60) Apenas com a ajuda de familiares e amigos, Fernando Lima tem conseguido 

cumprir com as suas obrigações financeiras. 

* 

Motivação: 

Para apuramento dos factos provados e não provados foram tidos em consideração 

os meios de prova produzidos na fase de impugnação judicial e também os elementos 

recolhidos na fase organicamente administrativa, salientando-se que no “processo 

contraordenacional não vigora o princípio da imediação, na sua versão rígida”28, pelo que 

                                                 
28

 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Regime Geral das Contraordenações, Universidade Católica 
Portuguesa, 2011, pág. 291. 
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“a prova produzida na fase administrativa mantém a sua validade na fase judicial”29. Pelas 

mesmas razões, ou seja, por força da versão flexível do princípio da imediação 

consagrado no artigo 68º, nº 1, do RGCO, pode o Tribunal valorar as declarações 

prestadas pelos arguidos e pelas testemunhas na fase organicamente administrativa. 

Acresce ainda o disposto no art. 416º/4, do CdVM, que estipula expressamente que o 

tribunal decide com base na prova realizada na audiência, bem como na prova produzida 

na fase administrativa do processo de contraordenação. 

Na admissão e valoração dos meios de prova produzidos foram levadas em conta 

as normas legais relativas à admissibilidade dos meios de prova no processo de 

contraordenação (cfr. art. 42º, do RGCO) e no processo penal, aplicáveis subsidiariamente 

e com as devidas adaptações (cfr. art. 41º/1, do RGCO), bem como o princípio geral da 

livre apreciação da prova (cfr. art. 127º, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO), nos termos 

que, em pormenor, se passam a expor.  

* 

Assim, quanto aos meios de prova admitidos, reconduziram-se, em primeiro 

lugar, às declarações dos coarguidos João Rendeiro (prestadas na fase de impugnação 

judicial), Paulo Guichard (prestadas na fase organicamente administrativa), Fernando 

Lima (prestadas na fase organicamente administrativa e na fase de impugnação judicial) e 

Paulo Lopes (prestadas na fase de impugnação judicial). 

No que respeita à admissibilidade destes meios de prova, pronunciou-se 

especificamente o recorrente Paulo Lopes, no recurso de impugnação. Assim, alegou o 

recorrente, em primeiro lugar, que as declarações dos coarguidos não devem valer, 

quando o coarguido tenha exercido o direito ao silêncio sobre a mesma matéria. A linha 

argumentativa desta asserção é a seguinte: “É que o contraditório efetuado pelo 

mandatário é diferente em termos materiais do que um verdadeiro contraditório realizado 

pelo coarguido, sobre a mesma matéria. E o seu silêncio não pode ser valorado em seu 

prejuízo, sob pena da violação do art.º 32.º, n.º 5, da Constituição da República 

                                                 
29

 Ibidem.  
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Portuguesa. Tal entendimento interpretativo é inconstitucional”. Em segundo lugar e 

subsidiariamente, defende que, caso assim se não entenda, as declarações prestadas por 

coarguido “carecerão de uma especial análise, devendo essa apreciação crítica ser feita 

de forma mais exigente e cuidada, atenta a sua menor credibilidade”. 

A CMVM, nas suas contra-alegações, respondeu a esta questão, no âmbito das 

questões prévias e enquanto eventual fundamento de nulidade da decisão, alegando, em 

síntese, que a decisão impugnada “recorreu legitimamente às declarações de coarguido 

como meio de prova (i) tendo sido dado a possibilidade de exercício do contraditório aos 

demais coarguidos (faculdade que o arguido Paulo Lopes optou por não usar, não 

estando presente nas respetivas diligências), (ii) apreciando com especial cuidado o 

conteúdo de tais declarações, utilizando-as sempre que sirvam para corroborar outros 

elementos probatórios (documental e/ou testemunhal) já constantes do processo”. 

Apreciando a questão, a posição que se perfilha sobre a matéria é que o único 

requisito legal suscetível de interferir com a admissibilidade deste meio de prova é o art. 

345º/4, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, sendo bastante claro que o exercício do 

contraditório que está subjacente à solução normativa adotada pelo preceito é o 

contrainterrogatório e não a prestação de declarações pelos coarguidos afetados pelas 

declarações de outro coarguido. É certo que o processo de contraordenação tem uma 

particularidade em relação ao processo-crime, decorrente do facto de não ser obrigatória a 

assistência por defensor oficioso, o que significa que o contrainterrogatório pode ser 

efetuado pelos próprios coarguidos, coarguidos esses que são também titulares do direito 

ao silêncio, direito esse que podem ter exercido. Contudo, mesmo considerando esta 

particularidade, ainda assim entende-se que não há razões para que, no âmbito do 

processo de contraordenação, a admissibilidade das declarações de um coarguido em 

detrimento dos demais esteja condicionada a requisitos adicionais para além daquele que 

resulta do art. 345º/4, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, designadamente não há 

fundamento para que esteja dependente da prestação de declarações pelos demais 

coarguidos. E não há razões para assim se entender porquanto o contrainterrogatório, 
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mesmo quando efetuado por um coarguido que tenha exercido o direito ao silêncio, 

traduz-se e esgota-se apenas e só no exercício do direito ao contraditório, não podendo as 

perguntas por si formuladas ou os esclarecimentos por si requeridos valer como meio de 

prova, porque não o são conceptualmente. Nesta medida, não há também qualquer 

violação do direito ao silêncio, pelo que a solução normativa aqui propugnada não ofende, 

contrariamente àquilo que o recorrente sustenta, qualquer norma, direito ou princípio 

constitucional. 

Tecidas estas asserções, a primeira questão suscitada pelo recorrente justifica 

considerações adicionais quanto ao âmbito normativo do art. 345º/4, do CPP, ex vi art. 

41º, do RGCO, decorrentes das particularidades do caso concreto, designadamente dos 

procedimentos efetivamente ocorridos no processo. Assim, considera-se igualmente 

cristalino, face ao teor do art. 345º/4, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, que o que 

importa, para efeitos de admissibilidade das declarações de um coarguido em detrimento 

dos demais, é a possibilidade de exercício do direito ao contraditório, o que pressupõe 

previamente a manifestação de vontade nesse sentido, e não o seu exercício efetivo, que 

está na disponibilidade dos coarguidos afetados. Por conseguinte, é evidente que caso os 

coarguidos afetados não tenham manifestado vontade em exercer esse direito, não há 

qualquer obstáculo legal, à luz da norma invocada, que obste à admissibilidade das 

declarações dos demais coarguidos. Efetivamente, neste caso, não chega a verificar-se o 

conflito específico que o art 345º/4, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, se destina a 

solucionar e que se traduz no “conflito gerado na dialética que opõe dois (ou mais) 

titulares de direitos, nos quadros da existência do processo penal concreto, em ordem ao 

mesmo valor”30, direitos esses que são, por um lado, o direito ao silêncio do arguido, que 

lhe permite controlar, em toda a medida, a extensão das suas declarações (cfr. art. 345º/1, 

do CPP), e, por outro lado, o direito ao contraditório, na sua dimensão de qualquer 

arguido poder contraditar toda a prova contra si produzida no processo.  

                                                 
30

 Assunção Esteves, voto de vencido no acórdão do Tribunal Constitucional nº 524/97, in 
www.tribunalconstitucional.pt. 
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Dito isto, o que resulta destas asserções para o caso concreto é que, relativamente 

ao recorrente Paulo Lopes, não há qualquer razão para não admitir as declarações dos 

demais coarguidos, prestadas quer na fase organicamente administrativa, quer na fase de 

impugnação judicial.  

Efetivamente e quanto às primeiras, são exatas as considerações tecidas a propósito 

pela CMVM, nas suas contra-alegações, designadamente que “todos os arguidos foram 

notificados da realização destas diligências de prova (fls. 31602-31609). Em concreto, o 

arguido Paulo Lopes foi notificado destas diligências de prova no dia 15/11/2012 (fls. 

31608). Contudo, o arguido Paulo Lopes optou por não estar presente nas referidas 

diligências (fls. 32001-32007; 31762-31765; 31767-31768; 31770-31771). Ora, se o 

arguido Paulo Lopes decidiu não comparecer nas diligências em que foram tomadas as 

declarações aos arguidos Paulo Guichard, Fernando Lima e Paulo Lopes, para as quais 

foi convocado, não exercendo assim a possibilidade de contraditório, não pode agora vir 

invocar a ausência desse mesmo contraditório”.  

No que respeita às declarações prestadas na fase de impugnação judicial, Paulo 

Lopes exerceu, de forma irrestrita o direito ao contraditório. 

Esclarecida esta questão concreta quanto ao recorrente Paulo Lopes, que a colocou 

expressamente, importa referir, em relação aos demais recorrentes, que as conclusões 

alcançadas são coincidentes. Com efeito, nenhum dos recorrentes requereu, na fase de 

impugnação judicial, a prestação de declarações por Paulo Guichard (único, de entre os 

coarguidos que prestaram declarações na fase organicamente administrativa, que não 

prestou declarações na fase de impugnação judicial), tendo as mesmas sido determinadas 

oficiosamente pelo Tribunal. Por conseguinte, nada obsta à admissibilidade das mesmas, 

na medida em que o conflito subjacente ao art. 345º/4, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, 

não se verificou, pois nenhum dos recorrentes manifestou vontade de exercer o direito ao 

contraditório que por via dessa norma se pretende salvaguardar e é aplicável o disposto no 

art. 68º/1, do RGCO. 
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Quanto à valoração das declarações dos coarguidos desfavoráveis em relação aos 

demais (pois apenas estas é que são problemáticas), acompanha-se, no essencial, a posição 

sufragada pelo recorrente Paulo Lopes, que se considera que corresponde, aliás, à posição 

que atualmente merece mais consensos na jurisprudência. Posição essa que parte da 

premissa de que a admissibilidade das declarações desfavoráveis de um coarguido não 

está dependente da corroboração por outros meios de prova, sendo a eventual maior 

fragilidade associada a este meio de prova, decorrente de potenciais “motivos espúrios”, 

vista, hoje, como uma questão de valoração, necessariamente casuística, e não de 

admissibilidade. Veja-se, neste sentido e com particular acuidade, o acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça de 12.03.2008, proc. nº 08P694.  

Mais entende-se que esses “motivos espúrios” – que se verificam quando existe 

“uma suspeição, baseada no interesse pessoal que o declarante pode ter no resultado da 

sua própria declaração: o arguido incrimina o outro para se defender ("não fui eu, foi ele") 

ou para dividir a sua responsabilidade ("não fui apenas eu, fomos os dois"), [podendo] 

ainda ter um interesse geral de pseudocontribuição para a descoberta da verdade, com 

eventual peso atenuativo na escolha e medida da sua pena” – justificam que seja “prudente 

desconfiar, não de todas declarações do coarguido, mas das declarações do coarguido que 

se encontre numa das referidas situações. Já relativamente às declarações do arguido fora 

de situação suspeita, a fragilização do potencial probatório deste contributo carece de 

justificação”31.  

Sendo necessária uma justificação ou corroboração note-se que a mesma se 

traduzirá em “algum apoio ou suporte em conteúdos probatórios fora das declarações do 

coarguido que, juntamente com elas permita concluir pela sua correspondência à verdade. 

Não se trata de uma exigência de prova das declarações do coarguido mas apenas de algo 

mais que convença da correção dessa versão dos factos”, ou seja, “para dissipar qualquer 

dessas suspeitas objetivas, é razoável que o coarguido transmita algum dado externo que 

corrobore objetivamente a sua manifestação incriminatória, com o que deixará de ser uma 

                                                 
31

 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 05.02.2014, proc. nº 1/07.8GASTS.P1, in www.dgsi.pt. 
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imputação meramente verbal para se converter numa declaração objetivada e superadora 

de um eventual défice de credibilidade inicial”32.  

Por conseguinte e em suma, todas as declarações dos coarguidos, prestadas quer na 

fase organicamente administrativa, quer na fase de impugnação judicial são admissíveis e 

irão ser valoradas à luz dos parâmetros enunciados. 

As asserções precedentes são também aplicáveis às declarações prestadas por Vítor 

Castanheira, que assumiu a qualidade de coarguido, na fase organicamente administrativa. 

Já no que respeita às afirmações efetuadas, na fase de impugnação judicial, considera-se 

que as mesmas se incluem na prova testemunhal. Efetivamente, impõe-se esclarecer que 

se “é certo que as conclusões da impugnação judicial não limitam objetivamente os 

poderes cognitivos do tribunal de primeira instância, num ponto elas constituem um limite 

inultrapassável para estes poderes cognitivos. Trata-se do limite do âmbito subjetivo dos 

poderes cognitivos do tribunal que vai conhecer a impugnação judicial. Este tribunal não 

pode conhecer dos vícios do processo, nem dos vícios da decisão administrativa no 

tocante aos arguidos que não a tenham impugnado. Neste caso, verifica-se caso decidido 

parcial”33. Significa isto que “no caso de uma decisão administrativa condenatória de 

vários coarguidos, a interposição da impugnação judicial por um deles não beneficia os 

demais. A decisão administrativa torna-se definitiva quanto aos arguidos condenados que 

não a impugnaram”34. Vítor Castanheira não impugnou a decisão da CMVM, pelo que, 

quanto a ele, a mesma tornou-se definitiva. Nessa medida e à luz do disposto no art. 

133º/2, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, e considerando ainda que prestou 

consentimento, não existia qualquer impedimento a que depusesse como testemunha e, 

por conseguinte, o seu depoimento, prestado na fase de impugnação judicial, é admissível 

e será valorado enquanto prova testemunhal. 

Ainda no plano da admissibilidade da prova e no que respeita especificamente aos 

coarguidos, sustenta Paulo Lopes que “[e]m consonância com o disposto no art. 567.º do 

                                                 
32 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto citado, in www.dgsi.pt. 
33 Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., pág. 250. 
34

 Ibidem. 
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Código do Processo Civil, o vertido nos articulados apenas pode fazer confissão, se a 

parte que escreveu esses factos for advertida de que tais factos são aceites 

expressamente” (pág. 90 da impugnação judicial). Mais alega o arguido que “apenas as 

declarações do arguido podem constituir meio de prova e não o que se escreve numa 

peça processual subscrita por mandatário”, concluindo que “[a] admissibilidade de tais 

meios de prova é assim nula” (pág. 90 da impugnação judicial). 

É ocioso analisar a admissibilidade ou não do teor dos articulados apresentados 

pelos recorrentes enquanto meio de prova, na medida em que, em concreto, tal elemento 

não será utilizado para sustentar qualquer facto desfavorável aos recorrentes. 

Ao nível da prova testemunhal, considera-se que são admissíveis todos os 

depoimentos prestados quer na fase organicamente administrativa, quer na fase de 

impugnação judicial, uma vez que respeitaram todas as normas legais pertinentes, 

impondo-se recordar, quanto aos primeiros, as considerações já tecidas a propósito do 

âmbito de aplicação do princípio da imediação no processo de contraordenação. Para além 

destas considerações gerais, justificam-se três notas adicionais. 

Assim, em primeiro lugar, alega o recorrente Paulo Lopes que, “em muitos casos a 

própria testemunha foi parte integrante na execução dos factos”, acrescentando que 

“[a]plicando a mesma lógica que é aplicada ao ora impugnante, ou seja, que o mesmo 

não poderia desconhecer certos factos, tal princípio não é aplicável aos casos aqui 

mencionados” (pág. 91 da impugnação judicial).  

É evidente, tal como salienta a CMVM nas suas contra-alegações, que o facto de 

determinadas testemunhas terem participado na execução dos factos não é fundamento 

legal para os seus depoimentos não serem admissíveis, tanto mais que “as testemunhas 

são sempre inquiridas sobre factos de que possuam conhecimento direto e que constituam 

objeto de prova (cf. art. 128.º, n.º 1, do CPP)”. Quando muito, esse fator poderá ser 

relevante para efeitos de valoração, o que será aferido casuisticamente, se e quando se 

justificar. Não existe é fundamento legal para, in totum, quer no plano da admissibilidade, 

quer no plano da valoração, para, com fundamento na razão invocada pelo recorrente, não 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

466 

 

se admitirem, liminarmente, tais depoimentos ou se considerar irremediavelmente 

comprometida a sua isenção e, por isso, sem qualquer préstimo para sustentar a convicção 

do Tribunal. 

Em segundo lugar, importa aferir, em concreto, da admissibilidade dos 

depoimentos prestados pela testemunha Joana Peralta, na fase organicamente 

administrativa, cuja inquirição foi requerida por vários recorrentes e determinada pelo 

Tribunal e que veio a ser julgada sem efeito por não ter sido possível a sua audição, uma 

vez que se encontra a residir no estrangeiro. 

Tal como já referido, a prova produzida na fase organicamente administrativa vale 

na fase de impugnação judicial, pelo que a não audição da testemunha nesta segunda fase 

não afeta a admissibilidade e validade dos depoimentos prestados na fase anterior. 

Contudo, será certamente um fator relevante no plano da valoração, tanto mais que se trata 

de uma testemunha que sustentou a convicção da CMVM e em relação à qual se 

reconhece um evidente interesse na sua reinquirição. Acresce que a testemunha 

demonstrou uma total falta de interesse em prestar depoimento na fase de impugnação 

judicial. Estes elementos, pese embora e conforme se referiu não afetem a admissibilidade 

dos depoimentos prestados na fase organicamente administrativa, justificam prudência na 

sua valoração, o que será aferido casuisticamente, se e quando for necessário. 

Em terceiro lugar, impõe-se esclarecer, que, sendo admissíveis os depoimentos 

prestados na fase administrativa, as testemunhas podem ser confrontadas com os mesmos, 

sem que isso afete a admissibilidade das inquirições ocorridas na fase de impugnação 

judicial.  

No que respeita à prova documental, consideram-se admitidos todos os 

documentos juntos aos autos, uma vez que respeitam os requisitos legais aplicáveis. 

Também neste âmbito se justificam três notas complementares, suscitadas pelos 

fundamentos de impugnação invocados pelo recorrente Paulo Lopes. 

Em primeiro lugar, invocou o recorrente Paulo Lopes a nulidade da prova 

recolhida durante a fase de supervisão, porquanto perante a existência de indícios de 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

467 

 

prática de infrações, a CMVM ao invés de instaurar de imediato processo de 

contraordenação, envergou as suas vestes de autoridade supervisora e não comunicou ao 

ora Arguido que apesar de se tratar de um procedimento administrativo de supervisão, da 

sua colaboração - fornecendo os documentos, informações e esclarecimentos - poderia 

resultar a sua responsabilidade contraordenacional, sendo por tal motivo reconhecido o 

direito à não colaboração. Mais salienta que os pedidos formulados pela autoridade 

supervisora multiplicaram-se apesar de, desde o início, ter ficado patente para a CMVM 

a existência de indícios da prática de contraordenação, pelo que a CMVM usou assim de 

um estratagema enganoso, ao não dar a conhecer desde logo aos visados que eram já 

suspeitos da prática de contraordenação e que, nessa qualidade, teriam direito ao 

silêncio e à não colaboração. Conclui que os pedidos formulados pela CMVM ao abrigo 

do art. 361.º em conjugação com as normas que preveem a prática de contraordenação 

por violação do dever de colaboração e com a falta de comunicação aos suspeitos 

(formalmente colaboradores e representantes do Banco visado) do direito ao silêncio na 

vertente do direito a não colaborar para a sua própria incriminação inquina a prova 

obtida por tal meio enganoso, de nulidade, nos termos previstos no artigo art. 126.º, n.º 1 

e n.º 2, al. a) do C.P.P., aplicável ex vi do art. 41.º, n.º 1 do RGCO, e dos arts. 32.º, n.ºs 2 

e 8, e 18.º, n.º 1 da C.R.P.. 

Por sua vez, defende a CMVM que não recorreu a qualquer meio enganoso na 

obtenção da prova integrada nos autos, não se verificando qualquer nulidade da prova 

recolhida. 

Sobre esta questão importa referir que o princípio nemo tenter, pese embora não 

disponha de “consagração constitucional e legal inequívoca – antes constituindo uma 

decorrência de regras de proibição de prova”35 é um princípio estruturante do processo 

                                                 
35

 Carlos Adérito Teixeira, in Questões Processuais da Responsabilidade das Pessoas Coletivas no Domínio 
do Direito Sancionatório da Regulação, Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras, 
Coordenadores Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes, 2009, Coimbra 
Editora, págs. 128 e 129. 
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penal36, sendo, por isso, “tido unanimemente pela doutrina como um princípio de natureza 

constitucional”37. É também entendimento consensual que este princípio é aplicável ao 

processo de contraordenação, fazendo parte das garantias de defesa do arguido. 

Este princípio tem dois corolários: o direito ao silêncio; e o direito a não facultar 

provas autoincriminatórias38. Efetivamente, o seu “núcleo clássico corresponde ao direito 

ao silêncio. No entanto, é comummente entendido que este princípio inclui “qualquer 

contributo involuntário (baseado em violência, coação ou engano) do suspeito para 

alimentar uma pretensão punitiva contra si próprio”39. 

Pese embora a importância destes direitos, a verdade é que não têm um caráter 

absoluto, sendo visíveis no ordenamento português diversas limitações ao direito ao 

silêncio e ao direito à não autoincriminação, nomeadamente a obrigatoriedade de realizar 

determinados exames, por exemplo, de alcoolemia40. 

Contudo, “dado o fundamento constitucional destes direitos e para que não restem 

dúvidas sobre a constitucionalidade destas restrições, parece seguro que elas devem 

obedecer a dois pressupostos: - devem estar previstas em lei prévia e expressa, de forma a 

respeitar a exigência de legalidade; e – devem também obedecer ao princípio da 

proporcionalidade e da necessidade, previsto no artigo 18º, nº 2, da CRP”41. 

Estas restrições assumem particular importância no domínio do ilícito de mera 

ordenação social, sobretudo quando intervêm entidades administrativas independentes de 

regulação e de supervisão, às quais são atribuídos amplos poderes de controlo e 

fiscalização, quer a título preventivo, quer a título repressivo, cujo exercício depende, em 

larga medida, do dever de colaboração dos regulados. 

                                                 
36

 Ana Pascoal Curado, “As averiguações preliminares da CMVM no âmbito da luta contra a criminalidade 
financeira: natureza jurídica e aplicação do princípio Nemo Tenetur”, in Revista de Concorrência e 
Regulação Ano III, nº 9, Jan-Mar., 2012, pág. 262.  
37

 Ibidem. 
38

 Ibidem. 
39

 Ana Pascoal Curado, ob. cit., pág. 262. 
40

 Figueiredo Dias e Costa Andrade, “Supervisão, direito ao silêncio e legalidade da prova”, Almedina, 

2009, págs. 44 e 45. 
41

 Ibidem, pág. 45. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

469 

 

É o que sucede com a CMVM, que é uma entidade administrativa independente, 

com poderes de supervisão. Poderes esses que incluem o sancionamento das infrações e 

que lhe permitem, entre o mais e conforme sustenta o recorrente, solicitar aos 

supervisionados informação – cfr. art. 361º/2, al a), do CdVM – estando estes obrigados a 

colaborar. 

Uma vez que o sancionamento das infrações é uma competência que está 

compreendida nos poderes gerais de supervisão (cfr. art. 358º/al e), do CdVM), considera-

se que os elementos recolhidos ao abrigo desses poderes e fora de um processo de 

contraordenação podem ser utilizados num processo deste tipo. O que é crucial é que a 

utilização desses elementos não comprometa o núcleo essencial dos referidos direitos.  

Núcleo esse que, no âmbito específico do direito ao silêncio, consiste na 

“possibilidade de o cidadão investigado se poder recusar a prestar informações que se 

traduzam numa verdadeira confissão, numa declaração de autoincriminação”, o que, neste 

contexto, significa uma declaração “através da qual o declarante admite direta e 

expressamente a sua participação na infração, através da qual “confessa” essa sua 

participação”42.  

Para além disso, dado que o direito à não autoincriminação inclui qualquer 

“contributo involuntário (baseado em violência, coação ou engano) do suspeito para 

alimentar uma pretensão punitiva contra si próprio” e considerando o disposto no art. 

126º/2, al a) e 3, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO, a recolha de elementos, informação 

ou outros meios de prova que tenham resultado da colaboração ativa do visado não podem 

ser obtidos através de meios enganosos. 

No que respeita especificamente a estes meios enganosos, considera-se aplicável, 

como critério operativo na densificação do conceito, “o recurso a apoios normativos, 

designadamente a categorias dogmáticas de âmbito teleológico já definido, como é o caso 

dos elementos «erro» e «engano» do tipo legal de crime de burla”. Assim, de acordo com 

                                                 
42 Ana Pascoal Curado, ob. cit., pág. 269 e citando Catarina Anastácio, “O dever de colaboração no âmbito 
dos processos de contraordenação por infração às regras de defesa da concorrência e o princípio nemo 
tenetur se ipsum accusare”, in Revista de Concorrência e Regulação, nº 1, pp. 199-235. 
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este critério operativo, haverá “erro quando a representação da realidade não coincide com 

a realidade objetiva. Se a prova foi prestada em estado de erro pelo arguido, sujeito 

processual que figura ao mesmo tempo como meio de prova, há que indagar da sua 

validade, saber quando é que ela cai no âmbito do uso de meios enganosos por parte das 

entidades responsáveis pela investigação criminal. Utilizando o critério proposto – a 

relevância do engano no crime de burla -, será necessário que o agente investigador, 

através dos factos ou atos concludentes, crie no arguido uma convicção errónea, 

determinante para a prática do ato de prova, que o prejudica a si, ou a terceiro, tratando-se 

de uma testemunha». Isto significa que, em primeiro lugar, tem de haver um erro 

provocado ativa e dolosamente pelos órgãos de investigação criminal, através de palavras, 

declarações ou atos concludentes, que provocam no agente uma falsa representação da 

realidade (primeiro nexo de causalidade); e, em segundo lugar, que aquele erro tenha sido 

determinante da prestação da prova (em termos de nexo de causalidade)”43. 

A interpretação aqui adotada, no que concerne aos preceitos indicados não viola 

qualquer normativo constitucional, porquanto não ofende o núcleo essencial do direito ao 

silêncio, sendo necessária, adequada e proporcional ao exercício pela CMVM dos seus 

poderes de supervisão, nem o direito mais geral do arguido a não prestar qualquer 

contributo involuntário para a sua incriminação, uma vez que não ofende a sua dignidade, 

integridade moral ou qualquer outro direito fundamental. 

Aplicando estes parâmetros ao caso concreto, verifica-se que o direito à não 

autoincriminação nas duas dimensões referidas não foi violado. Efetivamente, no que 

respeita ao direito ao silêncio e considerando o seu núcleo mais restrito, verifica-se que os 

elementos em causa não contêm declarações confessórias prestadas pelo recorrente 

durante a fase de supervisão. Por outro lado, também na dimensão desse princípio que se 

traduz no direito a não facultar provas autoincriminatórias e que inclui “qualquer 

contributo involuntário (baseado em violência, coação ou engano) do suspeito para 

                                                 
43

 Figueiredo Dias e Costa Andrade, Parecer citado, págs. 31 e 32. 
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alimentar uma pretensão punitiva contra si próprio”, entende-se que não se verifica o 

disposto no art. 126º/2, al a), do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO. Efetivamente, dos autos 

não resulta, contrariamente àquilo que o recorrente sustenta, que a CMVM tanha abusado 

deliberadamente dos seus poderes de supervisão em sentido estrito quando já dispunha de 

elementos para instaurar um processo de contraordenação e que dolosamente tivesse 

conduzido o recorrente a facultar elementos probatórios suscetíveis de o incriminar. Note-

se ainda que os pedidos formulados pela CMVM foram, conforme a mesma sustenta, 

dirigidos ao BPP. 

Conclui-se, assim, que os elementos documentais recolhidos pela CMVM antes da 

instauração do processo de contraordenação não consubstanciam qualquer nulidade de 

prova. 

Em segundo lugar, alega ainda Paulo Lopes que “[o]s emails constituem nos 

presentes autos o principal meio de prova” (pág. 91 da impugnação judicial), 

acrescentando que a CMVM “(…) não requereu a nenhum Juiz a apreensão dos emails 

arquivados nos computadores do BPP, pelo que tal utilização como meio de prova é nula 

e não pode produzir qualquer efeito, com a agravante de muitos desses emails 

pertencerem a arguidos e condenados no presente processo” (págs. 93-94 da impugnação 

judicial). Conclui o arguido que “[t]ais meios de prova são assim todos nulos” (pág. 94 

da impugnação judicial).  

Apreciando a questão, considera-se, quanto ao primeiro argumento, que não assiste 

razão ao recorrente, pois, conforme já exarado no processo, sufraga-se o entendimento no 

sentido de que o art. 42º/1, do RGCO, e bem assim o art. 189º/1, do CPP, ex vi art. 41º/1, 

do RGCO, não se aplica às “comunicações já abertas, guardadas em suporte não digital”44
. 

Para além disso, acompanha-se, na íntegra, a demais argumentação expandida sobre a 

matéria pela CMVM designadamente que a “CMVM não procedeu à apreensão ou 

recolha de mensagens de correio eletrónico arquivadas nem à apreensão de 

                                                 
44 PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Regime Geral das Contraordenações à luz da Constituição da 
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2011, 
p.160. 
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comunicações já abertas em suporte não digital, não tendo violado a proibição ínsita no 

art. 42.º, n.º 1, do RGCO. Os documentos representando mensagens de correio eletrónico 

e referenciados na Decisão da CMVM foram entregues à CMVM pelo arguido BPP ou 

por colaboradores do BPP, no âmbito do exercício dos poderes de supervisão da CMVM 

(art. 361.º, n.º 2, al. a), do Cód.VM), não tendo a CMVM procedido a qualquer apreensão 

de mensagens de correio eletrónico arquivadas ou já abertas em suporte não digital. 

Relembre-se que a CMVM, no âmbito dos seus poderes de supervisão, pode exigir 

quaisquer elementos e informações, examinar livros, registos e documentos (art. 361.º, n.º 

2, al. a), do Cód.VM), o que fez no caso dos presentes autos, resultando desses pedidos o 

remessa de diversos documentos, incluindo documentos contendo mensagens de correio 

eletrónico. Porém, a CMVM não procedeu a qualquer busca nos computadores do BPP 

ou de qualquer outro arguido, nem à apreensão de qualquer documento ou 

correspondência na posse dos arguidos. Nem a CMVM praticou qualquer ato de 

interceção ou gravação de comunicações”. 

Em terceiro lugar, alega o recorrente que foram considerados, como meios de 

prova, os relatórios elaborados a pedido da Administração Provisória do BPP, relatórios 

esses que afirma conterem incorreções, “não tendo sido sujeitos a contraditório ao nível 

adequado”, “são tomados como se de prova pericial se tratasse”, foram “elaborados por 

arguidos em outros processos de igual natureza, mesmo aqui condenados”. Mais alega 

que estes relatórios “acabam por serem relevados como se de declarações de arguido se 

tratassem o que é ilegal”. Conclui que tais elementos são irrelevantes, inadmissíveis e 

ilegais no contexto em que foram introduzidos. 

Apreciando a questão na perspetiva da admissibilidade dos referidos elementos 

probatórios, importa esclarecer que os mesmos não se reconduzem evidentemente à prova 

pericial, consubstanciando documentos nos termos do art. 164º/1, do CPP, ex vi art. 41º/1, 

do RGCO. Ora, no âmbito da prova documental, considera-se que não existe nenhum 

fundamento que obste à sua admissibilidade. É de acrescentar ainda que os mesmos foram 

elaborados pelo departamento de auditoria do BPP, durante a Administração Provisória, 
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não se encontrando qualquer evidência de participação da parte dos recorrentes. Já quanto 

à possibilidade de terem participado funcionários do BPP, designadamente diretores que 

foram constituídos arguidos em outros processos, a verdade é que tais intervenientes não 

são arguidos nos presentes autos, pelo que tal fator não afeta a admissibilidade dos 

referidos meios de prova.  

* 

Em geral, a convicção relativa aos factos provados e não provados resultou da 

análise crítica dos meios de prova admitidos e tidos por relevantes, conjugados com as 

regras da experiência comum, quando aplicáveis, e critérios de normalidade e 

razoabilidade, de acordo com o princípio da livre apreciação da prova previsto no art. 

127º, do CPP, ex vi art. 41º/1, do RGCO. 

Cinco notas complementares se impõem antes de se enunciar, em pormenor e 

relativamente a cada um dos factos, os fundamentos da convicção do Tribunal. 

Em primeiro lugar, a não referência, na motivação, a qualquer meio de prova 

produzido e admitido significa que o mesmo não foi considerado relevante, 

designadamente por não fornecer qualquer contributo para o apuramento dos factos. 

Em segundo lugar, para evitar constantes repetições, esclarece-se também que 

sempre que seja efetuada referência a um meio de prova para sustentar a convicção 

relativamente a um facto, sem específica alusão às razões pelas quais o mesmo mereceu 

credibilidade, significa que tal meio de prova foi considerado credível no que respeita à 

demonstração do facto em causa, designadamente por ter aptidão para o efeito, não 

apresentar qualquer sinal de inveracidade ou manipulação, não se mostrar incompatível 

com padrões de normalidade e razoabilidade e não ter sido contrariado, de todo ou de 

forma minimamente consistente, por qualquer outro meio de prova. 

Em terceiro lugar, o recorrente João Rendeiro teceu considerações, nos pontos 75 a 

84 do recurso de impugnação, sobre a atuação da CMVM, alegando que “em momento 

algum é feita a menor alusão ao comportamento da CMVM nos anos que antecederam os 

eventos relatados e durante a ocorrência de tais eventos, funcionando esta Decisão como 
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uma tentativa de banho lustral purificador da ineficiência e da qualidade da ação da 

CMVM, em clara violação dos seus deveres legais. De facto, resulta da Decisão que a 

CMVM considera que a sua ação inspetiva foi eficaz até 2008, altura em que se 

verificaram um conjunto de incumprimentos por parte do BPP e dos seus administradores 

que determinam a necessidade de aplicar sanções, nada podendo afinal a CMVM ter feito 

que evitasse ou minorasse tais factos e/ou comportamentos sancionáveis. Como reflexo 

deste comportamento, o processo omite (documental e factualmente) todas as ações de 

inspeção que a CMVM fez ao BPP, os pedidos de informação e respostas, as reuniões 

com a Administração do BPP, os pareceres internos da CMVM que levaram à aprovação 

de contratos, como é o caso dos de gestão discricionária, e qual o follow-up da CMVM 

sobre isso, assim como os pedidos de informação que a CMVM fez sobre a Privado 

Financeiras e Liminorke até Novembro de 2008. A CMVM não dedica uma linha – 

sobretudo na vertente subjetiva das imputações – à confiança que a sua atuação ao longo 

do tempo impõe e gerou nas administrações das sociedades financeiras, à circunstância 

de essas administrações (como no caso do BPP), acreditarem que os reguladores (e os 

auditores) assumem um papel fundamental no desempenho das suas funções e que 

também a sua ação inspetiva é garante de bom funcionamento do mercado e das 

entidades supervisionadas. Por isso mesmo, quem inicia a consulta deste processo, acha 

que a CMVM nasceu em 2010 e que, antes disso, não foi relevante o seu papel, e que 

também nada podia ter feito a não ser que algum cliente se queixasse – o que não 

sucedeu. Omite-se igualmente a forma como este processo se iniciou, como se iniciou um 

outro processo-crime que só agora estará a ser distribuído para iniciar também 

julgamento e qual o papel que o regulador assumiu antes das primeiras certezas que, 

afinal, lhe advieram apenas no final deste processo. Numa altura em que se impunha – 

afinal – que a CMVM defendesse o mercado e por via dele as instituições financeiras que 

era suposto regular”.  

Na mesma linha de argumentação, alega o recorrente Paulo Lopes que, na decisão 

condenatória, os factos são analisados, ou melhor, a fundamentação dos mesmos, a sua 
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carga valorativa, o seu enquadramento jurídico e a sua dissecação, são realizados sem 

qualquer enquadramento temporal adequado. É diferente a prática tendencialmente, para 

não dizer totalmente liberal a todos os níveis, defendida pelos Bancos Centrais, pelos 

Reguladores, pelos Doutrinadores, pelos Legisladores, pelos Governos, enfim… por todos 

sem exceção, quanto à total desregulamentação do Mercado, defendendo a pura e simples 

omissão de interferência do Estado na economia, que foi apanágio até 2008, do período 

que se seguiu, em que de repente se transformou a total desregulamentação numa 

regulamentação apertadíssima e de total controlo dos Mercados. Isto significa que o nível 

de exigibilidade que densificará qualquer infração sustentada num comportamento 

humano, tem obrigatoriamente de se conexionar com a exigibilidade micro e macro a 

cada momento temporal. Tornar exigível a um funcionário de uma instituição financeira 

um comportamento que aos grandes responsáveis pela economia estatal e mundial não é, 

podendo estes últimos defenderem e praticarem todos e qualquer ato que nada lhes será 

imputado, não corresponde a uma correta análise do comportamento, culpabilidade e 

mesmo ilicitude que após a “tormenta”, passa a ser exigida pela via retroativa 

comportamental. Mas mais! Todos os operadores de mercado nesta Era “do Bubble 

Man”, seguiram à risca os dogmas emanados desses “gurus”, que defendiam a total 

desregulamentação, atuação sem limites e permitiram, incentivando, a criação de 

produtos derivados no Mercado. Afirmar-se em conferências, doutrinas, livros, diretrizes 

que “tudo é permitido”, “isso é legal”, para se vir a punir as condutas se a “coisa” 

correr mal, não parece que esteja de acordo com o nível de exigibilidade que se impõe a 

cada um e a todos os que trabalham cumprindo essas mesmas regras e diretrizes. Daí 

que, qualquer comportamento tenha de ser obrigatoriamente analisado ao momento 

temporal a que respeita, já que os Doutrinadores (numa aceção lata do termo), esses, 

ficarão sempre incólumes e serenos! Este quadro, além de ter obrigatoriamente reflexo 

na realidade das coisas, também teve reflexo no conteúdo da própria evolução legislativa, 

transformação essa que prova exatamente o que acabámos de afirmar. 
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Analisando as argumentações reproduzidas, importa salientar que a 

responsabilidade contraordenacional imputada aos recorrentes tem como fonte direta e 

imediata a lei e não as práticas das entidades reguladoras. Ora, essas práticas ou, nas 

palavras de Paulo Lopes, as condições específicas do tempo em que a infração foi 

praticada não retiram força vinculativa à lei e não consubstanciam, em si mesmas, 

qualquer causa de justificação da ilicitude ou da culpa, pelo que também não transmutam 

as condutas, que preenchem os elementos objetivos dos tipos legais, de ilícitas em lícitas e 

não tornam menos exigível a adoção da conduta legalmente devida.  

Quando muito tais práticas poderão ser relevantes para a aferição da culpa, no 

plano da consciência da ilicitude, ou de circunstâncias relevantes para a determinação da 

censurabilidade ou não de em eventual erro sobre a ilicitude. Contudo, é evidente que a 

alegação genérica dos recorrentes é imprestável para esses efeitos, pois se a conduta das 

entidades de supervisão tivesse interferido com a perceção da ilicitude das suas condutas 

certamente que os recorrentes saberiam identificar a concreta inspeção, ato, informação ou 

prática da CMVM ou do BdP responsáveis por esse resultado.  

Ora, isto não se verificou, a não ser em relação a dois factos instrumentais e duas 

infrações, em relação às quais os recorrentes invocaram o conhecimento pela CMVM e 

pelo BdP e a intervenção desta segunda entidade, designadamente o facto de prestarem 

garantias na área de retorno absoluto, o facto da CMVM ter autorizado a prática dos 

produtos financeiros estruturados e a forma como os mesmos eram criados e o 

conhecimento e intervenção do Banco de Portugal na colocação de obrigações 

subordinadas em clientes de gestão discricionária e na transferência de títulos da carteira 

própria para clientes. Relativamente ao primeiro facto, o mesmo tem uma valia 

meramente instrumental no âmbito da utilização dos descritivos falsos, estando 

especificamente relacionado com a motivação da conduta e que será analisado infra. O 

segundo facto nada esclarece quanto às concretas infrações imputadas. Quanto ao 

conhecimento e intervenção do Banco de Portugal na colocação de obrigações 

subordinadas em clientes de gestão discricionária e na transferência de títulos da carteira 
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própria para clientes, a alegação dos recorrentes motivou o pedido de esclarecimentos de 

fls. 40363 e que será analisado no momento próprio. 

Relativamente aos demais factos e infrações foi a própria incapacidade dos 

recorrentes em indicarem factos concretos que afastou inelutavelmente a existência de um 

mínimo indício que fosse que levasse a suspeitar que a CMVM ou o BdP tinham 

conhecimento da factualidade em causa, que a aceitaram e que criaram nos recorrentes um 

qualquer sentimento de confiança quanto à licitude das condutas que irão ser analisadas. E 

não basta o facto do BPP ter sido sujeito a inspeções e das mesmas não terem resultado 

quaisquer processos sancionatórios para se afirmar esse sentimento de confiança. 

Efetivamente, esses factos quando muito podem gerar um mero sentimento de 

impunidade, mas nada mais do que isso. 

Por conseguinte, a não ser em relação aos pontos específicos indicados, as aludidas 

referências às práticas regulatórias das entidades de supervisão, designadamente o que 

fizeram ou deixaram de fazer antes ou durante a prática dos factos, são irrelevantes. 

  Em quarto lugar, João Rendeiro chama a atenção para a “intencional, consciente e 

deliberada omissão completa de todos os fatores externos ao BPP e mesmo a Portugal 

que estão na origem genética e são a causa justificativa do que ocorreu no BPP, 

avultando entre eles a crise denominada do sub prime e sobretudo a crise financeira 

internacional, em especial depois da recusa de apoio da Reserva Federal dos EUA ao 

Banco Lehman Brothers, em Setembro de 2008. Com efeito, um qualquer estranho que 

analisasse o documento a que ora se responde ficaria com a sensação que no Mundo 

nada se passou, tendo tudo decorrido até Novembro de 2008 como o Sr. Pangloss 

admitia, da melhor maneira e no melhor dos mundos possíveis. (…) A crise financeira 

internacional e a forma inexperiente com que foi abordada pelas autoridades 

competentes potenciou ou causou mesmo os problemas que, afinal, são colocados no 

âmbito dos presentes autos. Mas, para além disso, se a crise não tivesse ocorrido com a 

virulência que a caracterizou, não teriam existido as situações descritas – verdadeiras ou 

falsas – pois o BPP era um modelo de sucesso e de qualidade. E, ainda mais, nenhuma 
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instituição de crédito, situada num país periférico como Portugal teria a menor 

possibilidade de realizar um juízo de prognose que permitisse antecipar o que sucedeu 

depois. O próprio Presidente da Reserva Federal dos EUA, à data, o Professor Ben 

Shalom Berrnanke, talvez a maior autoridade mundial sobre a Crise de 1929, confessou 

ter sido surpreendido pela crise de 2008… Isto é: se não tivesse ocorrido a situação 

financeira (adiante melhor explicitada) jamais os problemas colocados teriam a acuidade 

com que agora são apresentados – ainda mais considerando que se deve entender que 

revestiram os comportamentos uma forma dolosa – pela CMVM. (…) A CMVM ignora, 

por outro lado, a situação do próprio Banco que se encontra agora em liquidação (como 

aliás, é facto público e notório) devido aos erros de gestão da administração nomeada 

pelo Estado e pelo Banco de Portugal e pelos erros e contradições de decisão política 

destas duas entidades, o que, aliás, já motivou acionistas da holding de controlo do BPP 

e esta própria a iniciarem ações de responsabilidade contra tais entidades”. 

O que se impõe salientar em relação às asserções precedentes é que não se põe em 

causa, evidentemente, a crise financeira fortemente agudizada pela falência do Lehman 

Brothers que ocorreu no último trimestre de 2008, a importância que certamente teve para 

o desenlace do BPP e inclusive para o próprio apuramento dos factos. Contudo, não está 

em causa nos presentes autos determinar as causas da insolvência do BPP, nem a decisão 

estabelece qualquer nexo de causalidade entre este facto e as concretas condutas 

imputadas. Nessa medida é irrelevante saber a forma como as autoridades competentes 

abordaram a crise financeira, se era ou não possível  antecipar o que veio a suceder e se a 

situação do Banco que se encontra em liquidação se deveu aos erros de gestão da 

administração nomeada pelo Estado e pelo Banco de Portugal e pelos erros e contradições 

de decisão política destas duas entidades. Para além disso, o facto da crise financeira ter 

servido de eventual motivação para a prática das infrações e a circunstância de caso a 

mesma não tivesse ocorrido estas não se teriam verificado (a origem genética que o 

recorrente refere), também não é essencial, a não ser a título meramente instrumental, pois 

as motivações não fazem parte dos elementos típicos das infrações. Efetivamente, a crise 
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apenas terá particular relevância, ao nível dos factos, se e quando se considerar que pode 

ter alguma relação com os factos concretizadores do elemento subjetivo e da consciência 

da ilicitude, sendo as asserções alegadas pelo recorrente e supra reproduzidas 

imprestáveis para esse efeito dada a sua natureza genérica. 

Em quinto lugar, os recorrentes tecem considerações várias de natureza 

contabilística, sobretudo em relação às garantias prestadas pelo BPP na área de retorno 

absoluto. Inclusive o recorrente Paulo Lopes dedica um capítulo da sua motivação às 

“regras contabilísticas”. Compreende-se a preocupação dos recorrentes, porquanto na 

matéria de facto relativa aos descritivos falsos a questão surge a título instrumental 

relacionada com a motivação dos recorrentes, conforme já referido, e nos factos referentes 

à situação financeira do BPP aquando da colocação das obrigações subordinadas em 

clientes de gestão discricionária e relativos à informação prestada aos clientes em 

setembro/novembro de 2008. Contudo, para além destes segmentos específicos da 

decisão, que serão analisados em momento próprio, a restante matéria de facto relevante e 

as infrações, em si mesmas, não versam sobre questões de natureza contabilística. 

Comecemos, então, a expor os fundamentos concretos da convicção do Tribunal. 

* 

No que respeita à “Divisão I – O Banco Privado Português, S.A. 

Caracterização do Intermediário Financeiro e da participação dos demais arguidos 

nos seus órgãos de gestão”, foram relevantes, desde logo, os documentos indicados nos 

factos provados, relativamente aos factos a que respeitam e cuja autenticidade, 

conformidade com os originais e veracidade não suscitaram quaisquer dúvidas, nem foram 

minimamente abaladas pelos demais meios de prova produzidos. Cumpre salientar que os 

organigramas funcionais juntos a fls. 4982 a 4985 e a fls. 21166 a 21170 e bem assim os 

esclarecimentos de fls. 21161-21162 sobre o Comité de Gestão foram elaborados por 

funcionários do BPP, durante a Administração Provisória, conforme resulta de fls. 4981, 

21158-21159 e 21163, e a pedido da CMVM – cfr. fls.4981 e 21157 – não havendo razões 

para duvidar da exatidão das informações aí vertidas. 
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Alega Salvador Fezas Vital que: pese embora o Arguido fosse o administrador 

formal do pelouro de Private Equity, nunca teve qualquer influência sobre a mesma área. 

O mesmo se diria quanto às áreas de Asset Management e área comercial. Com efeito, na 

prática, as funções do Arguido dentro do Banco sempre circunscreveram, a uma área de 

atuação mais reduzida do que aquela que formalmente lhe estava atribuída. O Private 

Banking sempre dependeu das diretrizes da Administração, sendo diretamente 

responsável por tal pelouro Dr. Paulo Guichard. No que respeita a área de retorno 

absoluto e conforme resulta do ponto 128 da decisão, o responsável pelo Asset 

Management era o Dr. Paulo Lopes e, em última instância, quem delimitava as 

estratégias a observar era o Dr. João Rendeiro. O Arguido nunca fez parte da área 

comercial, pelo que nunca contribuiu para a definição dos termos dos produtos 

financeiros, nem da política comercial do Banco. O Arguido nunca definiu o que era 

oferecido aos clientes, ou a que clientes eram propostos os referidos investimentos. O 

Arguido nunca participou em qualquer reunião comercial; na verdade, não conhecia os 

clientes do Banco, nem sabia quais os documentos e informações que lhes eram 

facultados. O Arguido nunca participou na elaboração dos termos dos contratos 

celebrados com os clientes, nem na conceção dos produtos financeiros e investimentos 

realizados pelos clientes. Em suma, apesar de o Arguido ser o Administrador responsável 

por alguns pelouros ligados à área de gestão de ativos, a verdade é que as suas funções 

eram essencialmente de gestão dos recursos humanos nas referidas áreas, porquanto 

tinha uma relação de maior proximidade com os colaboradores do banco do que os 

demais Administradores. Sendo que, em 2008, com a entrada de Vítor Castanheira, os 

pelouros do Arguido mais ligados à área financeira, risco e auditoria, foram-lhe 

transmitidos, ficando o Arguido Salvador Fezas Vital esvaziado de tais funções. 

Independentemente das funções concretamente exercidas por Salvador Fezas Vital, 

o certo é que, com base nos documentos referidos, ao mesmo foram atribuídos os cargos e 

pelouros identificados nos factos provados. 
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Para além dos documentos indicados nos factos provados, outros meios de prova 

foram relevantes para demonstração de alguns factos em particular, designadamente dos 

seguintes factos: envolvimento de João Rendeiro na atividade do Banco após ter deixado 

de pertencer formalmente à Comissão Executiva do BPP, em junho de 2005; missão, 

funções e competências da área de Operações; missão, funções e competências da área de 

Sistemas; missão, funções e competências da área Financeira; missão, funções e 

competências da área de Operações; missão, funções e competências da área de Private 

Equity; acompanhamento muito próximo da atividade operacional, que tinha meras 

funções de execução; e informalidade do processo decisório. 

Assim, relativamente ao envolvimento de João Rendeiro na atividade do Banco 

após ter deixado de pertencer formalmente à Comissão Executiva do BPP, em junho de 

2005, alegou o recorrente que, a partir desta data, “não desempenhou quaisquer funções 

executivas no BPP – direta ou indiretamente”, sugerindo um completo alheamento 

relativamente às decisões de gestão do BPP. Nas suas declarações referiu que passou a 

estar 50% fora do Banco e que viajava muito. Mais referiu que recebia relatórios e que 

globalmente era informado sobre a vida do Banco, os grandes números, por Paulo 

Guichard. 

A prova produzida confirma que João Rendeiro, a partir do momento referido, 

passou a viajar mais, a ter outros interesses e a estar menos presente no Banco, sobretudo 

durante os anos de 2005 a 2007. Assim, confirmaram estes factos, entre outros, Tiago 

Ferreira (identificado nos factos provados) e Ana Isabel Peixoto (secretária de João 

Rendeiro), que era sua secretária, não havendo razões para duvidar da sua credibilidade 

nesta parte. Acresce que João Rendeiro deixou de estar presente na Comissão Executiva, 

como confirmou Ana Peixoto, e nos Comités Operacionais, como referiu, entre outros, 

Fernando Lima (na fase organicamente administrativa), não havendo razões para duvidar 

das suas declarações quanto aos factos em questão.  
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Contudo, a prova produzida permite concluir, por um lado, que essa maior 

ausência reduziu-se no ano de 2008 e, por outro lado, que essa maior ausência não 

significou um afastamento ou um qualquer alheamento das decisões de gestão do BPP.  

Com efeito, independentemente da intervenção de João Rendeiro nas infrações 

imputadas, em geral a prova produzida foi no sentido de que o mesmo acompanhava 

diária e efetivamente a situação financeira e a atividade do BPP, quer através de uma 

presença física regular no Banco, quer através de contactos telefónicos diários, 

designadamente com os demais Administradores e/ou com Paulo Lopes e João Pereira 

Leite, responsáveis pelas Áreas de Retorno Absoluto e de Retorno Relativo e por via de 

relatórios, que o próprio confirmou que recebia. 

Assim, estes factos resultaram dos depoimentos de Ana Peixoto, prestados quer na 

fase organicamente administrativa (cfr. suporte áudio de fls. 32533-32536), quer na fase 

de impugnação judicial. Efetivamente, retira-se dos depoimentos da testemunha que João 

Rendeiro, apesar de se ter começado a dedicar a outras atividades, continuava a deslocar-

se ao Banco, quando não estava a viajar, tinha reuniões com os administradores, sobretudo 

com Paulo Guichard, quando este se encontrava em Lisboa e telefonava todos os dias para 

a sala de mercados, que a mesma identificou com a Área de Retorno Relativo, da qual era 

diretor João Pereira Leite. Este segmento foi igualmente confirmado por Pedro Miguel da 

Câmara Assunção (doravante Pedro Assunção), que foi colaborador do BPP entre 

setembro de 2001 e 2011, tendo desempenhado até 2005/2006 as funções de Diretor da 

área de Retorno Relativo e depois funções de marketing operacional até à liquidação do 

BPP e que partilhava o gabinete com Paulo Lopes. Efetivamente, a testemunha referiu 

que, enquanto esteve no retorno relativo – o que sucedeu até finais de 2005 – os contactos 

telefónicos diários de João Rendeiro, de natureza essencialmente informativa, não se 

alteraram e que tem a ideia de que os mesmos se mantiveram posteriormente, o que é 

corroborado pelo depoimento de Ana Isabel Peixoto.  Ana Peixoto referiu que João 

Rendeiro não falava especificamente com João Pereira Leite, mas com quem estivesse na 
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sala de mercados. Não há razões para duvidar, nesta parte, do teor dos depoimentos destas 

testemunhas. 

Ana Isabel Peixoto também confirmou, na fase administrativa e na fase judicial, 

que, a partir de determinara altura, no fim, talvez março/abril de 2008, João Rendeiro 

começou a estar mais presente no Banco, tendo inclusive cancelado viagens.  

No que respeita aos contactos telefónicos com Paulo Lopes, Ana Isabel Peixoto 

afirmou que não era comum João Rendeiro pedir para falar com Paulo Lopes por telefone. 

Já Pedro Assunção, que partilhava o gabinete com Paulo Lopes, referiu o contrário, 

designadamente que, com regularidade ainda que não diária, João Rendeiro contactava a 

área de Retorno Absoluto e que presenciou telefonemas entre os recorrentes – cfr. 

depoimento gravado em suporte áudio de fls. 32545-32548 e depoimento prestado na fase 

de impugnação judicial no mesmo sentido. O seu depoimento mereceu credibilidade, 

porquanto, pese embora não tenha sido confirmado por Ana Isabel Peixoto, apresentou 

razões de ciência sólidas para ter conhecimento direto destes factos e não revelou 

qualquer sinal de estar a faltar à verdade, sendo certo que, mesmo que não fosse por outras 

razões, o contacto telefónico entre João Rendeiro e Paulo Lopes podia evidentemente ser 

intermediado por outras formas. No que respeita ao conteúdo dos telefonemas, pese 

embora Pedro Assunção tenha revelado desconhecimento sobre esta matéria, uma vez que 

se ausentava do gabinete, é evidente, considerando o teor dos telefonemas que João 

Rendeiro mantinha com a área do Retorno Relativo e à luz de regras de experiência 

comum e parâmetros de razoabilidade e normalidade, que o conteúdo dos telefonemas 

com Paulo Lopes teria necessariamente como desiderato, pelo menos, acompanhar a 

atividade desenvolvida nesta área. 

O interesse manifestado pelo recorrente através destes contactos é revelador e 

concludente de que João Rendeiro não estava alheado da situação do Banco. 

Consequentemente, conclui-se, por inferência necessária, solidamente sustentada nas 

regras da experiência comum e em critérios de normalidade e razoabilidade, que, nos 

contactos que João Rendeiro mantinha com os demais administradores, particularmente 
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Paulo Guichard, procurava, da mesma forma e pelo menos, acompanhar toda a situação 

financeira e atividade do BPP. 

Outra evidência de que João Rendeiro não se alheou da atividade do BPP, apesar 

de ter deixado de fazer parte da Comissão Executiva do Banco, resulta da sua intervenção 

direta na Área de Private Equity, através da PCapital. Para melhor se compreender esta 

temática importa chamar à colação, em primeiro lugar, o depoimento, prestado em 

audiência de julgamento, por Gonçalo Alexandre Guerreiro Batalha (doravante Gonçalo 

Batalha), colaborador do BPP entre julho/agosto de 2004, como subdiretor de área de 

Private Equity e até meados de 2006, tendo passado a desempenhar as funções de diretor 

até princípios de 2007, abandonando o Banco no início de maio de 2007. O seu 

depoimento foi particularmente pormenorizado, lógico e esclarecedor tendo merecido 

credibilidade. A testemunha referiu, a propósito, que havia uma estrutura própria de 

gestão de tudo o que era o Private Equity, designadamente um órgão que formalmente não 

tinha nenhuma representação – PCapital – e que funcionava como uma tríade de 

administradores do BPP que controlavam os destinos do Private Equity, designadamente 

João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital. Também referiu que as decisões 

eram tomadas pelos três administradores, sem prejuízo de informalmente tomar decisões 

estratégicas com João Rendeiro, havendo preponderância de João Rendeiro em termos 

decisórios relativamente aos grandes temas, em especial sobre comprar ou não comprar e 

o nível de alavancagem. Resultou, assim, do seu depoimento que a PCapital não era, 

efetivamente, uma sociedade autónoma, sendo uma estrutura vazia e que João Rendeiro 

intervinha e de forma decisiva e preponderante quanto às decisões estratégicas de 

investimento. 

O depoimento de Juan Cerdeiro Alvarez (doravante Juan Alvarez), colaborador do 

BPP entre 1 de outubro de 2001 e dezembro de 2010, tendo exercido, entre o mais, as 

funções de Diretor da Área de Private Equity a partir de março/abril de 2007, também 

confirmou os factos referidos quanto à intervenção decisiva de João Rendeiro nesta área – 
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cfr. depoimento gravado em suporte áudio de fls. 32055-32058, que não foi contrariado 

pelo seu depoimento prestado em audiência de julgamento. 

No mesmo sentido depôs Ana Mafalda Trindade – cfr. depoimento gravado em 

suporte áudio de fls. 32063-32066, que não foi contrariado em audiência de julgamento. 

Também João Rendeiro confirmou o seu envolvimento na área de Private Equity, 

por via da PCapital, sobretudo em termos de decisões estratégicas. 

No que respeita à participação ativa de João Rendeiro na generalidade das decisões 

de gestão do BPP, em especial a partir de 2008, com o agravar da situação financeira do 

Banco, a prova produzida permitiu sustentar uma convicção segura no sentido de que o 

mesmo tinha uma influência preponderante no processo interno de decisão, mesmo não 

exercendo funções executivas e em relação aos demais administradores.  

Demonstra-o, desde logo, a criação do Comité Alco e a participação ativa do 

recorrente no mesmo, conforme resultou do depoimento de Tiago Ferreira. Admite-se, é 

certo, que tipicamente o Comité Alco não fosse um fórum de decisão, conforme referiu 

João Rendeiro, sem prejuízo de, como afirmou Vítor Castanheira, em audiência de 

julgamento, poderem ser tomadas decisões na sequência das análise efetuadas nesse 

Comité. Não há razões para duvidar da credibilidade da testemunha, nesta parte, razão 

pela qual se deu como provado que nas reuniões do Comité ALCO podiam ser definidas 

orientações de ação face à situação reportada. 

Em todo o caso, o que se pretende salientar, é que a criação do Comité Alco por 

sugestão de João Rendeiro, a forma como o mesmo intervinha neste Comité, nos termos 

descritos por Tiago Ferreira (cfr. fls. 26740), demonstram, de forma inequívoca, que João 

Rendeiro tinha uma influência preponderante na estrutura decisória do BPP. Por estas 

razões não se duvida de que a perceção registada por Vítor Castanheira, administrador do 

BPP a partir de 2008, nas suas declarações prestadas na fase organicamente 

administrativa, no sentido de que existia uma influência de João Rendeiro sobre os 

administradores históricos do Banco e sobre a estrutura diretiva (cfr. depoimento gravado 

em suporte áudio junto a fls. 31767-31768 e 31770-31771) corresponde à verdade. Pelas 
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mesmas razões e considerando adicionalmente o facto de João Rendeiro ser o Presidente 

do Conselho de Administração, o principal acionista do Banco, o seu fundador e a sua 

história de sucesso durante o período em causa, se revelaram credíveis as declarações de 

Paulo Lopes quanto à influência preponderante de João Rendeiro nas decisões estratégicas 

do Banco. Acresce ainda que, em geral, as testemunhas inquiridas sobre o poder de 

decisão dos administradores estabeleceram uma hierarquia, colocando em primeiro lugar 

João Rendeiro, de seguida Paulo Guichard, em terceiro lugar Salvador Fezas Vital e num 

patamar secundário Fernando Lima e Paulo Lopes. Foram, neste sentido, designadamente 

os depoimentos de Tiago Ferreira e Nuno Paramés (identificados nos factos provados), 

não havendo razões para duvidar da sua credibilidade nesta parte.  

Ora, não é minimamente verosímil que, tendo João Rendeiro continuado a 

manifestar interesse no acompanhamento da situação do Banco durante o período que não 

pertencia formalmente à Comissão Executiva, não tivesse durante esse período de tempo 

continuado a exercer essa influência decisória, ou seja, não é credível que tivesse sido 

alheado, por decisão própria ou não, da generalidade das decisões de gestão do BPP. 

Consequentemente, não se duvida da veracidade do teor do depoimento de Rui 

Domingues (cujas funções estão descritas nos factos provados) na parte em que o mesmo 

afirmou que muitas vezes “os próprios administradores (Dr. Salvador, Dr. Paulo 

Guichard) diziam “O Dr. Rendeiro disse” sobre decisões, estratégias, negócios” (cfr. fls. 

26740) e que esta informação corresponde à verdade.  

A cópia da agenda pessoal de João Rendeiro, junta a fls. 41315, não afasta as 

asserções precedentes. Efetivamente, a mesma revela várias viagens para o estrangeiro, 

mas também marcações com Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Paulo Lopes. 

A presença de João Rendeiro em todas as reuniões do Comité ALCO resultou 

adicionalmente do depoimento de Ana Isabel Peixoto, prestado na fase organicamente 

administrativa, tendo a mesma referido que as reuniões se começaram a marcar em função 

da agenda de João Rendeiro, para que pudesse estar presente. 
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Esclarecidos estes factos relativos ao envolvimento de João Rendeiro após ter 

deixado de pertencer formalmente à Comissão Executiva do BPP, importa, esclarecer, 

quanto à missão, funções e competências da área de Operações, que foi relevante, para 

além da documentação referida nos factos provados, o depoimento de Rui Domingues 

(identificado nos factos provados), prestado na fase organicamente administrativa e 

reproduzido a fls. 26739, linhas 12-25, que mereceu credibilidade nesta parte, uma vez 

que apresentou razões sólidas para ter conhecimento direto destes factos e não há qualquer 

elemento minimamente consistente que faça duvidar da exatidão da reprodução das suas 

palavras e da veracidade das mesmas. 

Quanto à missão, funções e competências da área de Sistemas, os factos respetivos 

também resultaram do depoimento de José António Ciríaco Castilho (doravante José 

Castilho), que entrou no BPP em 01/03/2001, como técnico de informática, passou a 

diretor adjunto em 2004, na área dos sistemas de informação, e a diretor de sistemas de 

informação em 2007, tendo permanecido no BPP até 01/03/2011. O depoimento da 

testemunha mereceu credibilidade nesta parte, uma vez que apresentou razões sólidas para 

ter conhecimento direto destes factos e não há qualquer elemento minimamente 

consistente que faça duvidar da veracidade do seu teor. 

Relativamente à missão, funções e competências da área Financeira foi relevante o 

depoimento de Tiago Ferreira, fls.26846, linhas 19-23. 

Foi importante também o depoimento de Ana Mafalda Teixeira Mesquita da 

Trindade (doravante Ana Mafalda Trindade), funcionária do BPP, desde 01.09.1997, 

primeiro na área de Corporate Finance e depois, em 2004/2005, a colaborar mais em 

projetos de Private Equity, tendo transitado posteriormente para a área de estruturação. A 

testemunha esclareceu, a fls. 26316, linhas 4-18, e em suporte áudio, que o departamento 

de estruturação foi autonomizado em 2008. O depoimento desta testemunha mereceu 

credibilidade nesta parte, uma vez que apresentou razões sólidas para ter conhecimento 

direto destes factos e não há qualquer elemento minimamente consistente que faça duvidar 

da exatidão da reprodução das suas palavras e da veracidade das mesmas. 
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Quanto à autonomia das áreas operacionais, resulta dos organigramas indicados 

nos factos provados e dos meios de prova referidos a propósito do poder de influência dos 

administradores no processo interno de decisão que o BPP tinha uma estrutura decisória 

pequena e centralizada, ou seja, tinha, conforme referiu Teresa Torgal Ferreira, 

funcionária do BPP desde junho de 2008, na fase organicamente administrativa, uma 

estrutura achatad[a] em termos de hierarquia. Considerando este fator e bem assim a 

reduzida dimensão do Banco e a existência de vários Comités Operacionais (cfr. 

declarações de Fernando Lima prestadas na fase organicamente administrativa), conclui-

se que existia um acompanhamento efetivo e próximo da atividade operacional. No que 

respeita à autonomia das áreas operacionais, não há razões para duvidar, face à prova 

produzida, de que as mesmas, em termos especificamente operacionais (ou seja, sobre o 

modo de executar), tivessem autonomia, tal como sucede na generalidade das 

organizações. Contudo, no que respeita às decisões de gestão, são os factos e meios de 

prova descritos nas Divisões VIII e ss e respetiva fundamentação, para os quais se remete, 

que revelam claramente que essas decisões nunca eram assumidas apenas pelas áreas 

operacionais, existindo um envolvimento direto dos órgãos de gestão. 

No que respeita à informalidade do processo decisório, os factos respetivos 

resultaram das declarações de Vítor Castanheira, prestadas na fase organicamente 

administrativa e gravadas em suporte áudio. Tais declarações mereceram credibilidade 

nesta parte, uma vez não há qualquer elemento minimamente consistente que faça duvidar 

da veracidade das mesmas. Acresce que essa informalidade também se retira do 

depoimento de Juan Alvarez, prestado na fase organicamente administrativa.  

Importa, por último, referir quanto ao Comité Alco que se fez referência a 

consolidações alternativas ou pro forma pelas razões que serão expostas a propósito da 

Divisão relativa à informação prestada em setembro/novembro de 2008 e para as quais se 

remete. 

* 
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Quanto à “Divisão II – A relação entre o BPP e o Banco Privado Português 

Cayman, LTD (BPP Cayman)”, os factos respetivos resultaram, em geral, direta e 

imediatamente dos documentos indicados nos respetivos pontos, cuja autenticidade e 

veracidade não foram postas em causa pelos demais meios de prova produzidos. 

Apenas Paulo Lopes alegou não ser verdade que o fosse General Manager do BPP 

Cayman, tendo somente uma procuração que nunca utilizou. Contudo, tendo ou não 

utilizado essa procuração, o certo é que a informação que consta na ficha de assinaturas de 

fls. 12646-v é que o recorrente tinha uma procuração a conceder-lhe poderes de “General 

Manager”, sendo certo que este meio de prova não foi infirmado. 

Para a demonstração dos factos constantes nesta Divisão foram ainda relevantes 

outros meios de prova.  

Assim, no que respeita às funções desempenhadas por Rui Domingues foram tidos 

em consideração os seus depoimentos prestados quer na fase organicamente 

administrativa (cfr. depoimento escrito de fls. fls. 26738, linhas 29-30, fls. 26739, linhas 

4-11), quer na fase de impugnação judicial, não havendo razões para duvidar da sua 

credibilidade.  

Relativamente às funções desempenhadas por Tiago Ferreira foram tidos em 

consideração os seus depoimentos prestados quer na fase organicamente administrativa 

(cfr. depoimento escrito de fls. 26846, linhas 4-18), quer na fase de impugnação judicial, 

não havendo razões para duvidar da sua credibilidade. O seu primeiro depoimento, 

prestado na fase organicamente administrativa, também foi relevante para confirmação da 

data da sua nomeação e de Tiago Ferreira como membros do Conselho de Administração 

do BPP Cayman – cfr. depoimento de fls. 26741, linhas 19 a 21. 

No que concerne às funções e cargos exercidos por Paulo Lopes, Pedro Assunção, 

Nuno Paramés e João Pereira Leite foram relevantes os depoimentos prestados, na fase 

organicamente administrativa, por Pedro Assunção (cfr. fls. 26109, linhas 27-30, fls. 

26110, linhas 1-2), por Nuno Paramés (cfr. fls. 26720, linhas 4-21) e por João Pereira 
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Leite (fls. 26068, linhas 27-29, fls. 26069, linhas 2-5), que não foram contrariados pela 

demais prova produzida, tendo merecido credibilidade nesta parte. 

Relativamente à estrutura de recursos humanos afeta ao BPP Cayman e ao 

processo de decisão foram relevantes os depoimentos prestados, na fase organicamente 

administrativa, por  Pedro Assunção (cfr. fls. 26109-26117, maxime fls. 26111, linhas 13-

26), por Ana Mafalda Trindade (cfr. fls. 26315-26323, maxime fls. 26317, linhas 1-11), 

por Nuno Paramés Paz (cfr. fls. 26719-26737, maxime a fls. 26713, linhas 27 a 31, 26724, 

linhas 1 a 31 e fls. 26725, linha 1) e por Rui Domingues, a fls. 26738-26844, maxime fls. 

26741, linhas 19 a 21, fls. 26742, linhas 1 a 31, e fls. 26743, linhas 1 a 13). Não há razões 

para duvidar da exatidão dos depoimentos referidos, porquanto as testemunhas 

apresentaram razões de ciência seguras para terem conhecimento direto dos factos, em 

virtude das funções que exerciam. Para além disso, os seus depoimentos não foram 

contrariados pelos demais meios de prova produzidos, tratando-se inclusive de factos que 

não são postos em causa pelos recorrentes.   

* 

No que respeita à “Divisão III - A atividade do Banco. Caracterização sumária 

dos principais instrumentos de captação de aforro utilizados pelo BPP”, foi 

particularmente relevante, em primeiro lugar, o Relatório de conclusões factuais 

decorrentes da realização de procedimentos específicos de auditoria sobre o balanço 

consolidado do Banco Privado Português, de 30.11.2008, elaborado pela 

PriceWaterHouseCoopers (PWC), a pedido do Conselho de Administração do BPP, já no 

âmbito da administração provisória nomeada pelo BdP (cfr. carta de fls. 26139), junto a 

fls. 26139 e ss, em particular fls. 26184 e seguintes. Efetivamente, neste documento 

descrevem-se os instrumentos de captação de aforro descritos nos factos provados e 

indicam-se os montantes totais também referidos nos factos provados, tendo este elemento 

probatório servido de suporte aos factos que descrevem os instrumentos em causa.  

Foi igualmente relevante para o mesmo efeito o Relatório de Supervisão sobre a 

Atividade de Gestão de Investimentos de Retorno Absoluto e os descritivos “Leaving 
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Seagull” e/ou “MB Float””, elaborado e subscrito pelos Técnicos de Supervisão da 

CMVM, Custódio Pinto, Rita Correia e Ria Duarte Sousa, no âmbito da inspeção ao BPP 

que deu origem aos presentes autos, especificamente fls. 24755 e 24756, pontos 9 a 17, 

que também descreve os instrumentos de captação de aforro em causa. 

Adicionalmente, também relevou, para apuramento das caraterísticas dos SIV´s de 

retorno absoluto o ponto 7, fls. 26867, do Relatório elaborado pela CMVM, com a 

epígrafe “Ação de supervisão ao Banco Privado Português, SA – Operações Fictícias 

entre SIV, com clientes ou com o próprio BPP”, junto a fls. 26866 e ss. 

Também contribuíram para o apuramento destes factos as listagens com as 

estratégias de investimento, juntas aos autos, designadamente as seguintes: listagem de 

estratégias de investimentos de fls. 4312 – cfr. pedido da CMVM de fls. 4294; resumo das 

estratégias de investimento de fls. 4979-4980; e listagem de estratégias de investimento de 

fls. 9765-9796 e pedido da CMVM de fls. 9764.  

Ainda no plano da prova documental, relevaram igualmente as “Terms and 

conditions” de fls. 4987-5079, os documentos contratuais de fls. 1865-1874, 1875-1876, 

1877-1880, 1881-1882, 1883-1902 e 1903-2009 e bem assim o pedido de resgate e 

documentação de fls. 9829-9885 e de fls. 9995-10124, para demonstração do 

funcionamento das aplicações de retorno absoluto, na modalidade de investimento 

indireto, com garantia. 

No que respeita aos instrumentos de Private Equity e às suas caraterísticas, foram 

importantes os seguintes documentos: certidão de registo comercial, contratos de 

sociedade, cartas de compromisso, fichas técnicas de investimento e procuração relativos 

a diversos veículos de fls. 482-499, 525-576, 577-599, 600-587, 704-848; documentação 

contratual de fls. 1865-1874, 1875-1876, 1877-1880, 1881-1882, 1883-1902, 1903-2009; 

o manual de procedimentos do BPP e apresentação de fls. 9186-9215, em resposta ao 

pedido da CMVM de fls. 9076; fichas técnicas de investimento de fls. 15946-

15947,15949v-15951, 15989-15990, 15998v-16000 e 16033-16034; Financial 

Management and Consultancy Contract” entre o BPP e a Privado Financeiras de fls. 
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1411-1418; contrato de assessoria financeira entre o BPP e a Kendall de fls. 1479-1485; e 

as condições especiais de gestão de carteira e descrição detalhada de investimento de fls. 

587-590 e 849-852. 

Todos os documentos indicados foram considerados credíveis e idóneos, porquanto 

não resultou dos autos qualquer razão minimamente consistente para duvidar da sua 

veracidade e exatidão. 

Alguns depoimentos foram igualmente relevantes. Foi o caso do depoimento de 

Joana Peralta, em particular o depoimento escrito, especificamente fls. 26076. Não que o 

seu depoimento acrescente elementos essenciais para além dos que resultam dos 

documentos referidos, mas apenas na medida em que, de forma mais simplificada e mais 

facilmente apreensível, sintetiza os instrumentos em causa. O seu depoimento foi 

atendido, nesta parte, porquanto encontra apoio noutros meios de prova, designadamente 

os documentos referidos, e versa sobre factos que não foram postos em causa pelos 

recorrentes. Não há, assim, razões para duvidar da sua credibilidade. 

Foi igualmente relevante o depoimento de Ana Mafalda Trindade, prestado na fase 

organicamente administrativa e gravado em suporte áudio, a propósito do procedimento 

de constituição das sociedades/veículos de investimento da Private Equity e posterior 

entrada dos clientes, através de aumentos de capital. O depoimento desta testemunha 

mereceu credibilidade, nesta parte, porquanto apresentou razões sólidas para ter 

conhecimento direto destes factos, que não foram contrariados pelos seus depoimentos 

prestados em audiência de julgamento, e não há razões minimamente sustentadas para 

duvidar de que estivesse a relatar a verdade. 

Por último, foi relevante o depoimento de Juan Alvarez a propósito dos pedidos de 

constituição de margens para colateralizar os financiamentos que sustentavam os 

investimentos efetuados nesta área. Efetivamente, a testemunha aludiu, no depoimento 

prestado na fase organicamente administrativa e gravado em suporte áudio, à existência de 

pedidos de constituição de margens quando os ativos do veículo que garantiam os 

financiamentos desvalorizavam. Referiu ainda que “quando o veículo tinha dinheiro, era 
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o veículo que metia dinheiro, mas quando o veículo não tinha dinheiro, o banco deu um 

financiamento ao veículo”. Daqui resulta que o montante do investimento podia ser 

utilizado para satisfazer os pedidos de margens. Em contrapartida, deu-se como não 

provado que, excecionalmente, os investidores podiam ser chamados a aumentar a sua 

participação nos veículos para satisfazer as “margins calls”, porquanto se considera, tal 

como se exporá na Divisão relativa à informação prestada no âmbito do aumento de 

capital da Privado Financeiras, que este facto é ilógico. Efetivamente, os montantes das 

margens acompanham a desvalorização do investimento, pelo que é ilógico fazer-se um 

aumento de capital apenas para satisfazer pedidos de margens.  

Note-se que a existência de pedidos de constituição de margens também é referida 

pela PWC no Relatório já citado, designadamente a fls. 26189. Não se duvida da 

credibilidade do depoimento de Juan Alvarez, nesta parte, porquanto a testemunha 

apresentou razões de ciência sólidas para ter conhecimento direto dos factos, que não 

foram contraditados pelo seu depoimento prestado em audiência de julgamento, e não há 

razões minimamente sustentadas para duvidar de que estivesse a relatar a verdade. 

* 

No que respeita à “Divisão IV – Os documentos colocados à disposição dos 

clientes no momento da contratualização com o BPP”, os factos respetivos resultaram, 

em geral, direta e imediatamente dos documentos indicados nos respetivos pontos, cuja 

autenticidade e veracidade não foram postas em causa pelos demais meios de prova 

produzidos. Acresce que os recorrentes também não põem em causa estes factos.  

* 

No que respeita à “Divisão V – Listagem das sociedades veículo (SIV`S ou 

“Estratégias”) utilizadas no âmbito das aplicações de investimento indireto”, os 

factos respetivos resultaram, em geral, direta e imediatamente dos documentos indicados 

nos respetivos pontos, cuja autenticidade e veracidade não foram postas em causa pelos 

demais meios de prova produzidos. Acresce que os recorrentes também não põem em 

causa estes factos.   
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* 

No que respeita à “Divisão VI – A gestão das carteiras dos SIV`s de Retorno 

Absoluto – Os instrumentos formais”, os factos respetivos resultaram, em geral, direta e 

imediatamente dos documentos indicados nos respetivos pontos, cuja autenticidade e 

veracidade não foram postas em causa pelos demais meios de prova produzidos. Acresce 

que os recorrentes também não põem em causa estes factos.   

* 

No que respeita à “Divisão VII – A gestão das carteiras dos SIV`s de Retorno 

Absoluto - A gestão efetiva”, os factos em apreço foram extraídos dos depoimentos, 

prestados na fase organicamente administrativa e indicados na decisão impugnada, pelas 

seguintes testemunhas: Pedro Assunção, constantes de fls. 26109-26117, maxime fls. 

26111, linhas 19-26; Nuno Paramés Paz, de fls. 26719-26737, maxime fls. 26724, linhas 

16-31 e fls. 26725, linha 1; Rui Domingues, de fls. 26738-26752, maxime fls. 26743, 

linhas 1-13; e Tiago Ferreira, a fls. 26845-26864, maxime fls. 26852, linhas 1-16. 

Os segmentos dos depoimentos indicados mereceram credibilidade, porquanto as 

testemunhas apresentaram razões sólidas para terem conhecimento direto dos factos em 

apreço, não foram contrariados pelas suas afirmações prestadas em fases posteriores e não 

há elementos minimamente consistentes para duvidar da exatidão da reprodução das suas 

palavas e da sua veracidade. 

No que respeita especificamente à intervenção de Paulo Lopes na Área de Retorno 

Absoluto, foi levado em consideração o depoimento de Joana Peralta, prestado na fase 

organicamente administrativa e vertido em auto, designadamente fls. 26079, linhas 3-6. O 

seu depoimento foi atendido nesta parte, porquanto é corroborado por outros meios de 

prova, pelo que não há razões minimamente consistentes para duvidar da exatidão do auto 

e da veracidade das afirmações aí reproduzidas.  

Os meios de prova que corroboraram o depoimento de Joana Peralta reconduziram-

se, desde logo, ao depoimento da testemunha Paulo Jorge dos Santos Ribeiro (doravante 

Paulo Ribeiro), colaborador do BPP entre abril de 2007 e dezembro de 2008, como 
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Técnico Gestor de Carteiras de Obrigações na área de retorno absoluto do BPP, que 

afirmou, em audiência de julgamento e em termos gerais, que Paulo Lopes tinha uma 

presença forte, as pessoas da Área iam ter com ele, ele próprio fazia 

operações/transações e estava bastante presente ao longo de todo o processo. Em 

particular e quanto ao grau de autonomia que tinha para efetuar operações com as carteiras 

dos SIV/Estratégia de Retorno Absoluto referiu que as transações que eram efetuadas com 

entidades externas eram sempre validadas por Paulo Lopes. O mesmo já não se verificava 

em relação às operações de rotina diária, que incluíam as transferências entre carteiras de 

clientes. Contudo, as práticas adotadas nesta matéria foram-lhe transmitidas por Paulo 

Lopes e seguia as guidelines. 

Também Rui Santos Gomes, que trabalhou para o BPP entre 2008 e agosto de 

2009, com as funções de gestor da carteira de obrigações, tendo como superior 

hierárquico o arguido Paulo Lopes, referiu que Paulo Lopes acompanhava tudo muito de 

perto, que respondia sempre a Paulo Lopes. 

Os depoimentos destas testemunhas, nesta parte, mereceram credibilidade, uma vez 

que apresentaram razões sólidas para terem conhecimento direto dos factos em apreço, 

são, no essencial, coincidentes e não há elementos minimamente consistentes para duvidar 

da sua veracidade. 

Sem duvidar de que Paulo Lopes não acompanhava pessoalmente todas as 

operações efetuadas pelos colaboradores da equipa de Retorno Absoluto do BPP, pois 

existiam operações diárias de rotina e seria certamente impossível, em termos humanos, e 

desnecessário fazê-lo, a verdade é que os referidos depoimentos são elucidativos no 

sentido de que era o recorrente quem, de uma forma muito presente e direta e no âmbito 

das atividades operacionais, definia os procedimentos a adotar nas operações de rotina e 

quem dava as demais ordens aos colaboradores da equipa de Retorno Absoluto do BPP 

relativamente às operações a realizar com intervenção das carteiras dos SIV/Estratégias de 

Retorno Absoluto. 

* 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

496 

 

Relativamente à factualidade reproduzida na “Divisão VIII – A utilização, nos 

extratos enviados aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças 

Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB Float””, os factos respeitantes às preocupações 

de natureza comercial que estiveram subjacentes à criação dos descritivos em causa 

resultaram, de forma congruente, cabal e pacífica da prova produzida. Salienta-se, em 

primeiro lugar, a cópia da ata número 20 da Comissão Executiva, que reproduz a reunião 

de 02.04.2002, com a presença dos recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador 

Fezas Vital, junta a fls. 20276v e 20277, não havendo elementos minimamente 

consistentes para duvidar da sua conformidade com o original e da sua veracidade. Este 

documento confirma a existência de preocupações da área comercial no âmbito dos 

extratos relativo ao retorno absoluto e a constituição de um grupo de trabalho para 

solucionar a questão. A existência dessas preocupações da área comercial, nos termos 

dados como provados, também foi confirmada por Helena Maria Calapez Cabrita Leal 

Seruca (doravante Helena Seruca), que, desde 1999 e até setembro de 2008, exerceu 

funções de gestora de clientes no BPP, quer na fase organicamente administrativa (cfr. 

auto fls. 26005 e suporte áudio de fls. 32518-32521), quer em audiência de julgamento. 

Não há qualquer elemento minimamente consistente para duvidar da credibilidade do seu 

depoimento. Adicionalmente, João Rendeiro, nas suas declarações prestadas na audiência 

de julgamento, confirmou igualmente que os comerciais insistiam e sentiam muita 

necessidade numa linearização da garantia, de uma projeção mensal daquilo que 

aconteceria no final do ano. Paulo Lopes e Fernando Lima, nas suas declarações, também 

confirmaram estas preocupações comerciais em causa.  

No que respeita aos descritivos utilizados para satisfazer as referidas necessidades 

comerciais, a prova produzida não permite sustentar a utilização da designação “variação 

potencial”. Efetivamente, Paulo Lopes referiu, nas suas declarações, que este descritivo 

foi aquele que o Grupo de Trabalho por si liderado propôs, mas que não chegou a ser 

adotado, porque a área comercial entendia que o mesmo não eliminava as dificuldades 

sentidas. Também Fernando Lima afirmou, em audiência de julgamento, que a ideia que 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

497 

 

tem é que os comerciais não gostaram desta designação. As afirmações de Paulo Lopes 

consideraram-se credíveis nesta parte, na medida em que não há, nos autos, nenhum 

extrato com essa designação e, para além disso, o único documento que faz alusão à 

mesma é o e-mail remetido por Salvador Fezas Vital a Paulo Lopes no dia 27.06.2002, 

junto a fls. 6252, e reproduzido nos factos provados. Documento este que não confirma a 

utilização do descritivo mas a sua substituição, sendo compatível com a sua não utilização 

efetiva e com a existência apenas de uma sugestão por parte do Grupo de Trabalho. 

Relativamente ao descritivo “diferenças cambiais”, considera-se que a prova 

produzida demonstra que a designação efetivamente utilizada não foi esta, mas “contratos 

de forward”. Com efeito, a cópia do extrato de fls. 6247 e 6248, remetida pela 

Administração Provisória do BPP, nomeada pelo Banco de Portugal (doravante apenas 

Administração Provisória), à CMVM para demonstrar a introdução nos extratos de 

descritivos com informação falsa (cfr. carta de fls. 6244 a 6246), faz referência ao 

descritivo “contratos de forward”. É ainda de salientar que, na carta explicativa da 

Administração Provisória que remeteu a cópia do aludido extrato é referido que “Em 

27/Junho/2002 a Administração aprova o modelo, mas com a proposta de inclusão nos 

extratos de uma rubrica de reconhecimento do diferencial, associada a operações 

cambiais” (sublinhado aditado), o que se ajusta ao descritivo “contratos de forward”. 

Acresce que o e-mail de Salvador Fezas Vital ao qual já se referiu faz alusão à designação 

“diferenças cambiais” ou “outra caso tenham melhor ideia”. Adicionalmente, Fernando 

Lima, nas suas declarações prestadas na fase organicamente administrativa, afirmou que 

inicialmente foi introduzida uma linha com um “Contrato Forward” e que foi esta linha 

que foi substituída pelo Leaving Seagull. Todos estes meios de prova permitem sustentar a 

fundada convicção de que o descritivo utilizado, inicialmente, para refletir, nos extratos, a 

projeção mensal dos montantes que o cliente iria receber na maturidade, foi “Contratos de 

Forward” e não “diferenças cambiais”. No que respeita ao momento a partir do qual esse 

descritivo começou a ser utilizado, a prova não é segura. Efetivamente, o único elemento 

que suporta a data de junho de 2002 é o e-mail de Salvador Fezas Vital, de 27.06.2002. 
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Contudo, o mesmo não significa que a solução tenha sido implementada de imediato. Por 

conseguinte, apenas se pode concluir, com certeza, que esse descritivo foi utilizado no 

mês de setembro de 2002, uma vez que o extrato de fls. 6247-6248 é desse mês. 

No que respeita à efetiva utilização dos descritivos “Leaving Seagull” nos extratos 

bancários emitidos a partir de outubro de 2002 e até novembro de 2008, tais factos, no que 

respeita concretamente ao descritivo “Leaving Seagull CBO 11/08”, encontram suporte 

pleno e abundante nas cópias dos inúmeros extratos juntos aos autos, que não suscitam 

dúvidas quanto à sua conformidade com os originais e que constam a fls.: 5823-5824; 

5825-5827; 5873-5876; 5879-5882; 5890v-5893; 5899-5900; 5906-5908; 5958v-5961; 

6010-6012; 6033-6039; 6056-6058; 6066v-6070; 6250-6251; 6339-6341; 6349-6351; 

6359-6361; 6369-6372; 6383-6385; 6405-6407; 6719-6721; 6722-6724; 6734-6736; 

6737-6739; 6749-6752; 6765-6767; 6768-6770, 6783-6785; 6786-6789; 6800-6802; 

6806-6808; 6818-6820; 6821-6823; 6833-6835; 6836-6838; 6849-6851; 6852-6854; 

6865-6866; 6896-6900; 6903-6907; 6908-6912; 6924-6927; 6928-6931; 6932-6935; 

6955-6957; 6958-6960; 6974-6977; 6980-6983; 6984-6987; 6996-6998; 6999-7001; 

7002-7004; 7013-4014; 7044-7046; 7078-7080; 7108-7111; 7126-7128; 7156-7160; 

7175-7177; 7189-7191; 7201-7206; 7207-7211; 7212-7216; 7238-7244; 7245-7251; 

7252-7258; 7272-7278; 7279-7283; 7297-7300; 7343-7347; 7362-7364; 7373-7381; 

7414-7416; 7431-7433; 7451-7461; 7483-7486; 7501-7503; 7512-7515; 7539-7542; 

7543-7545;7565-7567; 7568-7570; 7571-7573; 7582-7584; 7585-7587; e 7588-7590. Este 

acervo documental demonstra que entre outubro de 2002 e outubro de 2008 o BPP 

utilizou o descritivo referido, pelo menos, em alguns extratos e com o detalhe referido nos 

factos provados. Também as cópias dos extratos de fls. 9684 v- 9685 e 9686 e 9688, 

provam, com segurança, que o BPP utilizou o descritivo “Leaving Seagull CBO 10/05” 

em, pelo menos, alguns extratos, pese embora não conste no Master File, conforme 

resulta do Memo elaborado pelo Departamento de Auditoria do BPP, de fls. 24622 a 

24627, qualquer emissão de dívida com esta denominação. Já no que respeita ao 

descritivo “Leaving Seagull CBO 10/07” não se encontraram, nos autos, cópias de extratos 
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com tal designação, pelo que este segmento factual ficou por demonstrar. É de salientar 

ainda que Bruno Filipe Arroja Minoya Perez (doravante Bruno Perez), gestor de clientes 

do BPP entre 2011 e 2010, confirmou, na fase organicamente administrativa, que o 

Leaving Seagull aparecia nos extratos, “no meio de todos os outros títulos”, não havendo 

razões minimamente consistentes, face ao acervo documental referido, para duvidar do 

seu depoimento. Acresce que os próprios recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard, 

Fernando Lima e Paulo Lopes não puseram, em causas, nas suas declarações a utilização 

do descritivo “Leaving Seagull” nos extratos.  

No que respeita ao MB Float, a sua utilização e o tipo de estratégias em que foi 

utilizado, nos termos dados como provados, são factos que resultaram dos e-mails de fls. 

9175 a 9177 e das cópias dos extratos de fls.: 5929-5931; 5950-5952; 6066v-6070; 6305-

6307; 6317-6319; 6395-6397; 7062-7063; 7074-7075; 7076-7077; 7100-7103; 7104-

7107; 7120-7122; 7123-7125; 7148-7151; 7152-7155; 7169-7171; 7172-7174; 7186-

7188; 7226-7228; 7245-7251; 7252-7258; 7310-7312; 7328-7332; 7333-7337; 7356-

7358; 7359-7361; 7373-7381; 7382-7390; 7408-7410; 7411-7413; 7425-7427; 7428-

7430; 7442-7444; 7451-7454; 7455-7458; 7475-7478; 7479-7482; 7495-7497; 7498-

7500; 7512-7515; e 7524-7526. Não há elementos minimamente consistentes para duvidar 

da conformidade destes documentos com os originais e da veracidade do seu conteúdo. 

Relativamente ao envio e receção pelos clientes dos referidos extratos, resultou da 

prova produzida, designadamente do depoimento (prestado em audiência de julgamento) 

de Helena Seruca que os extratos podiam ser detalhados ou simplificados. Segundo a 

testemunha, o descritivo “Leaving Seagull” apenas aparecia nos extratos detalhados, 

sendo que uns clientes recebiam este tipo de extrato e outros os extratos simplificados. 

Também Pedro Assunção confirmou, na em audiência de julgamento, a existência destes 

dois tipos de extratos e que o “Leaving Seagull” apenas aparecia nos extratos detalhados. 

Isto também é confirmado pelo Relatório da CMVM com a epígrafe “Ação de supervisão 

do Banco Privado Português, S.A. – Relatório de Supervisão sobre a Atividade de Gestão 

de Investimentos de Retorno Absoluto e os descritivos “Leaving Seagull” e/ou “MB 
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Float”, de fls. 24752 e ss, em particular fls. 24759, ponto 34, do qual resulta ainda, com 

relevo para esta questão, e bem assim do depoimento (prestado em audiência de 

julgamento), no mesmo sentido, de Bernardo Manuel Gomes Ribeiro (doravante Bernardo 

Ribeiro), que foi colaborador do BPP, desde 2001 até 2009, na Área de Private Banking, e 

do depoimento (prestado em audiência de julgamento) de Bruno Perez que os extratos 

podiam ser entregues aos clientes, pessoalmente, pelo próprio gestor de conta e por 

correio e bem assim que existia a possibilidade do cliente não receber os extratos, ou seja, 

dos mesmos ficarem no Banco (“hold mail”). Pedro Assunção também confirmou, na fase 

organicamente administrativa (depoimento gravado), este facto e bem assim a testemunha 

Eva Maria Martins Belo Felgueiras de Santo António (doravante Eva Santo António), 

colaboradora do BPP entre 2006, como private banker, na área sul e maio de 2010, 

sempre com as mesmas funções. No mesmo sentido, Fernando Adão da Fonseca, 

Presidente da Administração Provisória nomeada pelo Banco de Portugal, referiu, em 

audiência de julgamento, ter conhecimento que, antes da administração provisória, nem 

todos os clientes recebiam extratos. 

Não obstante a existência destas opções, o certo é que o BPP emitiu, pelo menos, 

os extratos detalhados, cuja cópia se mostra junta aos autos e já referidos. Dir-se-á, mas o 

facto dos referidos extratos terem sido emitidos não significa que tenham sido entregues 

aos clientes, uma vez que Fernando Lima afirmou, ainda que sem certeza, que mesmo na 

opção “hold mail” os extratos eram emitidos. Sucede que a prova produzida, 

especificamente os depoimentos dos colaboradores do BPP que trabalhavam na Área do 

Private Banking, permitiram sustentar a fundada convicção de que, em regra, os extratos 

eram entregues ao cliente, não havendo razões minimamente sustentadas para crer que 

esta regra não era observada nos casos em que eram emitidos extratos detalhados. Assim, 

Helena Seruca referiu, no depoimento prestado na fase organicamente administrativa e 

gravado em suporte áudio, que pontualmente algum cliente poderá não ter recebido o 

extrato, mas que não era a regra. Em audiência de julgamento, a testemunha não 

infirmou esta afirmação. De referir ainda que Bruno Perez afirmou, quer na fase 
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organicamente administrativa, quer em audiência de julgamento, que trimestralmente 

todos os clientes recebiam extratos detalhados. Afirmação que, podendo não ser exata, é 

demonstrativa, pelo menos, de que era emitida uma quantidade relevante de extratos 

detalhados, de tal forma que, na memória da testemunha, ficou essa perceção, sendo certo 

que não há razões para crer que o mesmo tenha faltado conscientemente à verdade. Os 

depoimentos dos demais private bankers inquiridos não contrariam estas afirmações, 

resultando dos mesmos, com mais ou menos detalhe e precisão, que, em regra, os extratos 

eram enviados por correio ou entregues pessoalmente. É exato, por conseguinte, concluir-

se, nesta matéria e conforme referiu Sérgia Maria Gonçalves Narciso Fernandes Farrajota 

(Sérgia Farrajota) que foi nomeada administradora provisória do BPP pelo Banco de 

Portugal em 01/12/2008 até 01/04/2009, com a área jurídica, no depoimento prestado na 

fase organicamente administrativa, que “a nível de envio dos extratos, portanto, de conta, 

que era respeitado ou pelo menos até à situação de intervenção, que tinha sido respeitado 

o envio dos extratos aos clientes”. Ora, sendo esta a regra e considerando adicionalmente 

a quantidade de cópias de extratos juntas aos autos com este descritivo, conclui-se, sem 

qualquer dúvida minimamente razoável, que, independentemente do número exato de 

clientes que receberam extratos com os descritivos referidos, pelo menos, alguns clientes 

foram destinatários e rececionaram documentos dessa natureza. O que, aliás, não poderia 

deixar de ser, tendo em conta as razões que motivaram a criação deste designativo, que foi 

resolver um problema de natureza comercial suscitado por reclamações de clientes, pelo 

que é razoável concluir que, caso não fossem enviados extratos detalhados aos clientes, 

certamente que a necessidade de criação do referido designativo não teria surgido ou, na 

prática, não existia. A afirmação de João Rendeiro no sentido de que um elevado número 

de clientes não recebia extratos detalhados ou a afirmação de Fernando Lima no sentido 

de que a maior parte dos extratos não eram entregues aos clientes, sendo explicados pelos 

gestores de conta, não afasta as asserções precedentes, pois, evidentemente, eram os 

gestores de conta quem diretamente se relacionavam com os clientes, pelo que os seus 
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depoimentos são mais exatos e, nessa medida, merecem mais credibilidade do que as 

declarações dos arguidos sobre esta matéria. 

No que respeita à natureza destes descritivos, nos termos reproduzidos nos factos 

provados, foi relevante, em primeiro lugar, o referido Memo elaborado pelo Departamento 

de Auditoria do BPP em 03.02.2009, ou seja, durante a Administração Provisória 

nomeada pelo Banco de Portugal, relativo ao “Leaving Seagull”, junto a fls. 24622 a 

24627.  

Em concreto, este documento serviu de suporte para a demonstração, desde logo, 

da existência, no Master File de títulos do BPP, de, e apenas de, duas emissões de dívida 

denominadas “Leaving Seagull CBO 10/07” e “Leaving Seagull CBO 11/08” (e não 10/08, 

como, certamente por lapso, consta na decisão impugnada), com as datas de emissão e 

vencimento referidas nos factos provados – cfr. fls. 24623. Considera-se este meio de 

prova idóneo e suficiente para a demonstração destes factos, porquanto, conforme resulta 

do texto do documento, os mesmos foram apurados com base na sua constatação direta 

pelo referido Departamento, mediante consulta do aludido Master File. Acresce que não 

há razões, nem resultou da demais prova produzida, qualquer fundamento ou suspeita 

minimamente indiciada para duvidar da correção e isenção dos procedimentos utilizados e 

da veracidade das conclusões vertidas no aludido Memo. É de salientar que Fernando 

Adão da Fonseca confirmou que este Relatório foi elaborado por colaboradores do BPP, 

acrescentando que “o MB float e o Leaving Seagull contou com a colaboração muito 

empenhada da parte da estrutura designadamente de diretores da casa” (depoimento 

gravado em suporte áudio de fls. 32138-32141e prestado na fase organicamente 

administrativa e não infirmado pelas afirmações prestadas em audiência de julgamento). 

Considera-se, assim, que independentemente de alguns colaboradores deste documento 

terem sido constituídos arguidos em outros processos, designadamente no processo do 

Banco de Portugal referido nas questões prévias, não há razões minimamente consistentes 

para duvidar da isenção, rigor e veracidade do referido documento. 
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Esclarecido este ponto, resulta desse documento que, pese embora a existência 

formal dos títulos, não foi constada a existência de qualquer movimento, ou seja, “não se 

verificaram compras, vendas ou transferências de títulos (quer entre carteiras do Banco, 

quer com clientes), não existindo qualquer fluxo financeiro. Em suma, não existe à data 

ou existiram posições deste título em contas de clientes”, que se trataram de “emissões 

“virtuais”, cuja principal finalidade residia em expressar no extrato do cliente 

(valorização mensal): i) A responsabilidade que o Banco assumia (Capital + Juro), 

resultante da valorização dos ativos do cliente estar abaixo da rentabilidade contratada 

linearizada à data dos extratos; ii) Os proveitos potenciais resultantes do excesso de 

valorização, quando a valorização dos ativos do cliente estava acima da contratada (ao 

Capital + Juro linearizado)”, concluindo que se consubstanciou em “um método de 

“alisamento” das valorizações de clientes de Retorno Absoluto: via SPV’s ou via 

Investimento Direto”. Tais constatações merecem credibilidade, pois, conforme resulta do 

conteúdo do documento, assentam na análise direta das fontes de informação do BPP 

relevantes e que não foi contrariada pela demais prova produzida, antes corroborada.  

Efetivamente, Rui Domingues, que era o responsável pelo Departamento de 

Operações, afirmou, na fase organicamente administrativa, que o Leaving Seagull era 

“uma linha que constava no extrato que espelhava a responsabilidade do banco na 

maturidade (…) nasceu com um propósito comercial: representar o valor da carteira e o 

valor da garantia dada pelo banco” (fls. 26743). Mais referiu que a “emissão em si 

existiu. A materialização e valores mobiliários detidos pelos clientes, não. Porque não 

era um título efetivo materializado, eu nunca o registei no sistema central. Era só uma 

linha de extrato” (fls. 26744). Questionado no sentido de esclarecer “Porque é que o 

Leaving Seagull por vezes apresenta valores negativos” referiu que “É quando a gestão 

está acima do que foi contratado pela taxa mínima ao cliente” (fls. 26746). Em audiência 

de julgamento, a testemunha confirmou que nunca registou um Leaving Seagull no 

sistema central, nem nenhum dos seus técnicos e nunca recebeu instruções nesse sentido, 

não havendo elementos minimamente consistentes para duvidar da credibilidade do seu 
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depoimento nesta parte. Também Carlos Eduardo Garcia de Lemos Santos (doravante 

Carlos Santos), que fez parte da Administração Provisória do BPP, desde dezembro de 

2008 até maio de 2010, referiu, na fase organicamente administrativa, que, pelo menos 

que [tivesse] ideia”, nunca encontraram qualquer registo contabilístico do Leaving 

Seagull, salientando ainda “situações caricatas em que, com referência ao mesmo dia 

ah… o mesmo titulo chamado Leaving Seagull para um cliente apresentava um valor 

positivo, para outro cliente apresentava um valor negativo. Não é possível, o mesmo título 

apresentar, com referência à mesma data, valores positivos e negativos”. Estas situações 

caricatas também foram referidas por Sérgia Farrajota, na fase organicamente 

administrativa. Adicionalmente, é de salientar que os próprios recorrentes João Rendeiro, 

Paulo Guichard, Fernando Lima e Paulo Lopes não puseram em causa, nas suas 

declarações, que fosse esta a finalidade, pelo menos, do descritivo “Leaving Seagull”. 

Quanto ao facto do descritivo “MB Float” se ter destinado a cumprir o mesmo 

objetivo do Leaving Seagull, às razões que justificaram a sua criação e à sua natureza, nos 

termos dados como provados, relevaram, desde logo, os e-mails de fls. 9175 a 9180 e que 

se reproduziram nos factos provados. Não há elementos minimamente consistentes para 

duvidar da conformidade destes documentos com os originais e da veracidade do seu 

conteúdo. Foi igualmente relevante, para o apuramento da sua natureza, o “Memo” com o 

assunto “Análise de utilização de ativo denominado “MB Float” para efeitos de 

“reconhecimento” de garantias em extratos de clientes”, elaborado pelo Departamento de 

Auditoria do BPP, em 17.03.2009, que consta a fls. 24605 a 24614 e que mereceu 

credibilidade pelas mesmas razões expostas a propósito do Memo relativo ao Leaving 

Seagull. De notar apenas que, neste âmbito, a testemunha Stella Maria Mendes Marques 

(doravante Stella Marques), colaboradora do BPP entre setembro de 1998 e 2010, sempre 

na área de operações, referiu ter registado operações relativas ao MB Float, ao contrário 

do sucedido em relação ao Leaving Seagull. Sem duvidar da honestidade da testemunha, 

porque não há razões para isso, a verdade é que a demais prova produzida é concludente 

em sentido contrário. Efetivamente, não se trata apenas do “Memo” elaborado pelo 
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Departamento de Auditoria, mas do e-mail de fls. 9175, inequivocamente demonstrativo 

de que o MB Float era semelhante a Leaving Seagull. Efetivamente, refere-se aí “nova 

emissão “tipo Leaving Seagull””. Para além disso, Nuno Paramés e Rui Domingues 

afirmaram que o MB Float era uma réplica do Leaving Seagull. Considera-se, por isso, 

que a afirmação de Stella Marques se terá devido certamente a inexatidão involuntária 

relativa ao lapso de tempo decorrido desde os factos em análise. 

Relativamente aos efeitos associados à utilização destes descritivos, considera-se 

que a prova produzida não foi concludente no sentido de que a adoção de descritivos que 

representavam “contratos de forward” e “títulos fictícios”, em vez de outra que aludisse 

apenas ao montante garantido na maturidade, tenha sido adotada para evitar refletir, nos 

extratos, as garantias assumidas pelo BPP no retorno absoluto, por razões de natureza 

contabilística. Aparentemente esta conclusão parece ser uma evidência, conforme sugeriu 

Fernando Adão da Fonseca, no depoimento prestado na fase organicamente 

administrativa. Com efeito, se o objetivo era confortar os clientes quanto à garantia 

assumida, o descritivo podia assumir contornos claros nesse sentido, sem necessidade de 

recorrer a instrumentos falsos. Contornos similares àqueles que a Administração 

Provisória veio a adotar em 2009, conforme resultou, entre outros, do depoimento de 

Fernando Adão da Fonseca, não havendo razões, face à prova produzida, para duvidar do 

seu depoimento quanto ao conteúdo dos extratos emitidos pela Administração Provisória. 

Contudo, Paulo Lopes e Fernando Lima referiram que o descritivo “variação potencial” – 

que aparentemente é mais inócuo – não foi bem recebido pelos comerciais e a verdade 

também é que a questão de assumir ou não as garantias entronca com questões de natureza 

contabilística, cuja prova, no sentido da necessidade ou desnecessidade, não permite 

tomar uma decisão segura num sentido ou no outro. Por conseguinte, não é possível 

concluir que com a solução adotada pelo Banco evitava ter de assumir expressa e 

abertamente nos extratos a existência das garantias de capital e/ou de remuneração 

acordadas com os clientes, pois esta formulação, que corresponde àquela que consta na 

decisão impugnada, tem implícito um propósito que, conforme resulta das asserções 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

506 

 

precedentes, não ficou cabalmente demonstrado. No entanto, independentemente do 

propósito ter sido esse ou não, a verdade é que com esta solução o Banco não assumia 

expressa e abertamente nos extratos a existência das garantias. Razão pela qual o facto em 

questão foi considerado como provado, com esta formulação distanciada de qualquer 

propósito específico nesse sentido e contida na fórmula inicial adotada pela decisão 

impugnada, pelo que não se verifica qualquer alteração (não substancial) de factos. Em 

contrapartida, foi dada como não provada que essa tivesse sido a intenção. 

Ainda relativamente aos efeitos decorrentes da utilização dos referidos descritivos, 

importa referir que as cópias dos extratos de fls. 6719-6721, 6722-6725, 6734-6736, 6737-

6739, 7013-7014, 7108-7111, 7207-7211, 7212-7216, 7238-7244, 7408-7410, 7411-7413, 

7414-7416, 7451-7454, 7459-7461, 7512-7515, 7539-7542, 7543-7545, 7565-7567, 7568-

7570, 7582-7584 e 7585-7587 demonstram que os descritivos em causa podiam assumir 

valores negativos, o que, em conjugação com a demais prova produzida e supra 

referenciada a propósito da natureza desses descritivos e das caraterísticas do retorno 

absoluto, indireto e com garantia, permite concluir que isso sucedia quando a valorização 

dos ativos que integravam a carteira das “Estratégias” era, no momento da emissão dos 

extratos, superior ao valor do investimento garantido pelo Banco e que isso se traduzia, na 

prática e em última instância e independentemente daquilo que havia sido acordado com 

os clientes, numa desvalorização das loan notes detidas pelos mesmos. 

No plano dos efeitos, impõe-se ainda salientar que foi coincidente a afirmação por 

todas as testemunhas, que foram questionadas nesse sentido, de que, até à fase que 

precedeu a nomeação da Administração Provisória, os clientes nunca deixaram de receber 

aquilo que havia sido acordado e que não apresentaram reclamações. Assim, confirmaram 

estes factos, por exemplo, Daniela Susana Mateus Marques Luís (doravante Daniela Luís 

e colaboradora do BPP desde 2000 como private banker, exercendo funções na área de 

recuperação de crédito desde 2014), na fase organicamente administrativa. Também 

Carlos Santos confirmou, na fase organicamente administrativa, que o valor que aparecia 

no extrato era o valor esperado pelo cliente. No mesmo sentido Sérgia Farrajota referiu, na 
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fase organicamente administrativa, que “Até àquela data, acho que todos os clientes 

receberam aquilo a que o banco se obrigou a pagar, não é?”. Igualmente Rita Correia, 

técnica da CMVM que participou na inspeção ao BPP, confirmou, em audiência de 

julgamento, que o BPP pagou sempre as garantias. Helena Seruca, na fase organicamente 

administrativa, referiu que o cliente não era especificamente informado de que o 

acréscimo em relação à taxa esperada revertia para o Banco, mas que não tinha a 

expetativa de receber mais do que a taxa máxima contratada e que os clientes sempre 

receberam o que tinham contratado com o Banco. João Ricardo de Azevedo Ermida 

(doravante João Ermida), que fez parte da administração provisória do BPP, primeiro 

como consultor durante um mês e até 24 de dezembro e depois desde fevereiro de 2009 

até abril de 2010, na fase organicamente administrativa, lidou com as queixas dos clientes 

durante a Administração Provisória e referiu que os mesmos “tinham recebido sempre o 

seu dinheiro e, portanto, queriam voltar a receber”. A prova produzida é, assim, 

abundante e inequívoca no sentido de que os clientes, até ao período em que o BPP 

suspendeu os pagamentos por decisão da Administração Provisória, sempre receberam os 

montantes esperados por estes e acordados com os gestores de conta. Foi com base nestes 

meios de prova que se deram como provados estes factos. 

Também se deu como provado que, na maioria das vezes, os clientes renovaram as 

suas aplicações, facto afirmado designadamente por Paulo Lopes, cujas declarações, nesta 

parte, se revelaram credíveis, tendo em conta que o modelo de gestão do retorno absoluto 

assentava nessa prática. Acresce ainda que este facto também foi confirmado por alguns 

private bankers como Ana Mafalda Aparício Barbosa Gonçalves, que ainda trabalha no 

BPP desde 2000, sempre com as funções de gestora de clientes (doravante Ana Mafalda 

Barbosa), Bernardo Ribeiro, Maria Inês Calvão Barão Fernandes (doravante Maria Inês 

Calvão, private banker do BPP desde 2000 até 2010) e Tânia Cristina da Silva Neves 

(doravante Tânia Neves, private banker do BPP desde 2000/2002 a 2011). 

Apurou-se igualmente que, em regra, o BPP, mesmo nos resgates antecipados, que, 

contratualmente não o obrigavam a prestar as garantias, garantia o capital. Este facto foi 
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confirmado por Ana Mafalda Barbosa, Bernardo Ribeiro, Maria Isabel Pereira Francisco 

(doravante Maria Isabel Francisco, private banker do BPP desde 2001 a 2010) e Paulo 

Ribeiro. 

Não obstante estes factos e pese embora se desconheça a razão pela qual terá 

existido uma desconformidade entre os suportes contratuais e aquilo que era transmitido 

aos clientes pelos gestores de conta, a verdade é que existe documentação contratual nos 

autos, designadamente a fls. 7012, 7533-7534, 7563-7564 e 7580-7581, que comprova a 

existência de casos em que nos documentos de formalização do investimento, CGGC, 

CEGC e DDI, não foi contratualizada uma comissão de performance. Também Joana 

Soares Martins, que entrou no banco no final de maio de 2004 para exercer as funções de 

controlo de gestão, sendo que no período de 2006, 2007 assumiu a coordenação da área de 

risco e depois no período para o quadriénio 2008, 2011 assumiu a coordenação da área de 

estruturação e jurídico, no depoimento prestado na fase administrativa, referiu, ainda que 

salvaguardando a possibilidade de erro, o seguinte: “Eu acho que havia muitas estratégias 

que não tinham comissão de performance associada, mesmo no retorno absoluto (sem 

total certeza)”.  

Ora, nestes casos, é exato afirmar-se, pelo menos em termos factuais e sem 

qualquer tipo de valoração jurídica, que os descritivos em análise abriam o caminho para a 

obtenção pelo Banco, num momento posterior, de um proveito, traduzido na apropriação 

pelo BPP do “excesso de retorno”.  

No que respeita aos factos relativos ao procedimento que conduziu à 

implementação dos descritivos em questão, designadamente o Grupo de Trabalho que 

apresentou as conclusões reproduzidas nos factos provados, foi relevante, desde logo, o 

documento junto a fls. 6261 a 6264, no qual constam as conclusões de uma reunião 

realizada no dia 28.05.2002 (o ano retira-se do e-mail de Paulo Lopes de fls. 6260), com a 

presença de Paulo Lopes, Helena Seruca e Rui Domingues. Este documento, recolhido 

pela Administração Provisória e remetido à CMVM, por carta datada de 10.03.2009, junta 

a fls. 6244 a 6246, foi importante para apuramento do processo interno de decisão que 
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conduziu à criação dos descritivos referidos e das razões que justificaram a sua criação, 

salientando-se em particular o parágrafo inicial no qual se refere que a Comissão 

Executiva deliberou “o desenvolvimento de uma solução que permita que a comunicação 

via extrato aos clientes da Área de Retorno Absoluto, apresente valores que, refletindo o 

valor destas carteiras, se ajuste aos argumentos comerciais utilizados quando da sua 

captação como cliente” (cfr. fls. 6261). Helena Seruca e Rui Domingues confirmaram a 

criação deste grupo de trabalho, pelo que não há razões para duvidar da veracidade do 

documento em questão. Tal documento também atesta as conclusões do grupo de trabalho 

nos termos dados como provados. 

No que respeita especificamente às pessoas que compunham este grupo de 

trabalho, resulta da ata nº 20 que o mesmo seria constituído, inicialmente, por Rui 

Domingues, João Ribeiro e Luís Gouveia. Sucede que, entretanto, Luís Gouveia foi 

substituído nas suas funções por Paulo Lopes, conforme resulta da ata número 23, fls. 

2080v. Para além disso, esta ata, relativa a uma reunião da Comissão Executiva ocorrida 

em 17.05.2002, documenta novamente uma deliberação no sentido da criação de um 

grupo de trabalho para analisar “diversas problemáticas que [Paulo Lopes] encontrou na 

área de Retorno Absoluto, relacionadas com o Asset Management, Operações, Sistemas e 

na relação destas com a área Comercial” (cfr. fls. 20280v), daqui se inferindo uma 

renovação da decisão, pelo que é razoável admitir que tenha ocorrido uma alteração dos 

elementos do grupo de trabalho inicialmente definida. Acresce que o documento de fls. 

6261 a 6264 foi remetido por Paulo Lopes aos membros da Comissão Executiva, o que é 

demonstrativo de que o mesmo liderava o grupo de trabalho. Para além disso, o referido 

documento confirma que Helena Seruca e Rui Domingues também fizeram parte do 

grupo, o que foi confirmado por estas testemunhas, conforme já referido, razão pela qual 

se deu como provada a sua intervenção. Quanto à participação de outras pessoas, 

designadamente Fernando Lima, Vasco Costa, Bernardo Ribeiro, João Ribeiro e Miguel 

Vale, conclui-se que os mesmos também intervieram porquanto Rui Domingues referiu, 

na fase organicamente administrativa, que o grupo de trabalho, mais tarde, foi integrando 
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outros diretores e quadros técnicos (cfr. fls. 26744) e o e-mail de fls. 6252, elaborado por 

Paulo Lopes (reproduzido nos factos provados) e por via do qual o mesmo reencaminhou 

o e-mail de Salvador Fezas Vital sobre a alteração do descritivo, confirma isso mesmo, 

uma vez que foi remetido às pessoas indicadas, o que demonstra, sem equívocos, a sua 

participação, ainda que numa fase posterior. Note-se que não há elementos minimamente 

consistentes para duvidar da veracidade de tal documento e da sua conformidade com o 

original. 

No que respeita à solução implementada e decidida pela Comissão Executiva, que 

se traduziu, num primeiro nível, na criação da “flexibilização da oferta”, que era a 

plataforma informática que permitia a operacionalização dos descritivos em causa, foi 

relevante, desde logo, a ata nº 24, que documenta a reunião da Comissão Executiva 

realizada no dia 04.06.2002, cuja cópia se mostra junta a fls. 20281, não havendo 

elementos minimamente consistentes para duvidar da sua conformidade com o original e 

da sua veracidade. Esta ata confirma que João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas 

Vital acolheram a proposta apresentada pelo grupo de trabalho e que foi atribuído a 

Fernando Lima o encargo de proceder à sua implementação (cfr. fls. 20281v, ponto um). 

Note-se que a proposta do grupo de trabalho implicava a elaboração de uma plataforma 

informática, em termos similares àqueles que vieram a ser desenvolvidos, mas não que, o 

resultado final em termos de extratação, ou seja, o conteúdo da informação prestada ao 

cliente nos extratos, se traduzisse na criação de títulos fictícios, sendo questões 

independentes. Efetivamente, a plataforma informática permitia apurar o valor garantido 

pelo BPP, ou seja, a diferença entre o valor de mercado dos títulos alocados às carteiras 

dos clientes e o valor garantido contratualizado. O Leaving Seagull incide especificamente 

sobre a forma como essa diferença/valor era refletido nos extratos, sendo certo que, tal 

como sucedeu durante a Administração Provisória, essa diferença/valor podia ter sido 

inserido nos extratos com um descritivo que refletisse a sua verdadeira natureza. Nesta 

medida, as declarações de Paulo Lopes e de Fernando Lima no sentido de que a 

“flexibilização da oferta” era uma plataforma que permitia inserir, guardar e consultar 
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todos os dados relativos aos clientes de retorno absoluto, com capital garantido, e que não 

servia apenas para criar os extratos com os específicos descritivos em causa, 

consideraram-se credíveis. Razão pela qual se deram como provados estes factos. 

Admite-se também como possível, face ao teor das declarações de Fernando Lima 

e ao depoimento de José Castilho que o sistema central do Banco, o Olimpyc, não 

permitia guardar os dados referidos, pois não existem elementos minimamente 

consistentes em sentido contrário. Acresce que a questão do propósito de ocultação das 

garantias, para efeitos contabilísticos, é, como se referiu, matéria em relação à qual a 

prova produzida não sustenta conclusões seguras. 

Os factos relativos à parametrização do título “Leaving Seagull CBO 10/05” e do 

título “Leaving Seagull CBO 10/07” e bem assim à substituição deste título pelo título 

“Leaving Seagull CBO 11/08” foram extraídos dos e-mails de fls. 9667, 9690 e 6285, não 

havendo elementos minimamente consistentes para duvidar da conformidade destes 

documentos com os originais e da veracidade do seu conteúdo. 

No que respeita à dimensão da utilização dos descritivos “Leaving Seagull” e “MB 

Float”, os factos respetivos resultaram da listagem de fls. 9241 a 9638, elaborada pelo 

BPP a pedido da CMVM – cfr. fls. 9242 a 9638. Não há elementos minimamente 

consistentes que permitam duvidar da veracidade destes dados.  

Relativamente aos factos relativos ao circuito operacional foram essenciais os 

Memos elaborados pelo Departamento de Auditoria do BPP, não havendo razões para 

duvidar da sua exatidão nesta parte. Acresce que no que respeita à intervenção da Direção 

de Risco, os factos respetivos resultaram do depoimento de Nuno Paramés, 

desconhecendo-se a data exata a partir da qual isso começou a verificar-se. É de salientar 

ainda que Joana Soares Martins confirmou que o valor do “Leaving Seagull” era 

reportado no Comité de Risco.  

No que respeita aos documentos produzidos em 2007, importa referir, em primeiro 

lugar, que a prova produzida não sustenta a afirmação, que constava na decisão 

impugnada, que de todo o processo inerente à emissão dos extratos com os descritivos em 
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causa esteve sempre envolvido, desde 2002 e até 2008, um grupo de trabalho, estando 

implícita a ideia de que se trataria de um só e do mesmo grupo de trabalho. Existiram 

efetivamente grupos de trabalho associados a esta questão, mas não se pode afirmar, face 

à prova produzida, que tenha sido um só e o mesmo que acompanhou todo o processo 

desde 2002 a 2008. 

Esclarecido este ponto, resultam da prova produzida, designadamente dos 

documentos que constam a fls. 24816-24820 e 24821-24824 e do e-mail de José Castilho 

de fls. 24807, a remeter tais documentos, os factos relativos ao “GT Cut Off’s 

Valorizações” com data de 15 de Fevereiro de 2007 e o “Cut-Offs Valorizações DRA 

2007/05”. Não há elementos minimamente consistentes que permitam duvidar da 

conformidade destes documentos com os originais e da sua veracidade.  

Quanto ao método de cálculo do Leaving Seagull e do MB Float, foram relevantes 

os Memos elaborados pelo Departamento de Auditoria e o documento de fls. 24787, 

remetido pela Administração Provisória à CMVM – cfr. fls. 24775-24776 e 24786. Não 

há elementos minimamente consistentes para duvidar da veracidade e exatidão destes 

documentos. 

No que respeita ao e-mail remetido por Paulo Lopes, de fls. 9665-9666, o 

recorrente afirmou, nas suas declarações, que esse cálculo não tinha qualquer relação com 

o cálculo do montante do Leaving Seagull, uma vez que o valor do descritivo era apurado 

em função da quantidade. Uma vez que não existem elementos seguros, suscetíveis de 

contraditar esta afirmação, os factos respetivos ficaram por demonstrar. 

Relativamente ao Grupo de Trabalho criado em 2007, na sequência de definição 

das linhas mestras do Plano do Banco para o quadriénio de 2008 a 2011, os factos 

respetivos resultaram dos seguintes documentos: cópia da comunicação da Comissão 

Executiva, de fls. 29748 e ss; e “Impacto Grupo de Trabalho 2 Modelo de Oferta”, de fls. 

29755. Estes documentos, em relação aos quais não existem elementos minimamente 

consistentes para duvidar da sua conformidade com os originais e veracidade, dão 
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consistência e corroboram as declarações de Fernando Lima e Paulo Lopes, que 

confirmaram os factos em apreço. Também José Castilho fez referência a estes factos.  

Relativamente à relevância que a maioria dos clientes do BPP dava aos títulos que 

constavam nos extratos, os factos respetivos resultaram, entre outros, dos seguintes 

depoimentos: Helena Seruca, tendo a mesma afirmado que as pessoas olhavam só para as 

taxas e muito pouco para as estratégias; Ana Mafalda Barbosa referiu que o que 

interessava aos clientes era receber o montante garantido; Bruno Perez, tendo referido, na 

fase administrativa, sobre a sua carteira de clientes, que não havia uma preocupação sobre 

que títulos é que compunham a carteira; Maria Adriana Cerqueira de Sousa (doravante 

Adriana Cerqueira, private banker desde 1998 a setembro de 2008) referiu, em audiência 

de julgamento, que havia clientes que só queriam saber a taxa; Maria Inês Galvão, referiu, 

em audiência de julgamento, que os clientes não questionavam a questão dos títulos; e 

Sandra Margarida Ferreira Dias Henriques Chaves (doravante Sandra Chaves, private 

banker do BPP desde 1997 a 2009), afirmou que os clientes estavam preocupados com o 

valor do extrato, não se chegava ao conteúdo da carteira. Tais afirmações permitem 

concluir que este era o padrão de comportamento típico da maior parte dos clientes, sendo 

evidente que não se pode excluir, face à prova produzida, que algum cliente não se 

interessasse em ver os títulos. 

Analisemos, agora, os fundamentos probatórios dos factos que espelham a 

participação individual de cada um dos recorrentes. 

Impõe-se salientar, em primeiro lugar, que são exatas as asserções de João 

Rendeiro, vertidas no recurso de impugnação, no sentido de que não há suporte formal 

que sustente uma decisão da Comissão Executiva a determinar a utilização dos descritivos 

em causa. É também verdade que na “resposta remetida pelo BPP, em 11 de Março de 

2009, ao pedido D108 sobre a “Declaração da Administração relativa ao tema 

reconhecimento de Garantias de Capital e Rendibilidade – Leaving Seagull”, de fls. 

6244, … se informa que “não foi possível apurar através de documentação de suporte, de 

comprovativos de aprovação e medidas de implementação do Leaving Seagull””. 
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Contudo, as atas às quais já se fez referência, o e-mail de Paulo Lopes de 

04.06.2002 a remeter a João Rendeiro, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima as 

conclusões do Grupo de Trabalho, de fls. 6260, e bem assim o e-mail de Salvador Fezas 

Vital de 27.06.2002, com conhecimento a João Rendeiro e Paulo Guichard de fls. 6252, 

são a prova inequívoca e contundente de que a questão estava a ser acompanhada pela 

Comissão Executiva, especificamente por todos os seus membros. Tais documentos 

demonstram, sem qualquer dúvida, que a questão em apreço assumia contornos 

suficientemente importantes para não ser decidida por chefias intermédias. Trata-se 

também de uma evidência que se extrai de parâmetros de normalidade e razoabilidade, 

pois estava em causa a adoção de um descritivo falso nos extratos. Ora, é cristalino que 

nenhum diretor, nenhuma chefia intermédia adotaria, por sua iniciativa e plena 

responsabilidade, tal decisão. 

Acresce que, se o procedimento em si mesmo, que conduziu à criação de um 

Grupo de Trabalho, foi determinado e era acompanhado pela Comissão Executiva, 

mediante a apresentação das conclusões desse Grupo, é absolutamente inverosímil que o 

seu resultado final, que, em concreto, se traduziu na adoção de descritivos falsos fosse 

introduzido no BPP por decisão plena e autónoma das áreas operacionais, à margem da 

Comissão Executiva. Por conseguinte, a sugestão de João Rendeiro, nas declarações 

prestadas em audiência de julgamento, no sentido de que a solução final resultou das áreas 

operacionais, quando muito pode ser aceite em termos de proposta, não sendo credível 

que não tivesse sido sujeita previamente à validação da Comissão Executiva. Por 

conseguinte, não há a mínima razão para duvidar das afirmações de Helena Seruca e de 

Rui Domingues no sentido de que se tratou de uma decisão da Comissão Executiva. E se 

se admite que João Rendeiro pudesse ter uma influência mais preponderante nas decisões 

do Banco, a Comissão Executiva era um órgão colegial, não havendo qualquer evidência 

minimamente sustentada que os demais elementos, designadamente Paulo Guichard e 

Salvador Fezas Vital (que claramente participaram no processo, conforme resulta dos 

documentos referidos), tenham sido coartados na sua liberdade de decisão.  
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No que respeita à consciência da ilicitude da conduta, por mais que as testemunhas 

que colaboraram com o BPP e que tinham ou alegadamente vieram a ter conhecimento 

posterior destes factos (como os gestores de conta e os demais funcionários) e alguns 

recorrentes afirmem – como, em geral, afirmaram – que não havia qualquer intenção de 

prejudicar os clientes e que os descritivos em questão apenas facilitavam o trabalho 

operacional e refletiam os montantes acordados, é absolutamente cristalino que um extrato 

bancário não pode conter descritivos como aqueles que estão em causa nos presentes 

autos. E não é necessário ter profundos conhecimentos jurídicos sobre os deveres dos 

intermediários financeiros para qualquer dos envolvidos ter noção da natureza ilícita de 

tais factos.  

Por conseguinte, independentemente das motivações dos recorrentes, conclui-se, 

face à prova produzida e à luz de parâmetros de normalidade e razoabilidade, não haver 

dúvidas de que João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital representaram e 

quiseram praticar os factos, voluntária e conscientemente, enquanto membros da 

Comissão Executiva, que sabiam que tal conduta era ilícita e que bastaria uma decisão sua 

em sentido contrário para pôr termo à mesma. 

A prova também é concludente no sentido de que os referidos recorrentes não 

ficaram alheios à utilização dos descritivos durante todo o período em causa e nada 

fizeram até novembro de 2008 para os eliminar. 

Assim, quanto a João Rendeiro, o próprio confirmou que, até 2008, teve 

conhecimento do Leaving Seagull e que os descritivos anteriores tinham o mesmo 

propósito. É certo que afirmou que a sua principal preocupação não se reconduzia 

propriamente à informação que constava nos extratos, mas à diferença entre os ativos e o 

valor das garantias assumidas pelo Banco e que tinha acesso a essa informação com 

regularidade. É certo também que referiu desconhecer o descritivo MB Float. Sem duvidar 

de tais afirmações, a verdade é que o mesmo revelou conhecer a realidade em questão ao 

nível da informação prestada aos clientes, sendo irrelevante que não tivesse tomado 

conhecimento específico da designação MB Float. Efetivamente, o MB Float era, 
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conforme se referiu, uma réplica do Leaving Seagull e o que importa é que o recorrente 

demonstrou, pelas suas declarações, que sabia que a referida diferença era traduzida nos 

extratos mediante a referência a um título, que, na verdade, traduzia apenas uma projeção 

mensal do montante garantido pelo Banco na maturidade.  

Dir-se-á mas João Rendeiro deixou de exercer funções executivas a partir de 2005, 

pelo que é razoável admitir que se tivesse convencido de que já não era um dever seu 

tomar medidas quanto à informação que era prestada aos clientes. É evidente que esta 

asserção é inverosímil pois o recorrente era Presidente do Conselho de Administração. 

Efetivamente, não é credível, à luz de parâmetros de normalidade e razoabilidade 

solidamente sustentados e que não foram minimamente abalados pela prova produzida, 

que, mesmo sem funções executivas, João Rendeiro não tivesse noção de que continuava 

a poder interferir – como interferia – em qualquer ato praticado no Banco e que, tendo 

conhecimento de práticas ilegais, lhe era exigido que agisse para as cessar e que ao nada 

fazer a sua conduta era ilícita. 

Relativamente a Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, é inverosímil, à luz de 

parâmetros de normalidade e razoabilidade que não foram minimamente abalados pela 

prova produzida, que os recorrentes estivessem convencidos de que, por qualquer estranha 

razão, alheia à sua vontade, a solução adotada pela Comissão Executiva, no sentido dessa 

diferença ser refletida por via de um descritivo que pretendia traduzir um título, tivesse 

sido alterada pelas áreas operacionais. É, assim, evidente que, mesmo sem eventualmente 

verem os extratos, mesmo sem eventualmente conhecerem, ao pormenor, o descritivo, 

Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital sempre souberam da prática dos factos, da sua 

natureza ilícita e de que os mesmos apenas se prolongaram ao longo do tempo enquanto 

manifestação da sua decisão.  

Acresce ainda, quanto a Paulo Guichard, que foi, na qualidade de membro da 

Comissão Executiva do BPP, destinatário do e-mail enviado, em 01/10/2008, por Nuno 

Paramés com a definição da alocação de “emissões” (de “MB Float”) por estratégias, de 

fls. 9175. 
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Por sua vez, Salvador Fezas Vital foi destinatário do e-mail enviado por Nuno 

Paramés, em 31/10/2005, com a parametrização do descritivo “Leaving Seagull CBO 

10/07”, reproduzido nos factos provados e junto a fls. 9690. Foi também destinatário do e-

mail de 30/09/2008, enviado por Nuno Paramés, com o sumário das especificações 

técnicas do descritivo “MB Float Set/09”, de fls. 9175-9176, e foi destinatário do e-mail 

enviado por Nuno Paramés em 01/10/2008, com a definição da alocação de “emissões” 

(de “MB Float”) por estratégias, de fls. 9175. 

Não há elementos minimamente consistentes para duvidar de que os recorrentes 

não tenham recebido, lido ou percebido o conteúdo dos referidos e-mails. 

Acresce ainda, quanto a Salvador Fezas Vital, que Nuno Paramés afirmou, na fase 

organicamente administrativa, que “quando a emissão chegava à maturidade, alertava-se 

a comissão executiva, através do Dr. Salvador, e recebia-se a indicação para se fazer 

uma nova emissão de acordo com as condições definidas” (cfr. fls. 26726), sendo que tais 

afirmações não foram infirmadas pela prova produzida em audiência de julgamento e são 

confirmadas pelos referidos emails. 

No que respeita à cessação da conduta, a convicção sólida e firme que resulta da 

prova produzida é que a mesma apenas se verificou em novembro de 2008, não devido a 

qualquer obstáculo informático, conforme sugeriram João Rendeiro e Fernando Lima, mas 

porque, apenas nessa data, se quis alterar a informação que constava nos extratos e face à 

situação que se vivia no Banco. Com efeito, do que se tratava era apenas e só da alteração 

do descritivo que aparecia nos extratos. E, pese embora se admita que essa alteração 

implicasse trabalho operacional de natureza informática com alguma dimensão uma vez 

que a mesma contendia com informações constantes em relatórios diversos, conforme 

referiu Fernando Lima, é inverosímil que essa alteração, por razões informáticas, não 

pudesse ter sido introduzida, de imediato, após a apresentação do relatório do Grupo de 

Trabalho Impacto, em fevereiro de 2008. Também não é credível que essas modificações 

demorassem tanto tempo a ser implementadas, tanto mais que, quando o trabalho 

operacional foi efetuado, demorou, segundo o depoimento de José Castilho, uma semana. 
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Uma semana, note-se, que segundo a testemunha, ele, outro colega e Fernando Lima 

ficaram “fechados num outro sítio até, do banco e quase isolados do mundo a tentar fazer 

isso e a tentar produzir essa versão que finalmente aconteceu, mas pronto, foi de facto 

uma semana, bastante exigente do ponto de vista técnico, para se recolher essa 

informação”. Estas afirmações prestadas pela testemunha, na fase organicamente 

administrativa, não foram contrariadas pelo seu depoimento prestado em audiência de 

julgamento, não havendo razões para duvidar da sua credibilidade nesta parte. Acresce 

que Fernando Lima confirmou o seu envolvimento direto neste trabalho operacional. Ora, 

se esta solução tivesse sido decidida pela Comissão Executiva imediatamente após e na 

sequência da sugestão efetuada pelo Grupo de Trabalho Impacto 2008 ou inclusive antes 

do mês de novembro, não havia razão nenhuma para não ter sido implementada, de 

imediato. Razão pela qual também não mereceram credibilidade as afirmações de 

Fernando Lima no sentido de que as alterações foram introduzidas logo no mês de outubro 

de 2008, mas que não foram implementadas porque os extratos agregados apresentavam 

várias linhas com o mesmo texto, o que não agradou a Vasco Costa, tendo o próprio 

concordado com ele. É evidente que o envolvimento direto de Fernando Lima na 

execução de trabalho operacional, numa semana intensa e de quase total isolamento, 

quando já haviam decorridos vários meses após a apresentação das propostas do Grupo de 

Trabalho referido, é um elemento claramente revelador de urgência, o que também é 

demonstrado pelo email de fls. 29761, datado de 20.11.2008. Conclui-se, assim, face aos 

elementos indicados que as modificações operacionais a introduzir foram implementadas 

no mês de novembro de 2008, mês em que após a diminuição do rating em 13.11.2008 já 

se antecipava a eventual intervenção das autoridades de supervisão, conforme resultou das 

declarações dos recorrentes. Por conseguinte, concluiu-se igualmente que a não 

implementação das alterações em novembro de 2008 não se deveu à sua não aprovação 

pela área comercial, mas porque, entretanto, entrou em funções a Administração 

Provisória nomeada pelo Banco de Portugal e a emissão de extratos foi suspensa, 
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suspensão esta confirmada, entre outras testemunhas, por Fernando Adão da Fonseca, não 

havendo razões para duvidar da credibilidade do seu depoimento nesta parte. 

A participação individual de Fernando Lima e de Paulo Lopes merecem 

considerações adicionais. 

Assim, quanto a Fernando Lima extrai-se das suas próprias declarações que o 

mesmo participou no processo inicial de desenvolvimento dos mecanismos informáticos 

que permitiam a inscrição nos extratos dos descritivos em causa e que tinha conhecimento 

da informação que constava nesses documentos e da sua verdadeira natureza. Pese embora 

o recorrente tenha afirmado, em sentido convergente com o teor dos factos por si alegados 

no recurso de impugnação, que a solução adotada, globalmente, permitiu transmitir mais 

informação aos clientes (o que se deu como provado), é inverosímil que, mesmo sendo 

uma pessoa ligada essencialmente à área informática, não tivesse noção de que essa 

informação era falsa e ilícita, uma vez que se trata de algo de evidente senso comum, 

conforme já se referiu.  

Admite-se, é certo, que, à data, Fernando Lima manifestou primeiro junto de 

Salvador Fezas Vital e depois junto de João Rendeiro as preocupações de vários diretores, 

relacionadas com a solução adotada, nos termos que se deram como provados. Factos que 

se consideram inequívocos face ao teor das suas próprias declarações e das declarações de 

Paulo Lopes, que foram corroboradas, entre outros, pelos depoimentos de Rui Domingues 

e Bernardo Ribeiro. E, pese embora as declarações de João Rendeiro não sejam 

inteiramente coincidentes quanto ao teor da reunião em que essas questões foram 

apresentadas por Fernando Lima, o certo é que confirmam que Fernando Lima lhe 

transmitiu dúvidas sobre a questão.  

Já no que respeita aos factos, alegados por Fernando Lima no recurso de 

impugnação, no sentido de que, nessa altura, pôs o seu lugar à disposição ou que apenas 

acedeu a implementar as soluções informáticas necessárias porque João Rendeiro lhe 

referiu que seria uma situação de curta duração, foram as próprias declarações do 

recorrente que afastaram estes factos. Efetivamente, em audiência de julgamento 
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Fernando Lima não referiu o primeiro facto e, quanto ao segundo, afirmou que tinha de 

ser uma solução provisória porque era problemática de gerir em termos informáticos.  

Resultou ainda das declarações de Fernando Lima que a sua preocupação não era 

propriamente o facto da informação que constava nos extratos ser falsa e que o mesmo 

sempre teve conhecimento da utilização dos descritivos em causa.  

Considera-se igualmente provado, face ao teor do depoimento de José Castilho e 

das declarações de Paulo Lopes, que Fernando Lima tentou, já após ter sido nomeado 

administrador, alterar o procedimento em questão, nos termos dados como provados na 

decisão impugnada. 

Não obstante essas tentativas, não se admite como razoável e verosímil que 

Fernando Lima tivesse agido na convicção de que nada mais lhe era exigível e que, 

ancorado nessas tentativas, não lhe podia ser assacada qualquer responsabilidade. 

Efetivamente, mesmo que se aceite que Fernando Lima não procurou saber, de forma 

cabal, quais os seus deveres enquanto administrador, conforme afirmou nas suas 

declarações, é inverosímil que, tendo conhecimento da natureza ilícita dos factos, não 

soubesse que, mesmo sem ter de denunciar a situação às entidades de supervisão, existiam 

outras formas suscetíveis de fazer cessar a conduta, designadamente ele próprio, que tinha 

conhecimentos de informática, podia alterar o procedimento ou instruir a Direção de 

Sistemas, que estava sob a sua alçada, a introduzir as alterações, convocar formalmente o 

Conselho de Administração e fazer consignar em ata a sua oposição ou recorrer ao 

conselho fiscal, conforme referiu a CMVM, na decisão impugnada, e que, tratando-se de 

uma conduta inequivocamente ilícita, tinha o dever de agir. Conclui-se nestes termos 

porque não estamos perante situações de fronteira, dúbias, nem que se tenham 

desenvolvido num período temporal curto. Estamos perante uma prática cuja ilicitude é 

evidente e que se prolongou durante vários anos. Acresce que Fernando Lima era 

administrador desde 2005 e as condutas que poderia ter adotado não exigem especiais 

conhecimentos jurídicos. Correspondem, na verdade, a práticas que, qualquer pessoa 

média, na posição de administrador, teria noção de que estavam ao seu alcance e que lhe 
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eram exigidas. Fernando Lima revelou, nas suas declarações, ser uma pessoa capacitada, 

não sendo, por isso, verosímil que estivesse convencido, durante tanto tempo, que nada 

mais lhe era exigido. 

É evidente que tentar convencer informalmente outros administradores, nomear 

grupos de trabalho com sugestões, apresentá-las, é mais fácil, mais cómodo. É evidente 

também que a adoção de uma postura com eventuais contornos mais fraturantes podia ter 

implicações para a vida profissional e pessoal de Fernando Lima. Contudo, não foi 

produzida prova minimamente consistente no sentido de que, caso Fernando Lima tivesse 

adotado outro tipo de conduta, nomeadamente aquelas que se referiram, a mesma não teria 

produzido efeitos ou que provavelmente ficaria muito tempo sem encontrar trabalho, não 

conseguiria sustentar a família ou lhe adviriam os “problemas graves” que genericamente 

alega no seu recurso de impugnação. Por conseguinte, não obstante se compreender que 

uma ação de maior intensidade, face à resistência dos demais membros do conselho de 

administração, não seria certamente fácil de adotar e poderia ter implicações em várias 

dimensões da sua vida, a verdade é que a prova produzida não permite sustentar, em 

termos factuais, que essas implicações assumiriam uma dimensão que tornassem 

inexigível, naquelas circunstâncias, não ter adotado as medidas adequadas para lhe pôr 

termo.  

Considera-se, assim, à luz das regras da experiência comum e critérios de 

normalidade e razoabilidade, que se entende não terem sido minimamente abalados pela 

prova produzida, que Fernando Lima tinha noção, enquanto administrador, de que podia e 

devia ter feito mais e tinha consciência da ilicitude da sua conduta. No que respeita à sua 

vontade, atendendo ao facto do recorrente se ter manifestado contra esta prática, 

considera-se que não fez mais, não porque desejasse a verificação da infração, mas 

enquanto consequência necessária da sua inação.  

Quanto a Paulo Lopes, resulta dos factos provados que o mesmo, em 2002, 

também prestou um contributo importante para a prática dos factos. Não por via das 

conclusões do Grupo de Trabalho, pois estas conduziam ao desenvolvimento de uma 
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plataforma informática que, só por si e desligada do concreto descritivo que veio a ser 

inserido nos extratos, não tem relevância autónoma nos presentes autos. Acresce que não 

ficou demonstrado que a designação “variação potencial”, proposta pelo Grupo de 

Trabalho, tenha sido implementada. Contudo, participou na parametrização do descritivo, 

conforme resulta claramente da cópia do e-mail de fls. 9667, cujo assunto – “CBO para 

eventuais ajustamentos” – não suscita dúvidas no sentido de que o mesmo tinha perfeita 

noção daquilo que estava em causa e que a informação que iria ser incluída nos extratos 

era falsa e ilícita. Aliás, o recorrente revelou, nas suas declarações, de que tinha noção de 

que se tratava de informação falsa. 

No que respeita ao e-mail remetido por Nuno Paramés, datado de 31.10.2005, não 

há qualquer evidência de que Paulo Lopes tenha empreendido qualquer ação na sequência 

dessa comunicação. 

O mesmo já não se pode dizer no que respeita aos e-mails de 19.09.2008, de fls. 

9178 e 9180, reveladores de que Paulo Lopes, nessa fase, contribuiu para a perpetuação da 

conduta ilícita, o que, aliás, o próprio não negou nas suas declarações, tendo apenas 

esclarecido que, pese embora não concordasse com a adoção destes descritivos, naquele 

momento e face aos valores em causa tinham de ser criados novos títulos.  

Para além dos referidos contributos positivos, não se duvida, face à prova 

produzida, que Paulo Lopes sempre teve conhecimento de que os descritivos referidos 

foram utilizados nos extratos emitidos pelo BPP. Isso resultou, desde logo, em grande 

parte das declarações do próprio. Efetivamente, Paulo Lopes apenas referiu, em sentido 

dissonante com tais factos, que, quando apresentou as conclusões do Grupo de Trabalho 

Impacto 2008, ficou convencido de que os descritivos haviam sido eliminados e que 

apenas em setembro de 2008 e na sequência de uma conversa com um comercial do 

Banco é que se apercebeu que os mesmos continuavam a ser inseridos nos extratos. Tais 

declarações não mereceram credibilidade, por três razões. Em primeiro lugar, as 

conclusões não propõem como única solução a eliminação do Leaving Seagull. Em 

segundo lugar, Paulo Lopes sustentou a sua convicção no facto de ter apresentado as 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

523 

 

conclusões a Fernando Lima e ser do seu conhecimento que o mesmo não concordava 

com a solução e este lhe ter afirmado que os referidos descritivos iriam ser eliminados. 

Ora, estes factos não foram confirmados por Fernando Lima. Efetivamente, este 

recorrente referiu que disse que iria apresentar as conclusões à Comissão Executiva.  

Já se admite como razoável que Paulo Lopes tenha tentado alterar o procedimento 

junto de membros da Comissão Executiva durante o período em questão e conforme o 

próprio referiu. Admite-se este facto como razoável, na medida em que Pedro Assunção, 

que partilhava o gabinete com Paulo Lopes, confirmou que este, por diversas vezes, se 

manifestou contra a situação em causa e as “Notas relativas à envolvente”, que constam 

no documento elaborado pelo Subgrupo de Trabalho Impacto 2008, coordenado por si, 

são demonstrativas da sua discordância em relação ao LS. Acresce ainda que Rui 

Domingues confirmou que Paulo Lopes foi um dos diretores que, em 2002, manifestou, 

junto de Salvador Fezas Vital, preocupações em relação à solução adotada. 

Alega Paulo Lopes que praticou os factos ao abrigo de um contrato de trabalho. 

Admite-se como razoável que este facto possa ter interferido com a perceção da ilicitude 

da sua conduta quando, em 2002 e na qualidade de Diretor, participou nos factos, por via 

da parametrização do título, uma vez que se encontrava numa relação de evidente 

subordinação. Contudo, já na qualidade de administrador é de evidente senso comum que 

esta explicação é inverosímil. Com efeito, podendo existir administradores mais e menos 

influentes, conforme já referido, incluindo-se Paulo Lopes e Fernando Lima no segundo 

conjunto e, pese embora Paulo Lopes tenha mantido, no essencial, as mesmas funções 

(conforme confirmou, entre outros, Nuno Paramés), o certo é que já não existe uma 

relação formal de subordinação. Do que se trata na verdade é, conforme resulta das regras 

da experiência comum, de estar ou não disposto a aceitar as consequências de eventuais 

oposições e resistências em relação aos demais administradores face a ações 

eventualmente fraturantes, sendo certo que também em relação a Paulo Lopes não há 

prova minimamente consistente no sentido de que caso tivesse empreendido outro tipo de 
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ações teria enfrentado problemas para a sua vida que tornavam inexigível, naquelas 

circunstâncias, a sua adoção. 

Acresce que a atuação de Paulo Lopes, enquanto administrador, não se traduziu 

apenas numa conduta omissiva. Efetivamente, conforme se referiu, Paulo Lopes sugeriu o 

aumento do Leaving Seagull, sendo certo que não resulta da prova produzida que o 

mesmo tivesse sido coagido a fazê-lo. Paulo Lopes fê-lo porque efetuou a sua própria 

ponderação dos interesses em causa. 

Considera-se, assim, quanto a Paulo Lopes, que valem as mesmas asserções tecidas 

a propósito de Fernando Lima, sendo inverosímil que, quer por não ter empreendido 

outras ações para pôr termo ao Leaving Seagull, quer por ter participado ativamente na 

perpetuação da conduta, tinha noção de que podia e devia ter feito mais e de que podia e 

não devia ter contribuído para a perpetuação da infração, ou seja, agiu com plena noção 

dos factos e com consciência da ilicitude da sua conduta enquanto administrador. No que 

respeita à sua vontade, atendendo ao facto do recorrente se ter manifestado contra esta 

prática, entende-se que não fez mais e enviou o e-mail de 19.09.2008 não com a específica 

vontade de verificação da infração, mas enquanto consequência necessária da sua inação e 

da manutenção dos descritivos.  

Alegam alguns dos recorrentes que o BPP foi inspecionado pelo Banco de Portugal 

e pela CMVM ao longo dos anos e que estas entidades de supervisão tinham 

conhecimento da existência de garantias. Pese embora não se duvide da existência de 

inspeções durante o período em causa, até pela simples razão de que se trata de um 

período relativamente longo e ainda que se admita, como premissa meramente teórica, que 

as referidas entidades tinham conhecimento das garantias, a verdade é que não foi 

produzido nenhum elemento concreto, específico ou consistente no sentido de que o BdP 

ou a CMVM tinham conhecimento de que as referidas garantias eram refletidas nos 

extratos através de descritivos eram falsos. E é isto que está em causa nos presentes autos. 

Procurou-se ainda produzir prova no sentido de que a Deloitte, que era a sociedade 

revisora oficial de contas do BPP, fazia auditorias informáticas e conhecia a flexibilização 
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da oferta. Contudo, não foram produzidos elementos probatórios minimamente 

consistentes no sentido de que a referida sociedade tinha conhecimento de que o BPP 

refletia as garantias, nos extratos, através de descritivos falsos. Efetivamente, estes factos 

não foram evidentemente confirmados pela testemunha Luís Augusto Gonçalves 

Magalhães (doravante Luís Magalhães), sócio da Deloitte e revisor oficial de contas desde 

a constituição do BPP. Também José Castilho que acompanhava o trabalho dos auditores, 

na parte informática, não asseverou os factos referidos e Fernando Lima apenas sabia 

aquilo que José Castilho lhe transmitia.  

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão IX – A realização sistemática de 

registos de operações “fictícias” envolvendo as carteiras dos SIV’s de retorno 

absoluto e/ou as carteiras de clientes de gestão discricionária”, foi relevante, desde 

logo, o Relatório elaborado pela CMVM, com a epígrafe “Ação de supervisão ao Banco 

Privado Português, SA – Operações Fictícias entre SIV, com clientes ou com o próprio 

BPP”, junto a fls. 26866 a 26901, elaborado por Rita Correia e Custódio Pinto. Este 

Relatório suporta a generalidade dos factos provados relativos às transferências de títulos 

que não existiam ou que não existiam em quantidade suficiente, não havendo razões 

minimamente consistentes para duvidar da exatidão e veracidade da análise e dos factos 

relatados nesse documento. 

Adicionalmente, contribuíram também para o apuramento dos factos um conjunto 

de listagens, elaboradas pela Administração Provisória a pedido da CMVM e que contêm 

dados de suporte dos factos provados, designadamente as seguintes: listagem das 

estratégias de investimento, fls. 230-231; listagem de todas as transações de valores 

mobiliários, efetuadas em novembro de 2008, junta a fls. 2609 a 2753, e elaborada pela 

Administração Provisória do BPP a pedido da CMVM – cfr. fls. 2608 (cfr. também CD de 

fls. 27284); listagem de todas as transações de valores mobiliários efetuadas para o 

período de julho a outubro de 2008 (e também novembro) de fls. 4505 a 4676 – cfr. 

pedido da CMVM de fls. 4451, D57; ficheiro dos registos da área operacional relativo aos 
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valores /e/ou investimentos efetuados) em conta de cada cliente, de fls. 13278 a 13357 a 

pedido da CMVM – cfr. e-mail de fls. 13275-13276 e pedido da CMVM de fls. 13274; 

lista dos clientes que ordenaram o resgate dos seus investimentos durante o mês de 

novembro de 2008 (D30), de fls. 3131 a 3133, a pedido da CMVM (cfr. fls. 3038) e no 

CD nº 08, de fls. 27284; lista de todos os resgates antecipados havidos no período de 

01.01.2008 a 31.12.2008 relativamente às estratégias de Retorno Absoluto Investimento 

Indireto com garantia de capital (D253, pedido da CMVM de fls. 17039), fls. 17041 a 

17133 e 17139 a 17231; listagem de todas as aplicações de todos os clientes que 

investiram em Retorno Absoluto com garantia de capital (D186), de fls. 12346 a 12379 – 

cfr. pedido da CMVM de fls. 12345; documentos de fls. 12664 a 12666 e 12668v-12669-

v, remetidos a pedido da CMVM – cfr. fls. 12662 – relativos aos clientes com a conta de 

investimento n.º 6457 e com a conta de investimento n.º 17958, respetivamente; listagem 

detalhada de todos os ativos detidos pelas estratégias de Retorno Absoluto (investimento 

indireto) e Retorno Relativo, a 31.10.2008 e 28.11.2008, de fls. 9765 a 9796 – cfr. pedido 

da CMVM de fls. 9764 (cfr. CD nº 34, fls. 27309); ficheiro que reflete as contas 

Extrapatrimoniais do Banco, em 31 de outubro de 2008 e 28 de novembro de 2008, 

denominado “CMVM ponto D199.slsx”, remetido à CMVM pelo BPP, que conta no CD 

nº 19, de fls. 27295 – cfr. fls. 26893. Não há elementos minimamente consistentes para 

duvidar da exatidão e veracidade do conteúdo destes documentos. 

No que respeita à finalidade das operações e ao facto dos clientes desconhecerem a 

realização deste tipo de operações, considera-se que é uma evidência face à natureza das 

mesmas. 

Quanto aos factos não provados, importa referir, em primeiro lugar, que, em 

concreto, a decisão impugnada descreve dois tipos de operações diferentes, 

designadamente (i) operações tendo por objeto diversos títulos que ou não existiam sequer 

nas carteiras onde as mesmas foram registadas, nem antes nem após o registo das mesmas, 

ou, existindo nessas carteiras, não existiam em quantidade suficiente para permitir a 

realização e cumprimento das operações de compra e venda que foram registadas pelo 
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Banco e (ii) operações simétricas de compra e venda de títulos a preços diferentes para 

gerar liquidez ou retirar liquidez às carteiras de clientes ou, nas palavras da decisão 

impugnada, registos sequenciais, quase simultâneos, de compras e vendas cruzadas do 

mesmo título, com a(s) mesma(s) contraparte(s), na(s) mesma(s) quantidade(s), mas com 

preços de compra e de venda diferentes. 

Refere-se na decisão impugnada que este tipo de operações correspondia a uma 

prática, perfeitamente institucionalizada no Banco durante todo o período em que o BPP 

comercializou os denominados produtos de retorno absoluto, foi decidida e sempre 

executada com pleno conhecimento da sua Administração, designadamente de todos os 

ora Arguidos pessoas singulares. 

Paulo Lopes, nas suas declarações, negou ter tido qualquer conhecimento ou 

intervenção nas operações que envolveram títulos que não existiam nas carteiras ou que 

não existiam em quantidades suficientes, não tendo excluído a possibilidade de terem 

ocorrido lapsos, que seriam detetados no final do mês. No que respeita às compras e 

vendas cruzadas, o recorrente, confrontado com a existência de trade tickets do mesmo 

título, de compras e vendas simétricas efetuadas no mesmo dia a preços diferentes, 

assumiu que isso era estranho e que saía fora do que normalmente faziam. Mais 

esclareceu que o procedimento habitual, utilizado para gerar liquidez nas carteiras de 

retorno absoluto, correspondia àquele que Paulo Ribeiro descreveu e que, no essencial, se 

resume ao seguinte: “quando cada carteira estivesse a acabar, ao fazer a transferência 

dos títulos para a nova carteira, que ela fosse… Que esses títulos fossem transferidos de 

forma a manter o valor da carteira que estava a acabar em linha com os valores de saída 

que os clientes tinham para sair” (depoimento de Paulo Ribeiro, em suporte áudio, fls. 

32281-32284). Paulo Lopes designou estas operações como “compras e vendas” reais e 

que as condições gerais do contrato de gestão da carteira permitiam-lhe efetuá-las, ao 

preço a que as mesmas eram realizadas.  

Paulo Ribeiro confirmou o aludido procedimento e Rui Gomes negou que tivesse 

sido o mesmo o autor das compras e vendas cruzadas, cujos tickets aparecem com o seu 
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nome, tendo acrescentado que, a partir de determinada altura e por razões que desconhece, 

as transações identificavam-no sempre como o autor da operação. Mais referiu que essas 

transações eram estranhas e que não as conseguia explicar. 

Face ao teor das declarações de Paulo Lopes, em conjugação com os depoimentos 

de Paulo Ribeiro e de Rui Gomes, considera-se que o depoimento de Joana Peralta, 

prestado na fase organicamente administrativa, constante de fls. 26077 e 26079, não é 

suficiente para sustentar uma convicção segura quanto ao facto deste tipo de operações ter 

decorrido desde 2002 a 2008, tratando-se de uma matéria que justificava a sua inquirição 

na fase de impugnada judicial.  

É certo que Tiago Ferreira, Rui Domingues, Nuno Paramés e Pedro Assunção 

também confirmaram a existência de “transferências fictícias”. Contudo, Tiago Ferreira 

abordou a questão de forma genérica (cfr. fls. 26854 e 26855) e, para além disso, 

esclareceu que apenas analisou operações executadas nos anos de 2007/2008 e no âmbito 

do reconhecimento de direitos indemnizatórios a clientes já na fase da Administração 

Provisória (cfr. depoimento gravado em suporte áudio de fls. 32537-32540). Também Rui 

Domingues só revelou ter conhecimento dos factos na fase da Administração Provisória e 

não refere especificamente transações com títulos inexistentes ou em quantidades 

insuficientes ou compras e vendas cruzadas (fls. 26746 e 26747). Nuno Paramés faz 

referência a operações de compra e venda de títulos. Contudo, mais uma vez se trata de 

um conhecimento que lhe adveio da análise que efetuou durante a Administração 

Provisória (fls. 26728 e 26729), sendo certo que Pedro Assunção, que também participou 

nessa análise (cfr. depoimento em suporte áudio de fls. 32545-32548), referiu que apenas 

tomaram em consideração um período de 12 meses. 

É certo também que no relatório de fls. 6261, elaborado em 2002, Paulo Lopes 

exarou o seguinte: “Dado que o Banco efetua uma gestão discricionária de carteira nos 

clientes deste tipo de operações, e que a volatilidade do valor dos ativos não permite 

atingir o objetivo comercial mencionado no parágrafo anterior, apenas o recurso a uma 

série de operações internas entre clientes, com a passagem de resultados de uns para os 
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outros, ou os ajustamentos aos preços de mercado dos valores dos ativos detidos, tornam 

possível atingir esse objetivo”. Contudo, daqui não resulta que as operações referidas se 

traduzissem no tipo de operações descritas na decisão impugnada e que tenha sido 

implementada a primeira sugestão. O mesmo também não se retira do documento junto a 

fls. 3654 a 3662, com a epígrafe “Descrição do Processo de Investimento na Área de 

Asset Management”, remetido pela Administração Provisória do BPP a pedido da 

CMVM. 

Assim, face aos meios de prova produzidos, considera-se que há que fazer 

aplicação do princípio in dubio pro reo face à existência de uma dúvida objetiva, razoável 

e insanável, acolhendo-se, assim, como verdadeiras as declarações de Paulo Lopes. É de 

salientar apenas que, podendo porventura, a prática assumida pelo recorrente não ser 

conforme com as normas legais aplicáveis, a verdade é que face à inexistência de 

elementos concretos de operações que traduzissem o procedimento referido pelo 

recorrente, não há substrato factual com o mínimo de consistência que pudesse justificar, 

nesta matéria, uma alteração não substancial de factos. 

Isto significa que não se pode concluir, com certeza, que o tipo de operações 

descritas na decisão impugnada tivesse sido efetuado, de forma generalizada, desde a 

criação dos produtos de retorno absoluto, com capital garantido e que Paulo Lopes e os 

demais recorrentes tivessem, sequer conhecimento, das concretas operações descritas nos 

factos provados. 

Quanto à possível violação de deveres de cuidado, suscetíveis de sustentar a 

imputação dos factos aos recorrentes a título negligente, considera-se, no que respeita a 

João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima que essa hipótese 

deve ser afastada liminarmente mediante a aplicação do princípio da confiança. 

Efetivamente, a área de retorno absoluto era gerida por Paulo Lopes há vários anos e, em 

concreto, não resulta da prova produzida a existência de razões suficientemente 

consistentes que indiciassem ou os levasse a suspeitar da prática dos factos. 
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No que respeita a Paulo Lopes, é evidente que, pese embora gerisse de uma forma 

muito centralizada a área do retorno absoluto, conforme resultou dos depoimentos de 

Paulo Ribeiro e Rui Gomes, não é razoável admitir que tivesse conhecimento de todas as 

concretas operações efetuadas e que não depositasse confiança nas pessoas que 

trabalhavam consigo, nem que as mesmas não tivessem qualquer autonomia operacional, 

dentro evidentemente dos limites definidos pelos procedimentos instituídos pelo 

recorrente. Acresce que a imagem que se retira dos aludidos depoimentos é que Paulo 

Lopes era zeloso, estava presente, não sendo possível concluir que pudesse ter agido com 

mais zelo ou cuidado para evitar ou detetar atempadamente este tipo concreto de 

operações que ficaram provadas. 

Também não ficou provado que as operações em causa tenham conduzido à 

apropriação de qualquer quantia pelo BPP, porquanto não é possível concluir que os 

clientes cujos contratos não tinham comissão de performance estivessem envolvidos 

nestas operações. 

Por último, ficaram por demonstrar as demais operações descritas nos factos não 

provados, porquanto as listas de fls. 17041-17133 e 17139-17231, que a decisão 

impugnada indica como suporte, não são suficientes para sustentar a conclusão de que as 

menos-valias aí indicadas tenham sido originadas por operações de compra e venda 

cruzada. 

* 

Quanto aos factos reproduzidos na Divisão X – Transferência da carteira 

própria para a carteira da “Estratégia”  25 e entre as carteiras das “Estratégias 

PICL 8 e PIAP 27, de Credit Default Swaps (CDS’s) com exposição ao Lehman 

Brothers já depois do anúncio público da falência deste Banco– Subdivisão I - 

Transferência de um CDS com exposição ao Lehman Brothers da carteira própria 

do BPP para a carteira da PIAP 25”, foi relevante, desde logo, o documento contratual 

de suporte da aquisição do CDS em causa pelo BPP e respetivas caraterísticas, 

designadamente a cópia da sua confirmação, que consta a fls. 11531 a 11542. 
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Contribuiu também para o apuramento dos factos a impressão do extrato de fls. 

11294-11295 (a pedido da CMVM – cfr. fls. 11227), que confirma a existência do CDS e 

o montante nominal e bem assim a impressão da notícia dos factos relativos ao Lehman 

Brothers de fls. 24716, que é, aliás, um facto público e notório, sendo de salientar apenas 

que, conforme alegou Paulo Lopes, do que se tratou foi de um pedido de proteção de 

credores ao abrigo do Chapter 11 bankruptcy protection. Aceita-se também conforme o 

recorrente afirmou que o evento de crédito só é declarado oficial após a sua ocorrência 

num prazo de 48 horas depois. Contudo, como é evidente já existia uma possibilidade real 

e efetiva de incumprimento. 

Foi igualmente essencial o Memo elaborado pelo Departamento de Auditoria do 

BPP, datado de 25.03.2009, e com a epígrafe “Análise do impacto do default da Lehman 

Brothers e sequência de acontecimentos, junto a fls. 24710 a 24713, que confirma: a 

aquisição do CDS para a carteira própria do BPP e as suas caraterísticas; a venda da 

posição à estratégia PIAP 25 com data-valor de 20.06.2008; o registo, nesta estratégia, de 

um montante de € 9.127.722,22; e que a venda à referida carteira apenas foi realizada em 

22.09.2008, após consulta do movimento de registo no sistema central; a não existência de 

e-mails nas mailbox´s do BPP relativas a esta operação no dia 20.06.2008; o envio de um 

e-mail no dia 22.09.2008 por Joana Peralta com a indicação de se proceder à transferência 

do CDS em causa para a estratégia PIAP 25, em data-valor de 21.06.2008, dirigido a Rui 

Domingues e Stella Marques; e a existência no arquivo da Direção de Operações de um e-

mail datado de 20.06.2008 relativo a esta operação. Não há razões para duvidar da isenção 

e veracidade do documento referido. 

Adicionalmente, contribuíram com relevância direta para a demonstração dos 

factos provados as cópias dos e-mails enviados por Paulo Lopes à Comissão Executiva e a 

Tiago Ferreira, com conhecimento a João Rendeiro, juntos a fls. 11012, a cópia do e-mail 

enviado no dia 22.09.2008 por Joana Peralta, junta a fls. 24714, e bem assim a cópia do e-

mail que foi arquivado, de fls. 24714v.  
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Foi também importante, para apuramento das caraterísticas da estratégia PIAP 25, 

a documentação relativa à sua constituição, junta a fls. 11069-11077, o “Portfólio 

Management Agreement” celebrado com o BPP Cayman, de fls. 11080-11085, o 

certificado de fls. 11089-11090, e os Termos e Condições de fls. 11092 a 11097. 

As impressões do sistema informático de fls. 11015, 11294, 11297-11300 e 11305 

a 11309 contribuíram igualmente para o apuramento dos factos, porquanto confirmam que 

o CDS estava registado pela respetiva quantidade e preço de cotação “zero” e a realização 

da operação de transferência. 

Por sua vez, as cópias dos e-mails de fls. 11008 e 11009 revelam o montante da 

perda efetivamente imputada à PIAP 25 e que a mesma não foi refletida na carteira 

própria. 

Alega Paulo Lopes que “da condenação não se compreende quais os prejuízos 

resultantes para os clientes mencionados na decisão”, porquanto: em 15 de Setembro de 

2008 não era ainda possível estimar os montantes das perdas (ou se elas iriam 

efetivamente ocorrer) decorrentes da apresentação do referido banco à proteção de 

credores, atento o facto do leilão determinativo de tal situação apenas “vulgarmente” 

ocorrer passados 20 a 30 dias; os leilões dos CDS’s onde se apura o valor final dos 

mesmos distam cerca de 30 dias após o seu vencimento, ou, qualquer outro evento; como 

é público e notório viveram-se momentos de incerteza, pânico, confusão, após o dia 15 de 

Setembro, sendo que o Barclays Bank, anunciou no dia 16 de Setembro a aquisição, 

sujeita à aprovação regulamentar, do banco de investimento norte-americano e divisões 

juntamente com o seu edifício sede de Nova Iorque (aquisição que viria a ser 

concretizada no dia 20), em 22 de Setembro de 2008 a Nomura Holdings anunciou que 

tinha concordado em adquirir a franchising da Lehman Brothers na região da Ásia-

Pacífico, incluindo o Japão, Hong Kong e Austrália e, no dia seguinte, a Nomura 

anunciou a sua intenção de adquirir a Lehman Brothers e o investimento bancário e 

capital daquelas filiais na Europa e no Médio Oriente; por outro lado, parte do negócio 

de investimento (sociedade Neuberger Berman LCC) foi vendida a 20 de Setembro de 
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2008 a duas sociedades de private equity (Bain Capital Partners e Hellman & Friedman); 

esclarece-se ainda que o evento de crédito só é declarado oficial após a sua ocorrência, 

salvo erro, num prazo de 48 horas depois. E, acrescente-se, o valor de recuperação 

determinado muito depois, como consta dos documentos facultados pelo BdP, o que 

basicamente faz com que o valor (ganho ou perda) seja determinado mais tarde”. 

Admitem-se estes factos como verdadeiros, face ao teor das declarações de Paulo Lopes e 

à inexistência de prova em sentido contrário. Contudo, tais factos são inócuos para 

infirmar quer a realização da operação, quer a existência de uma perda no montante supra 

indicado, face à demais prova produzida, que é concludente num sentido e no outro. 

Também foi relevante a lista dos clientes que detinham Loan Notes da PIAP 25 em 

31.10.2008, de fls. 10961 a 10963, a pedido da CMVM – fls. 10586 – a cópia da 

deliberação do Conselho Diretivo da CMVM de fls. 24703 a 24708 e o ofício de 

notificação ao BPP nº 778/IF/DIEM/2009/9830, de 28/04/2009, junto a fls. 11506 a 

11508, para o apuramento dos factos respetivos. 

Por último, no plano da prova documental, contribuíram para o apuramento dos 

factos as impressões do sistema de fls. 11300 e 11303-11304, que demonstram o estorno 

das operações, as impressões do sistema de fls. 11291 a 11293, que confirmam o registo 

da perda para a carteira própria em 30.04.3009. É evidente que o estorno se traduziu num 

crédito. Contudo, desconhece-se se os clientes afetados já recuperaram ou não este 

crédito, pelo que este facto ficou por demonstrar. 

Todos os documentos indicados mereceram credibilidade, porquanto não existem 

elementos minimamente consistentes que suscitem dúvidas quanto à sua veracidade, 

exatidão e, no caso de cópias, da sua conformidade com os originais. 

Acresce que outros meios de prova corroboraram os factos descritos. Foi o caso do 

depoimento de Rui Gomes, tendo o mesmo confirmado que Paulo Lopes deu uma ordem 

verbal a Joana Peralta para a mesma efetuar a operação e o próprio recorrente confirmou 

essa ordem e a generalidade dos factos.  
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Também foi relevante o depoimento de Stella Marques, na medida em que 

confirmou que as palavras e números manuscritos no e-mail de fls. 24714v foram feitos 

por si e que foi com base nesse e-mail que realizou a operação e que foi colocado no 

arquivo, não se tendo apercebido da data do mesmo tendo em conta o número elevado de 

operações diárias que executava.  

Admite-se ainda que Paulo Lopes tenha solicitado a constituição de provisões, mas 

não imediatamente após a ordem. Efetivamente, Tiago Ferreira, na fase organicamente 

administrativa, confirmou que o recorrente, na segunda quinzena de novembro, lhe 

efetuou esse pedido (cfr. depoimento gravado em suporte áudio de fls. 32537-32540), o 

que não foi infirmado pela testemunha em audiência de julgamento, que esclareceu que 

apenas foram constituídas provisões para o retorno absoluto em novembro por referência a 

outubro. Não há razões para duvidar da credibilidade de Tiago Ferreira, nesta parte. 

Aceita-se igualmente como possível, conforme afirmou Paulo Lopes e face à inexistência 

de prova em sentido contrário, que a concreta data-valor escolhida no mês de junho tenha 

sido de forma a permitir que os clientes recebessem mais juros.  

No que respeita à intervenção dos recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard e 

Fernando Lima na prática dos factos, a prova produzida não é linear, nem é convergente 

em relação a dois pontos, designadamente o dia em que Paulo Lopes deu a ordem a Joana 

Peralta e a existência ou não de dois telefonemas, no dia 15.09, referidos por Paulo Lopes, 

um da parte de João Rendeiro e outro de Paulo Guichard, este mais insistente e assertivo, 

a darem instruções para a execução da operação. 

A prova não foi convergente, quanto ao primeiro ponto, porquanto Paulo Lopes 

referiu que deu a ordem no dia 16.09, na sequência dos e-mails que remeteu, no dia 

anterior para a Comissão Executiva e com conhecimento de João Rendeiro e no dia 16.09 

a Tiago Ferreira, com conhecimento a João Rendeiro e à Comissão Executiva. Sucede que 

Rui Gomes afirmou que a ordem verbal dada por Paulo Lopes a Joana Peralta foi na 

mesma ocasião da ordem que o recorrente lhe transmitiu para efetuar a operação descrita 

na subdivisão II, o que ocorreu necessariamente antes das 09h46m, do dia 15.09.2008, 
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atenta a data e hora do e-mail de Rui Gomes de fls. 12191. Rui Gomes, em acareação com 

Paulo Lopes, reiterou o seu depoimento no sentido de que a ordem dada a Joana Peralta 

foi na mesma ocasião em que lhe foi transmitida a sua. Também Joana Peralta, no 

depoimento prestado na fase organicamente administrativa, referiu que a ordem lhe foi 

dada por Paulo Lopes no dia 15 de setembro – fls. 26082. A versão de Paulo Lopes 

encontra algum apoio nos e-mails de fls. 42758, que sugerem que a questão se colocou 

durante o dia 15.09, sendo certo que as testemunhas podem lavrar numa confusão 

involuntária. Acresce ainda que Tiago Ferreira referiu que, na manhã do dia 16, ele e 

Paulo Lopes chegaram muito cedo ao Banco e que, antes do e-mail, falou com Paulo 

Lopes, tendo ideia de que este lhe disse que já tinha falado com eles e que Paulo Lopes, 

sozinho, não tomaria uma decisão daquelas. Face a estes meios de prova em sentido 

divergente, não havendo razões para dar mais credibilidade a uns em detrimento dos 

outros, não foi possível concluir pela data exata da ordem, mas apenas que seguramente 

foi nos dias 15 ou 16 de setembro de 2008. 

Este facto é aparentemente importante para os demais recorrentes, na medida em 

que os primeiros telefonemas que constam, no registo telefónico das chamadas efetuadas 

por João Rendeiro nesse dia (cfr. apenso, fls. 41312), foram efetuados por volta das 

11h30m, sendo certo que Paulo Lopes não nega que tenham ocorrido a essa hora.  

Sucede que, mesmo que se admita que a ordem a Joana Peralta tenha sido dada no 

dia 15.09, por Paulo Lopes, antes de qualquer telefonema de João Rendeiro e de Paulo 

Guichard, há três pontos incontornáveis. Em primeiro lugar, a operação não foi executada 

nesse dia. Em segundo lugar, Paulo Lopes remeteu nesse dia um e-mail à Comissão 

Executiva e com conhecimento a João Rendeiro a descrever a operação e cujos termos 

indicam que a operação ainda não havia sido executada. Em terceiro lugar, João Rendeiro, 

Paulo Guichard e Fernando Lima não responderam a esse e-mail, não se insurgiram, não 

efetuaram qualquer manifestação. Isso retira-se das próprias declarações dos recorrentes e 

não há nenhuma evidência nos autos nesses termos. Mesmo que o e-mail do dia 16.09, 

dirigido a Tiago Ferreira, tivesse sido interpretado, por João Rendeiro e Fernando Lima 
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(como os próprios referiram), no sentido de que estaria em curso a constituição de 

provisões (o que não era o caso, resultando da sequência de e-mails desse dia e em sentido 

convergente com as declarações de Paulo Lopes que estava em causa uma informação 

solicitada pelo Banco de Portugal sobre a exposição do BPP ao Lehman Brothers), é 

evidente que a ilicitude da operação continuava a ser inequívoca (mesmo para quem, 

como Fernando Lima, não tinha formação financeira), não sendo minimamente razoável 

admitir, de acordo com parâmetros de normalidade e razoabilidade, que os recorrentes não 

tivessem noção disso. Ora, sendo destinatários de um e-mail que os podia comprometer, 

aquilo que seria expetável era que, mesmo tendo conhecimento do seu conteúdo após 

16.09, os recorrentes tivessem reagido, se tivessem demarcado daquela operação, tivessem 

feito constar pela mesma via que não leram o e-mail, que a operação foi efetuada sem o 

seu conhecimento. Não foi isso que sucedeu.  

Acresce ainda, quanto a João Rendeiro, que no registo de chamadas de fls. 41309 

(cfr. apenso em linha), não constam apenas chamadas para o BPP pelas 11h30m, mas 

também duas chamadas ao final da tarde, um das quais pelas 18h07m, com a duração de 

11 minutos. Ora, não é credível à luz das regras da experiência comum e critérios de 

normalidade e razoabilidade, que, tendo ocorrido um evento tão preocupante, que 

inclusive levou o Banco de Portugal a solicitar aos Bancos o seu envolvimento com o 

Lehman Brothers, conforme resulta do e-mail de Tiago Ferreira, de fls. 42761, e que 

gerou, no BPP, a troca de e-mails supra referida, João Rendeiro, após essa sucessão de 

eventos e ao fim da tarde, não tenha sido informado do que estava a decorrer, sendo certo 

que, tendo ou não já sido dada a ordem por Paulo Lopes a Joana Peralta, a verdade é que a 

operação ainda não havia sido executada. Por conseguinte, as declarações de João 

Rendeiro no sentido de que apenas tomou conhecimento da operação no dia 17.09, 

quando regressou a Portugal, tendo sido informado de que o assunto estava tratado e que 

havia neutralidade económica, devido à constituição de provisões, não mereceram 

credibilidade. E não mereceram não só pelas razões referidas, mas também porque, 
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conforme salientado, não podia ter sido informado da alegada “neutralidade económica”, 

uma vez que o pedido de provisões foi efetuado mais tarde.  

Para além disso, no que respeita a Paulo Guichard, as suas declarações (cfr. suporte 

áudio de fls. 32001-32007) são, em si mesmas, inverosímeis, pois afirmou que, nessa 

altura estava num país africano, acompanhado por Bernardo Ribeiro e que foi este quem, 

passado um ou dois dias, telefonou para a sala de mercados. Ora, Bernardo Ribeiro era 

private banker, sendo ilógica e não credível tal versão do sucedido. Acresce ainda que 

Paulo Guichard afirmou ter tomado conhecimento da exposição do BPP ao Lehman 

Brothers apenas a posteriori. O que também é inverosímil pois, consta a fls. 42756 e ss, 

um e-mail remetido por Vítor Castanheira à Comissão Executiva, no dia 12.09, a informar 

sobre a exposição do Banco ao Lehman Brothers. Não é credível, à luz de padrões de 

normalidade e razoabilidade, que, no dia 15.09 (ou seja, três dias depois), o recorrente já 

não tivesse lido o e-mail. 

Tanto mais que os recorrentes tinham acesso aos e-mails através do telemóvel 

(blackberrys), conforme resultou do depoimento de Ana Isabel Peixoto e bem assim das 

declarações de Fernando Lima. Efetivamente, extrai-se das declarações do recorrente que 

os blackberrys já eram utilizados nesta altura. É certo que Fernando Lima afirmou que 

não utilizava o telemóvel para esse efeito, porque recebia muitos e-mails e não era 

funcional, e que era a secretária, Ilda Esteves, quem o alertava para os e-mails mais 

urgentes. Contudo, também referiu que via o seu e-mail todos os dias, mais do que uma 

vez por dia, por vezes à noite. Tais declarações demonstram que o recorrente via com 

frequência a sua caixa de correio, o que, conjugado com a circunstância já referida, de 

ausência de uma reação/oposição formal ao e-mail de Paulo Lopes, torna inverosímeis as 

declarações do recorrente no sentido de que provavelmente só viu o e-mail 3/4 dias 

depois. 

É por estas razões que se conclui, com segurança e fazendo apelo a padrões de 

normalidade e razoabilidade que não foram infirmados pela prova produzida, que, mesmo 

não se podendo concluir pela veracidade da totalidade da versão de Paulo Lopes, no 
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sentido de ter recebido instruções por telefone de João Rendeiro e Paulo Guichard, estes 

recorrentes tiveram conhecimento do e-mail do dia 15.09, antes do e-mail do dia 16.09, e 

nada fizeram, porque não quiseram. Também se conclui que tinham consciência da 

ilicitude da sua conduta, pois trata-se de uma operação cuja natureza ilícita é evidente, não 

sendo verosímil, à luz de parâmetros de normalidade e razoabilidade, que, sendo um 

Presidente do Conselho de Administração e o outro Presidente da Comissão Executiva, 

estivessem convencidos de que não lhes era exigida qualquer atuação.  

Pelas mesmas razões, não mereceram credibilidade as declarações de Fernando 

Lima, no sentido de apenas ter tomado conhecimento da operação alguns dias depois 

quando regressou a Portugal. Também se conclui que tinha consciência da ilicitude da sua 

conduta, pois trata-se de uma operação cuja natureza ilícita é evidente, não sendo, por 

isso, verosímil, à luz de parâmetros de normalidade e razoabilidade, que o recorrente 

estivesse convencido de que não lhe era exigida qualquer atuação. 

Por conseguinte, no que respeita a João Rendeiro, Paulo Guichard e Fernando 

Lima não é possível concluir que tenham participado na decisão propriamente dita, 

conforme resulta da decisão impugnada. Contudo, conclui-se, face à prova produzida, que 

tomaram conhecimento da operação antes da sua execução e não adotaram qualquer 

medida adequada a pôr termo aos factos descritos, porque assim o quiseram, tendo agido 

voluntária e conscientemente. O que, sendo um menos em relação ao que constava na 

decisão impugnada, não consubstancia qualquer alteração (não substancial) de factos. 

No que respeita à intervenção de Salvador Fezas Vital, a prova produzida não 

permite concluir que, antes da ordem verbal dada por Paulo Lopes a Joana Peralta, aquele 

recorrente tivesse conhecimento e concordado com a operação, tendo em conta que não se 

pode concluir que esse facto tenha ocorrido no dia 16 de setembro, conforme sustentou 

Paulo Lopes. Contudo, o e-mail de 15.09.2008, pelas 15h46m, remetido por Salvador 

Fezas Vital a, entre outros, Paulo Lopes, é inequivocamente revelador, pelo seu assunto, 

que o mesmo concordou com a operação antes dela ser executada, sendo certo que não 

existe qualquer evidência de que o referido e-mail não seja conforme com o original ou 
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não seja verdadeiro. Acresce que a sequência de e-mails do dia 15.09.2008, junta aos 

autos (cfr. fls. 42758 e ss), demonstra que o recorrente, quando deu a sua concordância, 

não tinha razões para crer que a operação já tivesse sido ordenada. Conclui-se por isso, 

quanto a Salvador Fezas Vital, que o mesmo concordou com a operação, de forma 

voluntária e consciente, com pleno conhecimento da natureza e implicações da operação 

em causa. No que respeita à consciência da ilicitude, face à natureza da operação, é 

inverosímil que o recorrente não tivesse noção da ilicitude da sua conduta. 

É certo que, conforme referiu Paulo Lopes, o evento de incumprimento não é 

imediatamente declarado, nem a perda é determinada de imediato. Contudo, o facto do 

BPP ter executado esta operação logo no dia 15.09.2008 é a evidência de que iria existir, 

com toda a probabilidade, um impacto negativo, sendo inverosímil que Salvador Fezas 

Vital, tendo sido destinatário do e-mail de Paulo Lopes de 15.09.2008, pelas 11h56m, no 

qual refere expressamente “por forma a não existir impacto nos resultados deste ano” não 

tivesse noção disso. Razão pela qual, pese embora se admita (e, por isso, se consignou 

isso nos factos provados) que no dia 15 de setembro não era possível estimar o montante 

da perda, era possível estimar que iria existir uma perda (razão pela qual este facto ficou 

por demonstrar). 

Quanto a Paulo Lopes apesar de se aceitar, conforme alegou, que a perda e 

respetivo montante apenas seriam determinados cerca de 30 dias depois, que a data-valor 

foi escolhida para garantir que os clientes afetados recebessem o maior montante possível 

de juros, que o evento de crédito só é declarado oficial após a sua ocorrência, num prazo 

de 48 horas depois, a verdade é que, o que resulta da prova produzida, é que deu a ordem 

a Joana Peralta para executar a operação, porque assim o quis. E concluir-se-ia nestes 

mesmos termos ainda que se admitisse que Paulo Lopes tivesse recebido instruções de 

Paulo Guichard e João Rendeiro nesse sentido, conforme alegou. Com efeito, a postura 

assumida por Paulo Lopes relativamente ao episódio ocorrido no dia 17.11.2008 é 

claramente reveladora de que o mesmo manifestava a sua vontade quando discordava de 

uma situação e, neste caso, o que os e-mails por si escritos revelam é que participou na 
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execução dos factos porque concordou com a operação, de forma voluntária e consciente, 

querendo praticar os factos. No que respeita à consciência da ilicitude da sua conduta, é 

inverosímil, face aos contornos da operação, que não estivesse plenamente consciente de 

que a mesma era ilícita.  

Ficou por demonstrar que “face à oposição inicial da referida Joana Peralta, 

Paulo Lopes informou-a de que a Administração do Banco já tinha decidido que a 

transferência daquele CDS “era mesmo para fazer”, ordenando-lhe diretamente, na 

qualidade de Administrador responsável por aquele pelouro, que executasse a operação 

nos termos decididos pela Administração”. Efetivamente, pese embora esta afirmação 

tenha sido efetuada por Joana Peralta – fls. 26082 – a verdade é que face ao não 

apuramento da data da ordem, não é possível concluir que os factos descritos 

correspondam à verdade. 

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão X – Subdivisão II - Transferência 

de CDS com exposição ao Lehman Brothers da carteira da “estratégia” PICL 8 para 

a carteira da “estratégia” PIAP 27”, foi relevante, desde logo, a impressão do sistema 

de fls. 11316, que confirma a detenção do CDS pela carteira PICL 8.  

Também foi considerado o Memo elaborado pelo Departamento de Auditoria do 

BPP, referido na fundamentação dos factos reproduzidos da “Divisão X”, de fls. 11375 a 

11378, que confirma os seguintes factos: a existência do CDS na carteira da estratégia 

PICL 8 e suas caraterísticas; a transferência efetuada e a perda imputada; e as 

características das estratégias envolvidas. Não há razões para duvidar da isenção e 

veracidade do referido documento. 

Ainda no âmbito da prova documental e para apuramento das características da 

estratégia PICL 8, foram relevantes os seguintes documentos: certificado e documento de 

constituição da estratégia PICL 8, de fls. 11143-11168, “Portfolio Management 

Agreement” celebrado entre o BPP Cayman e a PICL 8, de fls. 11169-11174, certificados 
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de fls. 11179-11180, “Termos e condições” de fls. 11181-11186 e quadro com a estrutura 

acionista da PICL 8, de fls. 11187. 

Assumiu igual relevância a cópia da confirmação do CDS em causa, junta a fls. 

11543 a 11555, que atesta as caraterísticas do mesmo nos termos dados como provados. 

Contribuíram igualmente para a descoberta da verdade os seguintes documentos: 

cópia do e-mail enviado por Rui Domingues em 15.09.2008, junta a fls. 12191; certificado 

de fls. 11098, documento de constituição de fls. 11099 a 11122, “Portfolio Management 

Agreement” de fls. 11125 a 11130, certificados de 11134-11135, quadro com a estrutura 

acionistas de fls. 11136, “Termos e condições” de fls. 11137 a 11142, para apuramento 

das caraterísticas da estratégia PIAP 27; impressões do sistema de fls. 11014, 11319, 

11321 e 11327-11329, que confirmam as operações efetuadas; cópia dos e-mails de fls. 

11008, que confirmam o montante da perda efetivamente imputada à PIAP 27 e 

consequentemente a sua eliminação da conta da estratégia PICL 8; lista dos clientes que 

detinham Loan Notes da PIAP 27 em 31.10.2008, de fls. 10955 a 10966, a pedido da 

CMVM – fls. 10586 –, especialmente fls. 10963 a 10965; a impressão de fls. 11014; a 

cópia da deliberação do Conselho Diretivo da CMVM de fls. 24703 a 24708 e o ofício de 

notificação ao BPP nº 778/IF/DIEM/2009/9830, de 28/04/2009, junto a fls. 11506 a 

11508, para o apuramento dos factos respetivos; e as impressões do sistema de fls. 11313-

11314, 11324, que demonstram o estorno das operações.  

Todos os documentos indicados mereceram credibilidade, porquanto não existem 

elementos minimamente consistentes que suscitem dúvidas quanto à sua veracidade, 

exatidão e, no caso de cópias, da sua conformidade com os originais. 

No que respeita aos efeitos da operação nos clientes que detinham loan notes da 

PIAP 27, não há prova que sustente o facto de que os clientes em questão ainda não 

recuperaram tal montante. 

Para além da prova documental referida, foi relevante o depoimento de Rui Gomes, 

que confirmou a realização da operação e que a ordem lhe foi transmitida verbalmente por 

Paulo Lopes. Depoimento este que mereceu credibilidade, quanto aos factos em questão, 
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porquanto o próprio recorrente afirmou que, pese embora não se recorde da ordem, Rui 

Gomes não teria feito essa operação sem a sua autorização.  

Quanto ao pedido de constituição de provisões, os factos respetivos foram 

afirmados por Paulo Lopes e por Tiago Ferreira. Contudo, face ao teor do depoimento da 

testemunha, nos termos já referidos na Subdivisão I, esse pedido não foi em ato contínuo à 

ordem. 

No que respeita à participação individual de cada um dos recorrentes, os factos 

imputados a Paulo Lopes resultaram, conforme referido, do depoimento de Rui Gomes e 

das próprias declarações do recorrente. Face à natureza da operação em causa, é 

inverosímil que não tivesse consciência da ilicitude da sua conduta.  

Quanto à participação dos demais recorrentes, foi Paulo Lopes nas suas 

declarações que afastou a sua intervenção e conhecimento, referindo que era uma 

operação interna da área de retorno absoluto, não havendo razões para duvidar da sua 

credibilidade nesta parte. 

Também não é possível concluir pela violação de qualquer dever de cuidado 

quanto aos demais recorrentes, porquanto não resulta do contexto que rodeou a sua prática 

qualquer indício, para os demais administradores, que os pudesse alertar no sentido de que 

Paulo Lopes viesse a praticar uma operação desta natureza. Face à inexistência, neste 

âmbito, de indícios nesse sentido considera-se que vale, na sua plenitude, o princípio da 

confiança. 

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão XI – Fecho de posição e alocação 

de perdas no Credit Default Swap (CDS) GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030)” 

foram relevantes os seguintes documentos: cópia dos e-mails de Joana Peralta de fls. 

26634-26636, 26637-26639, 26640-26642 e 26643-26645; cópia dos e-mails remetidos 

por Paulo Lopes a si próprio e a Paulo Guichard, de fls. 26669 a 26670, para apuramento 

dos fatos respetivos e bem assim da forma como o CDS foi repartido e que o mesmo 

estava exposto à ocorrência de um evento de crédito da GMAC; condições especiais da 
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carteira LEVERAGED DEBT GMAC, de fls. 26360-26361, para demonstração de que se 

tratava de uma estratégia de retorno absoluto, investimento indireto, sem garantia de 

capital; condições especiais de gestão de carteira de fls. 26390-26391 para demonstração 

de que as estratégias STLC eram estratégias de retorno absoluto, investimento indireto, 

com garantia de capital; cópia do e-mail de fls. 26647 e 26690, remetido por Rui Gomes, 

comprovativo da cedência de posição da estratégia STLC 20 para a estratégia STLC 17; 

“Termination Agreements” do CDS em causa, assinados por Paulo Lopes, de fls. 26707-

26708 e 26710-26711, e e-mails de fls. 26656, 26658-26659, 26681-26682 e 26683-

26684, para demonstração do encerramento CDS, do montante da perda e da alocação da 

mesma; e lista dos clientes que detinham loan notes da STLC 17 de fls. 6615. 

Todos os documentos indicados mereceram credibilidade, porquanto não existem 

elementos minimamente consistentes que suscitem dúvidas quanto à sua veracidade, 

exatidão e, no caso de cópias, da sua conformidade com os originais. 

No que respeita à constituição de provisões, aceitaram-se as declarações de Paulo 

Lopes nesse sentido como credíveis, tendo ficado apenas por demonstrar que o pedido 

efetuado nesse sentido tenha ocorrido em ato contínuo à realização da operação face ao 

teor do depoimento de Tiago Ferreira, já referido. 

No que respeita à participação dos recorrentes, a intervenção de Paulo Lopes é 

evidente face ao teor dos e-mails supra indicados e às suas declarações, tendo o recorrente 

confirmado que os factos que constam na decisão impugnada são exatos. Face à sua 

experiência na gestão de ativos e à natureza da operação em causa, é inverosímil que não 

tivesse consciência da ilicitude da sua conduta.  

Relativamente a Paulo Guichard, Paulo Lopes confirmou que Paulo Guichard 

concordou com a realização da operação. As declarações de Paulo Lopes consideraram-se 

credíveis na medida em que existem elementos externos que as corroboram, desde logo a 

cópia do e-mail remetido a Paulo Guichard. É certo que Paulo Guichard, nas suas 

declarações prestadas na fase organicamente administrativa, salientou a estranheza de ter 

recebido um e-mail da área de gestão de ativos, que não estava no seu pelouro de 
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administração. Sucede que Paulo Lopes apresentou uma explicação razoável para o 

envolvimento de Paulo Guichard nesse facto, designadamente a circunstância de Paulo 

Guichard ter apoiado o desenvolvimento das estruturas LEVERAGED DEBT e que as 

mesmas estavam a ter sucesso na área comercial. Esta explicação foi confirmada por 

Joana Peralta, no depoimento prestado na fase organicamente administrativa, não havendo 

razões para duvidar da veracidade do seu depoimento nesta parte. Acresce que Paulo 

Guichard, nas suas declarações, acabou por afirmar que não se recordava de ter recebido o 

e-mail, não tendo excluído, por isso, de forma clara e frontal os factos em questão. 

Pelas mesmas razões expostas a propósito de Paulo Lopes, conclui-se, face à 

natureza da operação em causa, que é inverosímil que Paulo Guichard não tivesse 

consciência da ilicitude da sua conduta.  

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão XII – O processo de subscrição de 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de 

Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série” ”, a solicitação ao BdP de 

autorização para o BPP proceder à emissão de obrigações subordinadas e bem assim a 

resposta do supervisor resultaram da cópia da carta junta a fls. 11801 a 11803, e da cópia 

da resposta junta a fls. 24944. Adicionalmente, salienta-se que o BdP no ofício de fls. 

40344 e ss confirmou estes factos, não havendo razões para duvidar da sua conformidade 

com os originais e da sua veracidade. 

Também foi relevante, desde logo, a cópia da ata nº 217, que atesta a Deliberação 

do Conselho de Administração do BPP sobre a emissão das obrigações em causa, datada 

de 06.08.2008, na qual participaram todos os recorrentes e bem assim fichas com a 

descrição das caraterísticas das obrigações, documentos juntos a fls. 12224 a 12244. 

No que respeita aos factos relativos à emissão de 30.09.2008, foi relevante a 

documentação de fls. 11920-11930, 24946-24947v e 24999-25146, não havendo razões 

para duvidar da sua conformidade com os originais e da sua veracidade.  
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Quanto ao número de clientes que subscreveram estas obrigações, foi tida em 

consideração as listas, elaboradas a pedido da CMVM, conforme resulta de fls. 24962 a 

24966 (cfr. também fls. 11979-11981). 

No que respeita especificamente aos seis clientes identificados nos factos 

provados, a sua identidade e montantes de subscrição estão documentados na lista de fls. 

11979 e no documento de fls. 24972. Ficou por demonstrar que os mesmos não ordenaram 

ou autorizaram a subscrição das obrigações por se considerar que a prova produzida é 

insuficiente. Com efeito, os elementos probatórios recolhidos neste sentido reconduzem-

se, no essencial, aos seguintes: cópias das cartas remetidas pela CMVM aos seis clientes 

do BPP que subscreveram «Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1.ª 

série», juntas a fls. 25449 a 25471; cópia da resposta do cliente Nuno Soares de fls. 

25474-25475, que confirma que não solicitou a subscrição das obrigações; cópia da 

resposta do cliente António Moura, de fls. 25479-25482, a confirmar que não solicitou a 

subscrição das obrigações; cópia da resposta do cliente António Magalhães Silva, de fls. 

25476-25478, a confirmar que não solicitou a subscrição das obrigações; cópia da carta da 

CMVM a solicitar os documentos de suporte das subscrições efetuadas pelos seis clientes 

identificados nos factos provados, junta a fls. 25176 a 25177; e cópia da resposta do BPP, 

Administração Provisória, junta a fls. 25181 a 25183, com a informação de que os clientes 

manifestaram o seu interesse por telefone ou pessoalmente e que, em alguns casos, a 

subscrição não foi reduzida a escrito, dispondo apenas do documento de subscrição de 

António Magalhães Futuro Silva, que referem anexar. Contudo, o anexo não se reporta a 

este cliente mas a Manuel Figueiredo Arvela. 

Considera-se que os meios probatórios indicados são insuficientes, desde logo, em 

relação aos clientes que não responderam ao pedido de informações da CMVM, uma vez 

que não está excluída, face às explicações fornecidas pela Administração Provisória do 

BPP, a possibilidade da subscrição ter sido efetuada por telefone ou por contacto pessoal, 

sem que tenha havido formalização posterior. No que respeita aos clientes que 

responderam à CMVM, afirmando que não ordenaram a subscrição das obrigações, não se 
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pode deixar de ter em conta que essas respostas foram apresentadas num contexto em que 

certamente os clientes receavam perder as suas aplicações e sabiam que não haviam 

assinado qualquer documento que pudesse infirmar as suas declarações escritas. 

Consequentemente e levando em conta os esclarecimentos prestados pelo BPP no sentido 

de terem existido subscrições por telefone e por contacto pessoal, sem formalização, 

entende-se que os elementos probatórios produzidos não permitem sustentar uma 

convicção segura quanto aos factos em análise.  

No que respeita aos factos relativos à emissão de 24.10.2008, foi relevante a lista 

de fls. 11980 e bem assim a documentação de fls. 25147 a 25164, que confirma a sua 

efetivação. Para além disso e no que respeita especificamente ao número e tipo de clientes 

envolvidos os factos respetivos resultam da documentação de fls. 24962-24965, 24976-

24985, 25184-25189, 25193-25198, 25147-25152, 25153-25158 e 25159-25164. 

Relativamente aos factos relacionados com o cliente Gondomar Associação de 

Deficientes/Associação de Apoio ao Deficiente Nuno Silveira, considerou-se a carta junta 

a fls. 25472-25473, em conjugação com os esclarecimentos prestados pelo BPP, 

Administração Provisória, juntos a fls. 25181 a 25183, e a ausência de qualquer boletim 

de compra/venda junto aos autos subscrito por este cliente (cfr. documentos de fls. 25176-

25198). 

No que respeita ao envolvimento do BdP e pese embora o teor do ofício de fls. 

40344 e ss, admite-se, face ao teor do e-mail de fls. 26096, subscrito por Mafalda 

Trindade, e bem assim ao depoimento de Tiago Ferreira, prestado em audiência de 

julgamento, que o BdP, entretanto, se mostrou recetivo no sentido das obrigações serem 

colocadas junto de clientes de gestão discricionária, mas, note-se, para efeitos de serem 

consideradas no cálculo do ratio de solvabilidade. 

Relativamente à existência de dificuldades na colocação das obrigações 

subordinadas, tal facto está documentado na apresentação preparada pela Direção 

Financeira, datado de 20.10.2008, junto a fls. 14019, sobretudo 14019v. Também 

Fernando Lima, quer na fase organicamente administrativa, quer na fase judicial, 
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confirmou a existência dessas dificuldades. O mesmo foi afirmado por Tiago Ferreira, no 

depoimento escrito prestado na fase organicamente administrativa, (cfr. fls. 26863) e bem 

assim por Nuno Paramés (cfr. fls. 26730). Tais meios de prova mereceram credibilidade 

não tendo sido infirmados pela prova produzida em audiência de julgamento. Acresce que 

esse facto é também uma dedução lógica e necessária, decorrente da circunstância de, na 

primeira emissão, as obrigações não terem sido colocadas junto desse tipo de clientes. 

Relativamente ao facto dos clientes de gestão discricionária não se terem 

pronunciado, nem ordenado a subscrição, foram relevantes as declarações de Paulo Lopes, 

que confirmou o mesmo, e que encontram plena corroboração no teor dos e-mails 

reproduzidos nos factos provados e constantes de fls. 26095-26096. Efetivamente, resulta 

de tais e-mails, de forma inequívoca, que se tratava de uma operação interna de colocação 

das obrigações nos clientes em causa.  

Quanto ao envolvimento direto de Paulo Lopes nestes factos, o mesmo foi 

confirmado pelo próprio, pelo que, nesta matéria, o depoimento de Joana Peralta de fls. 

26080 e 26081, mereceu credibilidade relativamente ao facto de ter recebido ordens nesse 

sentido de Paulo Lopes. 

No que respeita ao envolvimento dos demais recorrentes, incluindo João Rendeiro, 

relevou, desde logo, o depoimento de Nuno Paramés, prestado na fase organicamente 

administrativa, fls. 26730, no sentido de que a decisão foi tomada no comité ALCO, com 

a comissão executiva e João Rendeiro. Também Mafalda Trindade referiu, na fase 

organicamente administrativa, que a questão foi abordada numa reunião onde estavam 

presentes todos os membros da Comissão Executiva e João Rendeiro (fls. 26318). 

Consideram-se que estes meios de prova não foram infirmados. Efetivamente, João 

Rendeiro não excluiu, de forma contundente o seu envolvimento, tendo afirmado não ter 

memória de ter acompanhado em concreto este tipo de operação e que, no Conselho de 

Administração, a matéria não foi discutida. Também Paulo Guichard invocou falta de 

memórias sobre estes factos e Fernando Lima confirmou ter tido conhecimento da 

colocação de obrigações subordinadas em clientes de gestão discricionária e que se tratou 
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de uma decisão da Administração (cfr. declarações prestadas na fase organicamente 

administrativa). E, pese embora se admita, conforme salientou João Rendeiro, que o 

Comité ALCO tipicamente não se destina a tomar decisões, a verdade é que, tal como já 

referido, Vítor Castanheira referiu não poder afirmar que não tenham sido tomadas 

decisões na sequência de alguma análise efetuada no referido Comité. Acresce ainda e 

conforme já analisado, o facto de, nem sempre as decisões no BPP com envolvimento dos 

Administradores, serem tomadas com as formalidades necessárias.  

É certo que Paulo Lopes referiu não ter falado sobre este tema com João Rendeiro, 

adiantando que Paulo Guichard teria naturalmente de falar com aquele, é um pro forma, 

mas que não tem a certeza. Tal afirmação não foi suscetível de infirmar os demais meios 

de prova produzidos e supra indicados, porquanto não é verosímil que, destinando-se o 

Comité ALCO, a efetuar as análises de liquidez e do ratio de solvabilidade, nos termos 

que constam nos factos provados, esta questão não tenha sido debatida, sendo certo que os 

e-mails trocados entre Tiago Ferreira e Paulo Lopes sobre esta questão se retira que não 

existia qualquer intenção de ocultar esses factos internamente. 

Admite-se, é certo, a possibilidade de, relativamente a Fernando Lima, que o 

mesmo não tivesse plena noção de que estava em causa a colocação de obrigações em 

clientes sem os mesmos se pronunciarem ou ordenarem, pois o recorrente falou sobre este 

tema de forma aberta e espontânea, na fase organicamente administrativa, relevando 

sentir-se confortável com o procedimento adotado, tendo referido, entre o mais, que 

“agora, se foi feito a, a, alguma conversa com os clientes dessa estratégia, ou se foi feita 

algum tipo de reunião, ahm, com, com, com os gestores dessa estratégia, não faço a 

mínima ideia”. Neste âmbito, considera-se que não se pode concluir, com certeza, que o 

recorrente tenha representado, na plenitude, os factos concretizadores da infração. 

Adicionalmente, entende-se que, face ao conhecimento de que o Banco de Portugal havia 

concordado com a emissão e ao envolvimento dos demais Administradores, com mais 

experiência e formação nesta matéria do que ele, também não se pode concluir que a 
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situação assumisse contornos que o devessem ter levado a ser mais prudente e a efetuar 

uma análise mais cuidadosa dos factos em questão. 

Quanto aos demais recorrentes, a conclusão é forçosamente diversa. 

É certo que Tiago Ferreira, no depoimento gravado em suporte áudio, prestado na 

fase organicamente administrativa, fez referência a ter falado … sobre que isto deveria ser 

subscrito concretamente e com instruções específicas por parte dos clientes, (…) Porque 

o haver uma ordem expressa é um bocadinho mais vinculativo, digamos assim, e 

apresentaria menos risco para efeitos de balanço do que uma ordem não expressa, no 

âmbito da gestão discricionária. Eu creio que prendia-se, fundamentalmente, com esse 

risco. Também em audiência de julgamento referiu que a questão da colocação das 

obrigações subordinadas em clientes de gestão discricionária e o aval do Banco de 

Portugal para efeitos de consideração no ratio de solvabilidade foram assuntos discutidos 

no Comité ALCO e que foram efetuados contactos com a área comercial, para colocação e 

estruturação. Os seus depoimentos parecem sugerir que, mesmo tratando-se de clientes de 

gestão discricionária, estava em causa a obtenção de autorização pelos clientes. Sucede 

que o referido depoimento prestado na fase organicamente administrativa revela que o 

mesmo não tem memória precisa sobre os factos e, para além disso, numa primeira fase o 

BPP, de facto, não colocou as obrigações em clientes de gestão discricionária. Era essa a 

ideia originária e preferencial. Acresce ainda que os referidos e-mails, trocados entre 

Paulo Lopes e Tiago Ferreira, são a evidência de que estavam em causa operações 

internas.  

E se se admite que Fernando Lima, face ao facto de não ter formação específica 

nestas matérias pudesse não ter apreendido isso, é evidente, já no que respeita aos 

recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital que as regras da 

experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, que não foram 

minimamente abalados pelos meios de prova produzida, impõem conclusão diversa. Com 

efeito, face à sua experiência, não é credível que, quaisquer que tenham sido os termos da 

discussão em torno desta matéria, os mesmos não tenham compreendido cabalmente que, 
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estando em causa clientes de gestão discricionária, estava implícita a colocação das 

obrigações na sua esfera sem a sua pronúncia ou ordem.  

Por conseguinte, no que respeita a Paulo Lopes, João Rendeiro, Paulo Guichard e 

Salvador Fezas Vital conclui-se que os mesmos participaram na decisão de colocação das 

obrigações subordinadas em causa em clientes de gestão discricionária, sabendo que a 

mesma iria ser efetuada sem a sua pronúncia ou ordem. 

Note-se que a documentação de fls. 11819 e ss, 11829 e ss, 11831 e ss, invocada 

por João Rendeiro não afasta estas conclusões, pois uma parte da mesma reporta-se à 

primeira emissão e a verificação dos factos não é incompatível com a existência de 

procedimentos comerciais tendentes à colocação das emissões sujeitas a aprovação do 

cliente, pois, foram as dificuldades de colocação, que conduziram à adoção do 

procedimento referido. 

No que respeita ao conhecimento, pelos referidos recorrentes e bem assim por 

Paulo Lopes, da situação financeira do Banco, a decisão impugnada socorre-se de uma 

expressão conclusiva, designadamente que o Banco já se encontrava numa situação 

financeira bastante degradada. Tal expressão foi eliminada, tendo-se tomado em 

consideração os factos relativos à informação prestada em setembro/novembro de 2008, 

de cuja fundamentação, para a qual se remete, resulta que os recorrentes tinham 

conhecimento da verdadeira situação do Banco nos termos aí dados como provados, não 

tendo merecido credibilidade as suas declarações em sentido contrário.  

Conclui-se, assim, que João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e 

Paulo Lopes representaram e quiseram praticar os factos. 

No que respeita à consciência da ilicitude da sua conduta, Paulo Lopes afirmou que 

considerava que estava habilitado a proceder nestes termos e que a sua conduta não era 

ilícita, porquanto as condições gerais do contrato de gestão discricionária, pelas quais se 

guiava, permitiam-lhe efetuar essa operação. O recorrente revelou, assim, saber distinguir 

a questão que interessava ao Banco de Portugal da questão dos interesses dos clientes. Em 
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todo o caso, tendo em conta o facto do recorrente ter sustentado a sua convicção num 

elemento concreto, admite-se como possível que tenha agido sem consciência da ilicitude.  

Quanto aos recorrentes João Rendeiro e Salvador Fezas Vital invocam o 

desconhecimento dos factos e bem assim a circunstância da operação ter sido autorizada 

pelo Banco de Portugal. É evidente que os argumentos são contraditórios, sendo ainda de 

salientar que não mereceram credibilidade as declarações prestadas por João Rendeiro 

quanto à situação do Banco à data, conforme resulta da fundamentação infra exarada a 

propósito da informação prestada em setembro/novembro de 2008. Não obstante isso e 

dado que se admite que o próprio Administrador da Área mais diretamente envolvida agiu 

na convicção da licitude da sua conduta, admite-se, como possível, que João Rendeiro e 

Salvador Fezas Vital, com base na invocada autorização do Banco de Portugal, tenham 

agido na mesma convicção, não havendo razões para concluir em sentido diverso quanto a 

Paulo Guichard. É de notar, neste âmbito, que o depoimento de Nuno Paramés, ao qual já 

se fez referência, refere que se considerou que operação não seria ilegal – cfr. fls. 26730. 

Também contribuiu para o apuramento dos factos a cópia da carta do BPP, 

remetida à CMVM, a informar esta entidade da deliberação de anulação das subscrições, 

junta a fls. 24935 a 24937. 

Por último, Luís Magalhães referiu, em consonância com o comunicado junta aos 

autos, que a Deloitte não acompanhou, nem teve qualquer intervenção nesta operação, o 

que não foi infirmado pela demais prova produzida. 

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão XIII – Transferência de títulos 

que constituíam fundos próprios de outras instituições de crédito da carteira própria 

do BPP para as carteiras dos SIV’s de Retorno Absoluto”, os factos relativos à 

comunicação do BdP resultaram da cópia da carta do Banco de Portugal, datada de 

14.12.2007, que se refere nos factos provados, e junta a fls. 26806-26807 e 26832-26833. 

Adicionalmente, verifica-se que tais factos também foram confirmados pelo BdP no ofício 

de fls. 40344 e ss. 
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A factualidade referente ao facto de João Rendeiro ter convocado Paulo Lopes e 

Tiago Ferreira para esclarecer a questão foi confirmada por todos os intervenientes (cfr. 

depoimento de Tiago Ferreira de fls. 26861, não infirmado pela prova produzida em 

audiência de julgamento). 

No que respeita àquilo que Paulo Lopes transmitiu a João Rendeiro, nesta primeira 

reunião sobre o assunto, este referiu não se recordar de terem falado em montantes. 

Também Paulo Lopes afirmou que o e-mail do BdP com a identificação dos títulos que 

tinham de ser transferidos era incompleto e que ainda demorou algum tempo a apurar-se 

tudo, não se sabendo se nesta ocasião já se sabia o montante total. Tais declarações não 

infirmam o depoimento de Tiago Ferreira de fls. 26862, razão pela qual mereceu 

credibilidade nesta parte. 

Paulo Lopes e João Rendeiro confirmaram que o primeiro propôs que o problema 

fosse ultrapassado nos termos descritos nos factos provados e que o segundo concordou. 

Também estes factos foram afirmados por Tiago Ferreira, no depoimento de fls. 26862, 

não infirmado em audiência de julgamento. 

Os factos relativos à decisão da Comissão Executiva sobre esta matéria e bem 

assim à resposta dada pelo BPP ao BdP estão documentados na cópia da ata nº 120, junta 

a fls. 25255 e 26757, na cópia da carta junta a fls. 26799-26805 e nas apresentações de fls. 

13587v-13588v, 13617 e 13675v-13680. Foi igualmente relevante o depoimento de Tiago 

Ferreira, prestado na fase organicamente administrativa e que não foi infirmado pela 

prova produzida em audiência de julgamento – cfr. fls. 26861 e 26862. 

No que respeita aos factos relacionados com a sociedade auditora, a cópia do e-

mail de Tiago Ferreira, de fls. 26796-26797, confirma que o problema foi apresentado à 

sociedade auditora, com referência apenas a 201 milhões de euros, facto igualmente 

atestado pela Deloitte no ofício de fls. 40337 e ss, por Luís Magalhães. Foi também 

relevante, neste âmbito, a cópia da carta remetida pela Deloitte ao BPP, datada de 

21.12.2007, que consta a fls. 25258 e 25259, parcialmente reproduzida nos factos 

provados. 
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Quanto à concretização da operação e respetivos contornos, foram importantes 

para o apuramento dos factos os seguintes documentos: a listagem detalhada de todos os 

ativos detidos por todas as Estratégias de investimento indireto (Retorno Absoluto, 

Retorno Relativo, Private Equity e outras que eventualmente existissem), desde 

30.09.2007 a 31.03.2008, junta a pedido da CMVM e que consta a fls. 16700-16875; a 

cópia da carta da Deloitte remetida ao BPP e datada de 28.01.2008, junta a fls. 25264-

25268, salientando-se, em particular, as conclusões relativas aos preços utilizados pelo 

BPP; a cópia da carta remetida pelo BPP, Administração Provisória à CMVM, datada de 

17.11.2009 e com esclarecimentos sobre a operação, junta a fls. 25283-25291; o Relatório 

de Inspeção com a epígrafe “Ação de supervisão ao Banco Privado Português, S.A. – 

Operações entre a Carteira Própria do BPP e os SIV de Retorno Absoluto em dezembro de 

2007 – Adenda à Informação nº DIEM/2009/588, de 02.12”, subscrito pelos Técnicos da 

CMVM Rita Correia e Custódio Pinto, junto a fls. 27034-27054; cópia do e-mail de fls. 

26808-26809, remetido pelo Banco de Portugal a Tiago Ferreira com a indicação dos 

títulos identificados por aquela entidade; cópia das “Condições especiais de gestão de 

carteira” da estratégia PIAP, junta a fls. 236-237, para demonstração do tipo de 

investimento contratualizado, em conjugação com o depoimento de Tiago Ferreira; cópias 

dos boletins com preços de contribuidores e lista de fls. 27055-27238 e 27239-27244; 

listagem detalhada de todos os ativos detidos pelas estratégias de Retorno Absoluto 

(investimento indireto) e Retorno Relativo, a 31.10.2008 e 28.11.2008, a pedido da 

CMVM, que consta a fls. 9765-9796; documento elaborado pelo BPP com a epígrafe 

“Financiamento nas Sociedades Veículos de Investimento (SIV) das Aplicações de 

Retorno Absoluto”, de 24.09.2009, de fls. 25269-25282, com relevo para apuramento do 

montante de endividamento que a operação em causa provocou nos SIV’s e comparação 

em termos evolutivos; cópia da carta do BPP dirigida à CMVM, datada de 4.02.2009, de 

fls. 4976 e 4978 e lista com os valores atribuídos pela Administração Provisória aos 

ativos, a pedido da CMVM, junta a fls. 5754-5763. 
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Impõem-se algumas notas adicionais quanto aos seguintes pontos específicos: (i) 

preço das transações; (ii) liquidez; (iv) endividamento; (v) concentração de risco e 

subordinação; (vi) aumento do prazo médio de maturidade; (vii) caraterização dos 

indicadores de risco; (viii) e valor dos ativos. 

No que respeita ao preço das transações, Paulo Lopes referiu que retiraram os 

preços da Bloomberg, que utilizaram os preços mais elevados, mas que todos eram 

exequíveis e que toda a operação foi acompanhada por Pedro Matos da Deloitte. Por sua 

vez, Luís Magalhães referiu, no seu depoimento, que constataram que as transações foram 

feitas a preço de mercado, houve exceções mas que não foram significativas. Mais 

esclareceu que o preço seguido pelo Banco é aceitável e se tivesse sabido do valor exato 

não teria alterado as conclusões. Face a estes meios de prova, admite-se, por conseguinte, 

como possível que o facto de terem sido utilizados, em alguns casos, preços superiores aos 

Bid’s mais altos tenha ocorrido por lapso. No que respeita à exequibilidade das 

transações, decorrente da circunstâncias de alguns contribuidores não se terem vinculado a 

quantidades específicas, este elemento foi  salientado pela Deloitte, no seu relatório, pelo 

que é seguro concluir que não se podia ter a certeza quanto à exequibilidade de tais 

transações. A aceitabilidade, em geral, dos preços utilizados pelo BPP, referida por Luís 

Magalhães, não afasta os factos provados, sem prejuízo da sua relevância para o 

apuramento dos factos concretizadores do elemento subjetivo, razão pela qual foi incluída 

nos factos provados. 

No que respeita à liquidez dos títulos, Paulo Lopes referiu que, quando foi efetuada 

a operação, a liquidez era reduzida, mas porque é isso que sucede tipicamente no final de 

cada ano, tendo sido essa a razão pela qual se efetuou a transação. Nesta medida, 

considera-se demonstrado que os títulos que foram alienados pelo BPP às carteiras dos 

SIV`s de retorno absoluto eram títulos que tinham, na altura em que foram transacionados, 

reduzida liquidez, por se tratar do final do ano, o que implica, consequentemente, a 

demonstração adicional de que, nessa altura específica e por essa razão, os mecanismos de 

formação dos preços eram deficientes. Contudo, já não é possível concluir que esta 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

555 

 

situação se manteve substancialmente inalterada ao longo dos meses subsequentes ou, 

pelo menos, até à falência do Lehman Brothers. Efetivamente, não obstante as conclusões 

expostas, sobre este tema, pelos Técnicos da CMVM Rita Correia e Custódio Pinto no 

Relatório supra referenciado, a fls. 27041, corroborada pelo parecer da Deloitte de 

28.01.2008, fls. 25266, a verdade é que a Administração Provisória do BPP, na carta 

datada de 17.11.2009, refere que “Tratando-se de emissões do setor financeiro, de 

grandes emitentes, a liquidez destas obrigações sempre foi extremamente elevada” (fls. 

25289, sublinhado aditado), não sendo forçosa a conclusão de que o valor existente em 

novembro de 2008, ou seja, após a falência do Lehman Brothers e na fase mais aguda da 

crise, é a evidência de que nos meses antecedentes a liquidez destes títulos era reduzida.  

Relativamente ao endividamento, a demonstração de que o aumento do 

endividamento dos SIV’s resultou da operação em causa também foi extraída dos 

depoimentos de Tiago Ferreira e Nuno Paramés, de fls. 26861, 26862 e 26736, que não 

foram infirmados pela prova produzida em audiência de julgamento. Nesta matéria, 

importa ter em conta o teor da carta da Administração Provisória do BPP, datada de 

17.11.2009, não qual se refere que o “endividamento era uma atividade regular dos SIV, 

tendo como objetivo potenciar uma rentabilidade superior ao investimento feito. Isto é 

conseguido desde que a rentabilidade média dos ativos detidos seja superior ao custo de 

financiamento” e que este endividamento se encontrava previsto nas condições gerais e 

individuais de gestão de carteiras que eram assinadas pelos clientes de Retorno Absoluto 

junto do BPP (cfr. fls. 25283). Mais se esclarece nessa carta que, em 31.08.2008, a dívida 

contraída já se encontrava amortizada, o que foi efetuado com recurso às amortizações de 

títulos (358 milhões de euros no período), às entradas de clientes (líquido de 219 milhões 

de euros) e aos cupões recebidos (71 milhões de euros que excede largamente o custo da 

dívida incorrido no período). Estes factos, que se mostram conformes com as declarações 

prestadas por Paulo Lopes, foram aditados dada a sua relevância para aferir do 

preenchimento dos elementos do tipo. 
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No que respeita à concentração do risco e ao grau de subordinação, o primeiro 

facto foi confirmado pelos arguidos Paulo Lopes e João Rendeiro, que, contudo, 

desvalorizaram a sua importância. E, na verdade, neste âmbito, não se podem deixar de 

contrapor e aditar aos factos provados, dada a sua relevância para apuramento do 

preenchimento dos elementos do tipo, as asserções exaradas pela Administração 

Provisória, na referida carta, no sentido de que, em dezembro de 2007, todas as obrigações 

adquiridas eram “investment grade” (superiores a Baa3) e que caso se atribuísse o valor de 

1 ao rating mais elevado da escala Moody’s (Aaa), 2 ao nível imediatamente abaixo (Aa1) 

e por aí em diante, as compras efetuadas têm um rating médio de 4,58, que equivale a um 

rating entre Aa3 e A1, situando-se dentro dos 25% mais sólidos da escala – cfr. fls. 27041. 

Relativamente ao aumento do prazo médio de maturidade dos títulos, Paulo Lopes 

referiu que tipicamente as obrigações com maturidades superiores a 5 anos são 

reembolsadas ao fim de 5 anos, devido a efeitos associados aos juros e aos fundos 

próprios, existindo todo o interesse da parte dos Bancos em não as manter no tempo. Não 

há razões para duvidar destas asserções, pelo que, sendo as mesmas relevantes, para o 

apuramento dos elementos típicos das infrações imputadas, os factos respetivos foram 

aditados. 

Relativamente à caraterização dos indicadores de risco, especificamente a crise 

financeira que se vivia no momento, é um facto público e notório que, à data, já existiam 

sinais de crise financeira, também denominada crise do subprime. Contudo, tendo por 

referência o que sucedeu em setembro de 2008, não se pode falar em “sinais muito 

preocupantes”, em “grande instabilidade” ou em “aumento substancial dos riscos 

financeiro e de liquidez”, mas apenas em sinais de crise, instabilidade e aumento dos 

riscos financeiro e de liquidez. 

Por último, quanto ao facto dos ativos estarem sobreavaliados, considera-se 

demonstrada a reavaliação efetuada pela Administração Provisória, com base na 

documentação de fls. 4976-4978 e 5754-5763. No que respeita especificamente ao facto 

referido, a decisão impugnada sustenta-se, no essencial no depoimento de Nuno Paramés, 
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de fls. 26721 e 26722. Considera-se que o depoimento da testemunha é insuficiente para a 

demonstração de que os ativos estavam, em geral, bastante sobreavaliados, na medida em 

que o próprio refere que a grande parte das carteiras era constituída por ativos não 

cotados, para os quais não tinha informação. Por conseguinte, neste âmbito, apenas se 

pode dar como provado que Nuno Paramés alertou a Administração do BPP para o facto 

de entender que os preços internos estavam mais altos. 

Relativamente ao envolvimento de cada um dos recorrentes nos factos descritos, as 

cópias das atas e e-mails de fls. 25255, 26757, 26831-26833, 26818-26819 e 26837 e bem 

assim as declarações de João Rendeiro e Fernando Lima confirmam que os mesmos, 

Salvador Fezas Vital e Paulo Guichard tiveram conhecimento da operação. Contudo, 

considera-se que não há evidências probatórias concretas e suficientemente seguras no 

sentido de que os recorrentes tenham representado todas as implicações associadas à 

transação. É certo que João Rendeiro confirmou que a questão do preço foi discutida e que 

foram chamados os auditores para analisar este ponto, tendo sido falado que o preço era 

correto. Verifica-se adicionalmente que Salvador Fezas Vital foi destinatário do e-mail de 

fls. 26837, no qual Paulo Lopes indica o critério que utilizou para calcular o preço. No 

entanto, isto não significa que, pese embora fossem capazes de ter representado as 

implicações associadas, que conhecessem os pormenores. Para além disso, Paulo Lopes 

assumiu que a operação foi realizada por si, que houve outros Diretores envolvidos e que 

se articularam com a Deloitte e com o Banco de Portugal, tendo referido, especificamente 

a propósito de João Rendeiro, que as conversas que teve com o mesmo foram duas, uma 

no Banco e outra no BdP. É certo que também afirmou que eventualmente poderá ter 

existido um acompanhamento ao longo da operação, mas conversas informais, não tendo 

fornecido pormenores concretos. Acresce ainda que Tiago Ferreira referiu acreditar “que a 

administração assumia que os títulos eram bons” (fls. 26861) e Nuno Paramés afirmou 

que “o banco considerava que esses ativos teriam valor, por serem dívida subordinada de 

bancos de 1ª linha e estava implícito que eram ativos com rentabilidades atrativas. De 

facto, a situação deteriorou-se até ao final do ano e o banco viu-se forçado a vender por 
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ordem do BdP. Uma vez que se achava que o investimento era bom, seria uma boa 

oportunidade de as carteiras dos clientes aumentarem o investimento em algo que se 

considerava bom” – fls. 26861. Por todas estas razões, considera-se que não é possível 

concluir, com segurança, que os demais recorrentes tenham representado todos as 

implicações associadas à transação em causa e que, confiando na experiência e capacidade 

de Paulo Lopes e bem assim no acompanhamento pela Deloitte, nada tenham feito, por 

estarem convencidos de que a mesma estava a ser bem executada. 

No que respeita a Paulo Lopes, admite-se como possível que o mesmo tenha agido 

convictamente no sentido de que a transação em causa não ofendia os interesses dos 

clientes. Com efeito, para além das suas declarações, nas quais admitiu a realização da 

operação e os seus contornos, revelando estar confortável com o sucedido, tal decorre 

também do e-mail de fls. 26837. Nesse e-mail, Paulo Lopes escreveu que, no plano do 

conflito de interesses, era onde estavam “mais defendidos”. E, pese embora a Deloitte não 

tenha sido chamada a intervir por esta razão, conforme esclarece o BdP no ofício de fls. 

40344 e ss, o certo é que, na carta de 28.12.2007, junta a fls. 25256, dirigida ao BPP, 

refere especificamente o seguinte: “Face à legislação aplicável, nomeadamente no Artigo 

74º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e no Artigo 

309º do Código dos Valores Mobiliários, entendemos não existir conflito de interesses, 

desde que a acima referida venda dos títulos e cedências de posição contratual às 

entidades que gerem os ativos dos clientes do Grupo Privado Holding (identificadas como 

“Estratégias” no nosso parecer de 21 do corrente) sejam realizadas aos respetivos 

valores de mercado (justo valor)”. Isto significa que a Deloitte também teve a 

preocupação de analisar se a transação gerava ou não um conflito de interesses. Ora, as 

declarações de Luís Magalhães, no sentido de que os preços utilizados eram aceitáveis e 

que o facto da operação ter envolvido um montante substancialmente superior não 

alterava as suas conclusões, tornam plausíveis as declarações de Paulo Lopes, quer no 

sentido de que esta parte da operação foi acompanhada de forma muito próxima por Pedro 

Matos, da Deloitte, quer no sentido de que o facto de não terem feito referência ao 
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montante total envolvido (à Deloitte) não foi intencional, até porque era um risco, pois 

facilmente seria detetada a diferença. O que também foi corroborado por Nuno Paramés, 

tendo o mesmo afirmado, em audiência de julgamento, que a metodologia era a mesma 

qualquer que fosse o valor e que não consegue explicar a razão pela qual na altura não foi 

mencionado o montante total. Conclui-se, assim, quanto a Paulo Lopes que agiu na 

convição de que a operação não gerava qualquer conflito de interesses, nem prejudicava 

os clientes, convição essa que, face ao acompanhamento próximo desta matéria pela 

Deloitte, se sustentou na concordância manifestada, durante a execução da operação, pela 

sociedade auditora. 

* 

Relativamente aos factos reproduzidos na “Divisão XIV – Transferência de 

€40.000.000,00 (quarenta milhões de euros) a partir das contas de 25 SIV’s de 

Retorno Absoluto para a conta n.º 23282”, a celebração, caraterísticas, emendas aos 

contratos de equity options e a perda máxima a que o BPP passou a estar sujeito, nos 

termos dados como provados, resultaram dos seguintes documentos: a cópia do contrato 

de equity options de 13.03.2007, junta a fls. 3389 a 3394 e cópia do Master Agreement de 

fls. 3413-3430 para demonstração da celebração do contrato respetivo e respetivas 

caraterísticas; cópia do contrato de equity options de 24.04.2007, junto a fls. 3588-3594 e 

3595-3601, para demonstração da celebração do contrato respetivo e respetivas 

caraterísticas; cópia do contrato de equity options de 24.04.2007, junto a fls. 3588-3594 e 

3595-3601, para demonstração da celebração do contrato respetivo e respetivas 

caraterísticas; e cópias das emendas contratuais de 22.01.2008, 08.07.2008 e 09.07.2008, 

juntas a fls. 3401-3406, 3607-3612, 3407-3412 e 3613-3618 (cfr. traduções de fls. 39992 a 

40122), para demonstração das renegociações. Estes documentos estão traduzidos a fls. 

39992 a 40122, não havendo razões para duvidar da exatidão da tradução e bem assim da 

conformidade das cópias com os originais e da veracidade do seu conteúdo.  

No que respeita aos factos relativos à existência de uma conta margem, associada 

aos referidos contratos, e ao montante da perda potencial do BPP em 31.10.2008, foram 
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consideradas as cópias do “Cash Financial Collateral Agreement” e da “First 

Amendement to the Cash Financial Collateral Agreement”, de fls. 3395-3400 e 3622-

3623, e cópias dos pedidos de constituição de margens de fls. 3624-3631. Não há razões 

para duvidar da conformidade das cópias com os originais e da veracidade do seu 

conteúdo. Adicionalmente, também foi relevante o depoimento de João Pereira Leite, 

funcionário do BPP entre novembro de 2005 e novembro de 2009, como responsável da 

Área de Retorno Relativo, prestado durante a fase organicamente administrativa, que 

confirmou o montante da perda potencial em 31.10.2008 (cfr. fls. 26072). Não há razões 

para duvidar da credibilidade do seu depoimento, na medida em que o mesmo é 

corroborado e solidamente sustentado pelo extrato da conta margem de fls. 3624. Importa 

ainda salientar o depoimento de Tiago Ferreira, prestado na fase organicamente 

administrativa, que confirma a relação direta entre o valor das ações do BCP e o reforço 

da conta margem – cfr. fls. 26857, linhas 9 e 10. Nenhum destes meios de prova foi 

infirmado pela prova produzida em audiência de julgamento, tendo merecido, por isso, 

credibilidade. 

No que respeita à transferência destes contratos para a Stimulus por via de 

operações simétricas relevaram, em primeiro lugar, as cópias dos contratos simétricos 

celebrados entre o BPP e o BPP Cayman e o BPP Cayman e a Stimulus Company de fls. 

3432-3439, 3440-3446, 3447-3456, 3457-3465, 3466-3473, 3474-3480, 3481-3487, 3488-

3490, 3491-3493, 3494-3496 e 3497-3499. Adicionalmente, foi considerado o depoimento 

de Ana Mafalda Trindade, prestado na fase organicamente administrativa e que revelou 

ter conhecimento direto dos factos, tendo a mesma confirmado que se tratava de 

operações simétricas. Mais se extrai das suas afirmações que este conjunto de contratos, 

que materializavam as operações simétricas, surgiram em novembro de 2008 – fls. 26319. 

O seu depoimento mereceu credibilidade não tendo sido infirmado pela prova produzida 

em audiência de julgamento.  

No que respeita à finalidade das referidas operações simétricas, considera-se a 

mesma uma dedução lógica e necessária decorrente do facto dos contratos terem sido 
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efetivamente elaborados e assinados quando existia uma perda potencial de 40M. Acresce 

que a Stimulus era uma sociedade instrumental do BPP, conforme resulta dos depoimentos 

de Ana Mafalda Trindade, Tiago Ferreira e Pedro Assunção, prestados na fase 

organicamente administrativa, nos quais se sustentou a decisão impugnada e que não 

foram infirmados pela prova produzida em audiência de julgamento, constante de fls. 

26320, 26856 e 26114.  

É ainda de salientar, no que respeita à natureza e finalidades da Stimulus, o Memo 

elaborado pelo Departamento de Auditoria do BPP, datado de 26.03.2009, sobre o “Ponto 

de situação relativo ao enquadramento da sociedade “Stimulus” e suas ramificações”, de 

fls. 24639-24691. Este documento mereceu credibilidade, pois, pese embora não tenha 

resultado apenas da consulta dos sistemas, registos e documentos internos do BPP, 

fazendo referência também a esclarecimentos prestados pelos responsáveis pela criação, 

gestão e operacionalização das sociedades offshore instrumentais do BPP, designadamente 

Tiago Ferreira, Rui Domingues, Nuno Paramés e Mafalda Trindade – fls. 24639 – os 

depoimentos destas testemunhas, prestados nos autos e no que respeita à natureza, 

caraterísticas e finalidades das sociedades em causa, não infirmam o seu teor. Acresce 

ainda que, em audiência de julgamento, João Rendeiro confirmou, a propósito das 

sociedades off-shore, que era um conjunto de sociedades instrumentais, de natureza 

operacional, da área de gestão de ativos.  

Relativamente ao envolvimento de Mário Jorge Amorim Sampaio e dos recorrentes 

João Rendeiro e Paulo Guichard, nos termos dados como provados, os factos respetivos 

resultaram também dos depoimentos prestados por Tiago Ferreira e sobretudo de Ana 

Mafalda Trindade, prestados na fase organicamente administrativa e considerados na 

decisão impugnada, constantes de fls. 26856 e 26320, que não foram infirmados pela 

prova produzida em audiência de julgamento. Foram igualmente relevantes as cópias do 

“Management Agreement”, da declaração e da identidade do UBO da Stimulus, de fls. 

3144-3148 e 3149 a 3156, que dão consistência ao facto de ter existido a intenção de 
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alterar o UBO para Mário Jorge Amorim Sampaio, o que, aliás, foi confirmado por João 

Rendeiro em audiência de julgamento. 

No que respeita às motivações desta operação, é evidente, à luz das regras da 

experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, que existindo uma perda 

potencial de 40M, o envolvimento de Mário Jorge Amorim Sampaio apenas se 

compreende para cumprir as finalidades constantes nos factos provados.  

No que respeita às sociedades off-shore elencadas nos factos provados, à sua 

natureza e finalidades foi relevante o Memo supra referido.  

Este Memo, em conjugação com cópias dos extratos que confirmam as 

transferências efetuadas e demonstram os montantes nos quais foram afetados os clientes, 

juntos a fls. 4452-4460, 4461-4467, 4469-4473, 4475-4479 e 4489-4492 e bem assim com 

a cópia da Comunicação Interna do Departamento de Operações do BPP, de 28.11.2008, 

de fls. 3431, que confirma os números de conta da Stimulus, foram essenciais para 

apuramento dos contornos exatos da operação que veio a ser executada e que transferiu 

40M de perdas acumuladas nas sociedades off-shore para estratégias de retorno absoluto, 

não havendo razões para duvidar da credibilidade destes meios de prova. Adicionalmente, 

também foi levado em consideração, no que respeita aos contornos da operação, o 

depoimento de Joana Peralta, prestado na fase organicamente administrativa e que consta 

a fls. 26085, linhas 2-3, uma vez que, nesta parte, está em conformidade com os demais 

meios de prova indicados, sendo certo que a oposição dos recorrentes não se estriba na 

realização e nos contornos da operação, mas no seu envolvimento. 

Ora, quanto ao envolvimento de cada um dos recorrentes revelam-se essenciais os 

factos ocorridos no dia 17.11.2008. 

Neste âmbito e no que respeita à manhã do dia 17.11.2008, é pacífico, face à prova 

produzida, que ocorreu uma reunião da Comissão Executiva, na qual estiveram presentes 

todos os seus membros e, pelo menos, Tiago Ferreira, Rui Domingues, Nuno Paramés e 

Joana Soares Martins, testemunhas estas que confirmaram a sua presença. Dos 

depoimentos destas testemunhas e bem assim das declarações prestadas por Paulo 
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Guichard, Fernando Lima, Paulo Lopes e do depoimento prestado por Vítor Castanheira, 

em audiência de julgamento, apenas foi possível concluir, com segurança, que, nessa 

reunião, foi comunicada a decisão de encerramento das sociedades off-shore e que da 

mesma adviriam prejuízos. Também não se duvida de que Tiago Ferreira tenha referido, 

conforme resulta do seu depoimento prestado na fase organicamente administrativa (fls. 

26857), que esse encerramento iria implicar um prejuízo de cerca de 40M, uma vez que, 

pese embora o pormenor do montante em causa não tenha sido confirmado, 

designadamente por Vítor Castanheira, o mesmo não foi perentório em afastar a 

veracidade desse facto. Esta testemunha referiu que a reunião foi conduzida por Paulo 

Guichard, do que também não se duvida tendo em conta que era o Presidente da Comissão 

Executiva. Nada mais se pode concluir quanto a esta reunião, designadamente quanto ao 

modo de execução da operação e quanto à imputação dos prejuízos à área de retorno 

absoluto, porquanto a prova produzida não sustenta os factos constantes na decisão 

impugnada. Assim, a título de exemplo, Vítor Castanheira afirmou que, da parte da 

manhã, a ideia era internalizar os prejuízos, ou seja, imputá-los ao Banco e que não foram 

avançados detalhes da operação. O depoimento de Joana Soares Martins foi no mesmo 

sentido e também Tiago Ferreira, em audiência de julgamento, afirmou que o que estava 

previsto de manhã era que seria a carteira própria a assumir os prejuízos.  

No que respeita ao almoço, todos os intervenientes, com exceção de Salvador 

Fezas Vital, que não prestou declarações, confirmaram a sua realização. Quanto ao 

sucedido, a prova produzida, designadamente as declarações da maioria dos 

intervenientes, não foi plenamente convergente relativamente aos termos, desde logo, da 

intervenção de João Rendeiro. 

Efetivamente, o recorrente, apenas admitiu, já em sede de acareação com Paulo 

Lopes e Fernando Lima, que terá sugerido à Comissão Executiva que o retorno absoluto 

assumisse as equity options, que implicavam apenas perdas potenciais, não tendo 

assumido qualquer intervenção na operação que veio a ser efetivamente executada e da 

qual só veio a tomar conhecimento depois. Vítor Castanheira, no depoimento prestado em 
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audiência de julgamento, referiu, no que respeita ao sucedido no almoço do dia 17.11, o 

mesmo (em consonância com as declarações prestadas na fase organicamente 

administrativa), ou seja, que João Rendeiro sugeriu que as equity options fossem afetadas 

à área de gestão de ativos, porque tinham tido origem na mesma. Por sua vez, Paulo Lopes 

acabou por afirmar não poder assegurar se João Rendeiro, nesse almoço, se referiu aos 

40M de perdas das offshore ou aos 40M das equity options. Fernando Lima disse que a 

sua convicção era que João Rendeiro se referiu aos 40M das perdas das offshore.  

A versão de Fernando Lima revelou-se plenamente credível, por um conjunto de 

razões.  

Em primeiro lugar, porque João Rendeiro, em sede de acareação com Fernando 

Lima e visivelmente incomodado, afirmou que o tinha como uma pessoa séria, o que o 

levou inclusive a não excluir a possibilidade de ter dito no almoço, após a oposição mais 

veemente de Paulo Lopes, que caso aquilo não fosse feito, o Banco iria à falência, ele 

ficaria aborrecido e os acionistas também. Dir-se-á, mas o facto de Fernando Lima ser 

uma pessoa séria não exclui confusões involuntárias acerca do sucedido. Considera-se não 

ter sido o caso de Fernando Lima, pelas demais razões enunciadas e que se passam a 

expor. 

Em segundo lugar, Fernando Lima manteve sempre a mesma versão, inclusive na 

acareação. Já João Rendeiro, nas suas primeiras declarações, não disse que havia sugerido 

que as equity options fossem afetadas ao retorno absoluto, mas apenas que, possivelmente 

por iniciativa de Paulo Guichard, foi referido que teriam iniciado da parte da manhã 

sobre uma operação de 40M, que a questão foi abordada, durante o almoço, muito 

brevemente e não se falou em nenhuma operação em concreto, porque as suas cabeças 

estavam noutras direções, designadamente na reunião que iria ter nessa tarde com o BdP, 

sobre a possível fusão do BPP com o BCP.  

Em terceiro lugar, Vítor Castanheira, pese embora tenha referido que estariam em 

causa as equity options, afirmou que ficou com a convicção de que a operação seria 

efetuada, porque Paulo Guichard lhe disse, referindo-se a João Rendeiro, “ele é o 
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Presidente do Conselho de Administração e o maior acionista”. Ora, é inverosímil que, 

tendo Paulo Guichard, efetuado uma afirmação desta natureza, que sugere que iria seguir 

a “sugestão” de João Rendeiro, depois venha a ordenar uma operação diferente (e foi 

Paulo Guichard que deu a ordem, conforme se explicitará melhor infra), que envolvia as 

perdas das offshore e não as equity options.  

Em quarto lugar, o facto da operação que veio a ser executada, ter sido realizada, 

temporalmente, na sequência do referido almoço é também um elemento que, em conjunto 

com os demais, corrobora a versão de Fernando Lima. 

E não se diga que Joana Peralta, que foi quem executou a ordem, é que poderia 

esclarecer o sucedido e que não tendo sido inquirida na fase de impugnação judicial terá 

de se considerar que existe uma dúvida quanto à ordem que lhe foi dada e que esteve na 

origem das operações que realizou. Trata-se de uma falsa questão. Efetivamente, a troca 

de e-mails de fls. 2818 demonstra claramente que Tiago Ferreira, Rui Domingues e Nuno 

Paramés intermediaram a realização da operação. Note-se que as testemunhas não 

negaram a receção e o envio subsequente do e-mail remetido por Rui Domingues. E se 

Rui Domingues e Nuno Paramés efetuaram afirmações inverosímeis, sobre esta matéria, 

que demonstraram claramente o propósito de evitar qualquer envolvimento que os 

pudesse responsabilizar, já Tiago Ferreira, em audiência de julgamento, confirmou que lhe 

foi transmitido da parte da tarde que os prejuízos das sociedades off-shore teriam de ser 

suportados pela área de retorno absoluto. Não se diga também que isso não se iria traduzir 

em afetar os clientes, mas a área, conforme sugeriu Rui Domingues, pois é evidente que, 

num contexto de referência ao retorno absoluto, é dos clientes que se trata. Acresce que 

nenhum dos recorrentes, nas suas declarações, sugeriu sequer – e teriam todo o interesse 

em fazê-lo – o sentido que a testemunha pretendeu fazer crer que estaria em causa. 

Não se duvida, por conseguinte, de que, no almoço de 17.11.2008, João Rendeiro 

se manifestou no sentido dos prejuízos das offshore serem imputados aos SIV’s de retorno 

absoluto, sendo irrelevante que tenha definido ou que tivesse acompanhado os termos 
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exatos da operação nos moldes em que a mesma veio a ser executada. Efetivamente, o 

concreto modo de execução não é relevante para o preenchimento dos elementos do tipo. 

 E não se tratou de uma mera sugestão ligeira, pois, conforme já referido, João 

Rendeiro não excluiu a possibilidade de ter afirmado que caso isto não fosse feito, o 

Banco podia ir à falência e ele e os acionistas iam ficar muito aborrecidos. Acresce que, 

conforme já referido, João Rendeiro tinha uma influência preponderante nos destinos do 

Banco, pelo que é evidente que, mesmo não tendo verbalizado a sua posição como uma 

ordem, sabia o peso que a sua opinião tinha nos demais Administradores.  

Considera-se igualmente demonstrado que João Rendeiro nada fez, após o referido 

almoço, para impedir a execução da operação, pois não há qualquer evidência nesse 

sentido. 

No que respeita aos factos concretizadores do elemento subjetivo, resulta da 

própria natureza dos factos em apreço e bem assim da referida influência que João 

Rendeiro tinha nos destinos do Banco que, independentemente da motivação do 

recorrente, é evidente que agiu com intencionalidade e com plena noção do tipo e efeitos 

da operação por si indicada e de que a posição por si manifestada era adequada a conduzir 

os membros da Comissão Executiva a decidirem e determinarem a execução da referida 

operação, cuja ilicitude, por ser contundente, é inverosímil que desconhecesse.  

No que respeita ao envolvimento de Paulo Guichard nos factos, Fernando Lima 

referiu, nas declarações prestadas em audiência de julgamento, que a ordem para a 

transferência das perdas das offshore para os SIV’s da área de retorno absoluto foi dada 

por aquele, na sua presença. Mais confirmou que Rui Domingues lhe telefonou a solicitar 

o número da conta a afetar e que contactou Paulo Guichard, tendo este lhe indicado esse 

elemento. Não há razões para duvidar das declarações de Fernando Lima, na medida em 

que as mesmas não excluem a sua participação nos factos e foram corroboradas por outros 

meios de prova. Efetivamente, Tiago Ferreira confirmou, em audiência de julgamento, 

que a ordem para afetar o retorno absoluto foi transmitida por Paulo Guichard. Por sua 

vez, Rui Domingues, ainda que num contexto de autoexclusão de qualquer 
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responsabilidade, não deixou de confirmar o telefonema a Fernando Lima e que este não 

lhe deu o número de imediato, tendo dito que já lhe telefonava.  

Admite-se, é certo, que Paulo Guichard não tenha indicado, com precisão, os 

termos da operação. Tanto assim que resulta do próprio depoimento da testemunha Joana 

Peralta que foi a mesma quem delineou os contornos das transferências. Razão pela qual 

se deu como não provado que os termos concretos da operação, da forma como foi 

realizada por Joana Peralta, foram decididos pela Administração. 

Contudo, conforme já referido, é irrelevante o modo específico como a operação 

foi executada, pois a mesma, pela sua natureza e finalidades, cumpria a ordem que estava 

em causa. 

Considera-se igualmente demonstrado que Paulo Guichard não verbalizou qualquer 

oposição durante o almoço, pois foi o próprio nas suas declarações que referiu ter ficado 

em silêncio. 

Também se conclui que Paulo Guichard nada fez, após ter emitido a ordem, para 

impedir a execução da operação, pois não há qualquer evidência nesse sentido. 

No que respeita aos factos concretizadores do elemento subjetivo, ainda que Paulo 

Guichard pudesse ter sido motivado pela posição de João Rendeiro, conforme afirmou 

Vítor Castanheira, é inverosímil que, sendo Presidente da Comissão Executiva, não tenha 

agido com a plena noção de que, querendo, podia ter procedido de outra forma. Por 

conseguinte, conclui-se, face à natureza dos factos em causa, à posição de Paulo Guichard 

no Banco e à sua intervenção concreta, que agiu com intencionalidade e com plena noção 

do tipo de operação que iria ser executada e dos seus efeitos, sendo inverosímil que 

desconhecesse a ilicitude da sua conduta, que é contundente. 

No que respeita a Salvador Fezas Vital, conclui-se, face à prova produzida, que o 

mesmo esteve presente durante o almoço (facto confirmado pelos recorrentes) e esteve 

presente na reunião da tarde (facto confirmado por Tiago Ferreira, que não foi infirmado 

pela demais prova produzida), na qual Paulo Guichard ordenou a operação de afetação das 

perdas das offshore aos SIV’s de retorno absoluto. Não há prova de que, entre um 
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momento e o outro, tenha existido uma reunião dos membros da Comissão Executiva, 

pelo que não se pode concluir que Salvador Fezas Vital tenha participado na decisão em 

causa. Contudo, ainda que se admita que desconhecesse os pormenores concretos da 

operação que veio a ser executada e que durante o almoço tenha verbalizado a sua 

oposição à posição manifestada por João Rendeiro (facto resultante do depoimento de 

Vítor Castanheira), assistiu depois à ordem dada por Paulo Guichard, não existindo a 

mínima evidência de que o mesmo se tenha, pelo menos, oposto neste segundo momento. 

Face ao contexto subjacente é inverosímil, à luz das regras da experiência comum e 

critérios de normalidade e razoabilidade, que Salvador Fezas Vital, não tivesse noção do 

tipo e efeitos da operação determinada por Paulo Guichard e bem assim da sua natureza 

ilícita. Não é igualmente credível que, face à sua experiência e antiguidade enquanto 

administrador e à circunstância de não ter manifestado qualquer oposição quando a ordem 

foi dada, não tivesse igualmente consciência de que, querendo, podia e devia ter 

empreendido medidas para evitar a sua realização. Admite-se apenas, face à sua oposição 

inicial durante o almoço, que não tenha desejado a realização da operação. Admite-se 

também que, face à dinâmica precipitada dos acontecimentos, não tenha representado a 

realização da operação como uma consequência necessária da sua omissão. Contudo, já 

não é credível, à luz de parâmetros de normalidade e razoabilidade e considerando que 

nada fez quando a ordem foi dada, que não tenha, pelo menos, representado a sua 

realização como uma consequência possível da sua omissão, com o que se conformou.  

Quanto a Fernando Lima, resultou das suas próprias declarações o seu 

envolvimento, desde logo, que esteve presente durante o almoço. Admite-se como 

possível que, nesse momento, tenha manifestado a sua oposição, tal como o próprio 

referiu. O recorrente também confirmou a sua presença na reunião na qual Paulo Guichard 

transmitiu a ordem e bem assim o referido telefonema a solicitar e depois indicar o 

número da conta afetada. 

Admite-se, face ao seu relato dos factos, que não tenha participado propriamente 

numa decisão colegial no sentido de determinar a realização da referida operação. 
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Contudo, em contrapartida, também resultou das suas declarações que, não só participou 

na execução, tendo fornecido o número da conta envolvida, como nada fez, após ter sido 

dada a ordem, para evitar a realização da operação. 

Quanto aos factos concretizadores do elementos subjetivo, Fernando Lima referiu 

que a sua convicção era que a posição de João Rendeiro, manifestada durante o almoço, 

coincidia com aquela que foi tomada por Paulo Guichard, tendo também afirmado que, 

nada fez para impedir a sua realização, porque era muito difícil contrariar uma ordem de 

Paulo Guichard, pois, sendo ele Presidente da Comissão Executiva, era seu superior 

hierárquico e que João Rendeiro também já tinha manifestado a sua posição, concluindo 

que não havia grande margem de manobra em não se fazer essa operação. 

Adicionalmente e em geral, referiu que não tinha plena noção dos seus deveres como 

administrador, designadamente que estando em causa operações não diretamente 

relacionadas com a sua área de administração e mesmo determinadas pelo Presidente do 

Conselho de Administração e pelo Presidente da Comissão Executiva, a sua participação 

poderia ser-lhe imputável. 

Admite-se que a vontade de João Rendeiro e de Paulo Guichard pudesse ter um 

efeito na capacidade de resistência de Fernando Lima. Contudo, isso não é sinónimo, 

como é evidente, de que, querendo, não fosse capaz, nem fosse possível ter agido de outra 

forma. Acresce que Fernando Lima não se limitou, neste concreto episódio, a nada fazer, 

tendo participado. Para além disso, não resultou sequer das suas declarações que a sua 

oposição, durante o almoço, tenha sido veemente ou que a tenha reiterado posteriormente. 

Note-se ainda e tal como já referido, que é inverosímil, à luz das regras da experiência 

comum e critérios de normalidade e razoabilidade, que Fernando Lima, que era 

administrador desde 2005, não tivesse a mínima noção de que, pelo menos, perante 

condutas de ilicitude inequívoca e do seu pleno conhecimento, pudesse ser 

responsabilizado pelas mesmas. Neste âmbito, admite-se apenas, face à sua oposição 

inicial durante o almoço, que não tenha desejado a realização da operação. Admite-se 

também que, face à dinâmica precipitada dos acontecimentos, não tenha representado a 
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realização da operação como uma consequência necessária da sua omissão. Contudo, já 

não é credível, à luz de parâmetros de normalidade e razoabilidade e considerando que 

nada fez quando a ordem foi dada e inclusive contribuiu, que não tenha, pelo menos, 

representado a sua realização como uma consequência possível da sua omissão e do seu 

contributo, com o que se conformou.  

No que respeita a Paulo Lopes, aceita-se a sua versão dos factos como plausível, 

uma vez que Fernando Lima confirmou que o mesmo sempre se manifestou contra a 

execução da operação. Acresce que é perfeitamente verosímil à luz das regras da 

experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, uma vez que estava em 

causa uma operação com contornos inequivocamente ilícitos e que iria envolver e afetar 

diretamente a área sujeita à sua administração direta. Paulo Lopes seria sempre o primeiro 

suspeito. Para além disso, os emails reproduzidos nos factos provados, que constam a fls. 

2818, também corroboram a versão de Paulo Lopes e bem assim o e-mail de fls. 4168. 

Efetivamente, se a ordem tivesse sido dada por este, o normal seria que Joana Peralta 

tivesse recorrido ao seu superior hierárquico para colmatar as lacunas do procedimento 

que iria adotar. Nesta medida, admite-se que Paulo Lopes não deu qualquer ordem a Joana 

Peralta, que apenas lhe disse que ia ser contactada para executar a operação e que, quando 

a mesma regressou ao seu gabinete com um post-it com o número da conta da Stimulus, 

lhe tenha dito para enviar um email para se proteger. A oposição verbalizada e reiterada 

por Paulo Lopes e o facto de se ter colocado à margem de qualquer ordem ou 

procedimento que envolvesse a operação tornam plausível a convicção de que o mesmo 

estava convencido de que Joana Peralta estava obrigada a cumprir as ordens que lhe 

haviam sido dadas e que ao agir da forma descrita não podia ser assacada, a si próprio, 

qualquer responsabilidade.  

O envio e receção dos emails reproduzidos nos factos provados foram confirmados 

por Tiago Ferreira, Rui Domingues e Nuno Paramés. 

No que respeita aos factos relativos ao estorno da operação, foi relevante o e-mail 

de fls. 4168, no qual o mesmo faz expressa alusão à intervenção do Banco de Portugal. 
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Por conseguinte, revelaram-se credíveis as declarações de Paulo Lopes no sentido de que 

essa operação apenas ocorreu na sequência da intervenção da referida entidade. 

Também contribuiu para o apuramento dos factos a cópia da lista de resgates, de 

fls. 16688 a 16699, elaborada pelo BPP – cfr. fls. 16674 – para identificação dos clientes 

que solicitaram o resgate dos seus investimentos nas estratégias afetadas, não havendo 

razões para duvidar da credibilidade destes meios de prova. 

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão XV – Os processos de subscrição 

das ações provenientes dos aumentos de capital nos veículos de private equity 

Privado Financeiras, S.A. e Liminorke, SGPS, S.A. – Privado Financeiras, S.A.”, 

foram relevantes os seguintes documentos: cópia da confirmação da receção dos estatutos 

da Privado Financeiras, cópia dos estatutos e cópias de modificações aos estatutos, de fls. 

876, 877-888, 889-902 e 903-914, para confirmação dos dados relativos a esta sociedade; 

lista dos dados referentes à data, montante e quantidade de ações nas 

subscrições/investimentos iniciais e posteriores reforços e bem como da alienação ou 

redução da participação/investimento na estratégia, elaborada pelo BPP e a pedido da 

CMVM, junta a fls. 15612-15637 e 15642-15676 – cfr. fls. 15608 e 15638 – para 

demonstração dos acionistas e da data do registo na conta da Kinetics e PCapital das ações 

adquiridas; cópia da assembleia geral da Privado-Financeiras de 13.12.2007, junta a fls. 

578-582 e 861-865, para apuramento dos factos relativos à Kinetics e PCapital e do 

primeiro aumento de capital; cópias dos boletins de subscrição, condições especiais de 

gestão de carteira e descrições detalhadas do investimento de fls. 15929-15932, 15933, 

16006-16009, 16025-16028, 16149-16150, 16157-16159, 16230-16234, 16300-16302, 

16345-16346, 16370-16371, 16411-16412, 16475-16478 e 16532-16533 e “Mapa de 

apuramentos dos movimentos com ações de Privado Financeiras em contas de clientes do 

BPP”, de fls. 25422 a 25424, que contribuíram para apuramento dos clientes que 

subscreveram ações; lista de clientes do BPP, com a sua classificação, junta no CD de fls. 

27295, lista 29, D99; cópia do e-mail de fls. 15712 e 15713, que confirma a inexistência 
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de prospeto; cópia da alteração de estatutos da Privado-Financeiras na sequência do 

segundo aumento de capital, realizado em 02.04.2008, junta a fls. 583 a 586, e cópia do 

texto consolidado de fls. 877 a 888; cópias dos boletins de subscrição relativos ao segundo 

aumento de capital de fls. 859-860, 5362-5363, 15929-15930, 16010-16011, 16029-

16030, 16054-16055, 16151-16152, 16159-16160, 16235-16236, 16302, 16347-16348, 

16372-16373, 16479-16480 e 16534-16535; ficheiro com a identificação dos clientes 

“Posição cliente P.Equity” referente às estratégias de ações nas subscrições/investimentos 

inicias e posteriores reforços e bem como da alienação ou redução da 

participação/investimento na estratégia e identificação dos acionistas com participação 

superior a 1º no capital social das sociedades constituídas para estas estratégias”, de fls. 

15612-15637 e 15638-15641 (pedido D229 da CMVM – cfr. fls. 15608); cópia dos 

contratos de compra de ações da Privado-Financeiras posteriores a 01.04.2008, de fls. 

16413-16416, 25590-25596, 25598-25604, 25772-25778, 26553-26556 e 26557-26560, 

demonstrativos de que após essa data o BPP continuou o processo de colocação de ações 

da Privado-Financeiras junto dos seus clientes; cópia da certidão do registo comercial de 

fls. 483-486 relativa à Liminorke; e cópia das cartas de compromisso relativas à 

Liminorke e dirigidas aos clientes, de fls. 487 a 493 e 494 a 499; quadro funcional de fls. 

4982-4985; organigramas funcionais de fls. 21153-21179; e documentação de fls. 15612-

15637, maxime 15636; 15642-15676, maxime 15652; e a demais documentação indicada 

nos factos provados. 

Todos os meios de prova indicados mereceram credibilidade, porquanto não há 

elementos minimanente consistentes para duvidar da sua conformidade com os originais, 

nem da sua veracidade. 

Para além dos documentos indicados foi também relevante a prova testemunhal 

produzida sobre a matéria. 

Assim, o depoimento de Ana Mafalda Trindade, responsável pela estruturação das 

sociedades em questão, foi importante para o apuramento dos factos, desde logo, no que 

respeita à  confirmação, já na fase organicamente administrativa (cfr. depoimento em 
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suporte aúdio de fls. 32063-32066), de que as ofertas, nos primeiros aumentos de capital 

foram precedidas de prospeção e recolha de intenções de investimento e da não 

elaboração do prospeto, afirmação que não foi infirmada pelo seu depoimento prestado na 

fase de impugnação judicial. 

No que respeita às condições da oferta, designadamente se foi ou não estipulado 

um valor mínimo, a prova produzida permite concluir que existia um valor de referência 

inicial de € 150.000, mas que não era imperativo. Assim, Ana Mafalda Trindade referiu, 

em audiência de julgamento, que o montante de subscrição inicial do primeiro aumento de 

capital da Privado-Financeiras era de € 150.000,00 mil euros. Maria Isabel Francisco 

também confirmou, em audiência de julgamento, este valor. Adicionalmente, Vasco 

Alexandre Pinheiro de Magalhães Costa (doravante Vasco Costa e private banker do BPP 

desde 2003 a 2010) e Maria Inês Calvão também referiram que o valor mínimo normal de 

investimento no Private Equity era de € 150.000. Contudo, para além da apresentação do 

investimento não fazer referência a esse montante (cfr. fls. 29993 e ss) e de um número 

significativo de clientes ter subscrito montantes inferiores (cfr. fls. 25422), Vasco Costa, 

Maria Isabel Francisco e Maria Inês Calvão referiram que o montante de subscrição podia 

ser inferior ao valor inicialmente fixado com autorização da Administração. 

Quanto às razões subjacentes à não elaboração do prospeto e ao envolvimento dos 

recorrentes, o depoimento de Mafalda Trindade foi elucidativo, não havendo razões para 

duvidar da sua credibilidade, sendo de salientar que a mesma era a responsável pelo 

departamento de estruturação e, por isso, com conhecimento e envolvimento direto nestes 

factos.  

Assim, esclareceu a testemunha que a questão de se tratar ou não de uma oferta 

pública e da necessidade de elaboração ou não de um prospeto foi debatida em 

julho/agosto de 2007. Referiu ainda que houve contactos nesta matéria com os escritórios 

de advogados que prestavam assessoria jurídica ao BPP e que a dúvida que se colocava 

era se a exceção prevista na lei, a propósito do limite mínimo de € 50.000, se reportava ao 

valor unitário das ações ou ao montante da subscrição. O depoimento da testemunha foi 
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corroborado pelo Memo, de outubro de 2007, junto a fls. 40805 e 40806, e com o 

descritivo dos serviços prestados pela PMLJ, junto a fls. 40812 a 40814. Acresce que o 

seu depoimento não foi vago, mas concreto e com algum pormenor, na medida em que 

referiu que foi inclusive equacionada a possibilidade de se fazer um reajustamento das 

emissões relativamente aos clientes que não tinham subscrito múltiplos de € 50.000,00. 

Mais referiu que o risco de ser considerada uma oferta pública, pelas razões referidas, foi 

apresentado à Administração da PCapital, que incluia João Rendeiro, Paulo Guichard e 

Salvador Fezas Vital, e que o caminho seguido foi o de aceitar e conviver com esse risco.  

Resulta, assim dos referidos meios de prova, que a questão foi apresentada à 

Administração da PCapital, ou seja, a João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas 

Vital e que o facto de não ter sido feito o prospeto foi uma decisão da Administração. 

Note-se que João Rendeiro, quando confrontado com o aludido Memo, não negou a sua 

veracidade. É certo que a testemunha não soube especificar se a decisão, pelos 

recorrentes, foi unânime ou em que moldes exatos é que foi tomada, tendo apenas 

salientado que a mesma podia ter implicações comerciais – caso se tivessem alterado as 

emissões para adequá-las ao referido entendimento restritivo – e que Paulo Guichard 

estava mais relacionado com essa área. Sucede que, tratando-se de uma questão 

apresentada formalmente à Administração, inclusive numa reunião, conforme referiu 

Mafalda Trindade, não é verosímil que a decisão tomada não tenha sido discutida e 

assumida, com mais ou menos preponderância, pelos três administradores. E a decisão foi, 

conforme referiu Mafalda Trindade, aceitar o risco, nada fazendo. 

Por conseguinte, no plano puramente fático, conclui-se que, em relação ao primeiro 

aumento de capital da Privado Financeiras, os recorrentes envolvidos decidiram que não 

seria elaborado um prospeto, tendo colocado a possibilidade de ser necessária a 

elaboração de um prospeto, conformando-se com a mesma. 

É certo que o risco, que a testemunha identificou no referido Memo, assentava 

numa premissa errada, designadamente assentava no pressuposto de que o art. 111º/1, al 

e), do CdVM, numa interpretação restritiva, podia significar que o montante unitário das 
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ações teria de ser igual ou superior a € 50.000 para não ser considerada uma oferta pública 

de distribuição. Note-se que a testemunha afirmou que esta orientação foi seguida nos 

novos veículos de investimento que, entretanto, foram criados. Contudo, tal erro é 

irrelevante. 

Quanto ao sucedido no segundo aumento de capital, Mafalda Trindade esclareceu 

que não colocou a questão, que não olhou para este segundo aumento de capital, uma vez 

que o mesmo estava restringido aos acionistas atuais e, por isso, não estariam a fazer 

ofertas a terceiros que não fossem investidores e que a questão apenas foi retomada no 

verão de 2008, ou seja, após os factos. Os e-emails de fls. 40800 a 40802 demonstram 

que, em junho de 2008, colocou-se novamente a necessidade de ter sido elaborado ou não 

um prospeto e que isso se deveu a um alerta da JP Morgan relacionado com o número de 

investidores. 

O depoimento da testemunha causou algumas perplexidades, pois o aumento de 

capital não se limitou aos acionistas da Privado-Financeiras. Resultou ainda das suas 

afirmações que Mafalda Trindade assumiu um pressuposto que depois não era controlado, 

nem veiculado para a Área Comercial. Acresce que a testemunha terá, aquando do 

segundo aumento de capital, revisitado os pareceres dos assessores jurídicos sobre a 

matéria e considerava que se vivia numa fronteira ténue (cfr. e-mail de fls. 40800). 

Sucede que não foi produzida prova que infirmasse o seu depoimento e a 

testemunha, também com perplexidade, diga-se, dirigia um departamento de estruturação 

de sociedades e não tinha formação jurídica. Para além disso, não há qualquer evidência 

de que a questão tivesse sido novamente colocada à Administração da PCapital. 

Fica, assim, a dúvida objetiva, razoável e insanável que, no que respeita ao 

segundo aumento de capital, tudo não tenha derivado da análise errada que a testemunha 

fez sobre a questão, não se podendo concluir que os recorrentes tenham, pelo menos, 

representado, como possível, que estavam perante uma oferta pública de distribuição e 

que era necessária a elaboração de um prospeto. 
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Dir-se-á, mas os recorrentes receberam o Memo supra referido. É certo, mas isso 

não significa que, por confiarem no trabalho das pessoas responsáveis e por falta de alerta, 

se tenham lembrado da questão aquando do segundo aumento de capital. Para além disso, 

pese embora o departamento fosse dirigido por uma pessoa sem formação jurídica, o 

Banco tinha assessoria jurídica, sendo, por isso, razoável admitir que os recorrentes 

confiassem que Mafalda Trindade fizesse um uso correto desses recursos e soubesse 

apreender e transmitir também corretamente a informação que lhe era prestada. 

No que respeita à Liminorke, a prova produzida foi insuficiente, em relação ao 

primeiro aumento de capital, para demonstrar qualquer intervenção dos recorrentes e, 

quanto ao segundo aumento de capital, valem as considerações supra tecidas a propósito 

do segundo aumento de capital da Privado Financeiras, não havendo razões para crer que 

o procedimento de Mafalda Trindade tenha sido diferente. 

Os factos não provados, relativos aos clientes, decorrem da insuficiência de prova 

indicada na decisão impugnada. 

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão XVI – A informação prestada aos 

clientes que subscreveram o segundo aumento de capital da Privado Financeiras, 

SA”, foram relevantes os meios de prova indicados na Divisão precedente no que respeita 

aos factos comuns. 

Para a demonstração do critério utilizado pelo BPP para o cálculo do preço de 

subscrição das novas ações da Privado Financeiras e o valor do NAV real, foram 

relevantes os seguintes documentos: o Relatório do Conselho de Administração desta 

sociedade sobre o aumento de capital, que consta a fls. 25648 a 25658; o Relatório de 

Auditoria sobre as Contas de 31.12.2007; o Relatório da Assembleia Geral, de fls. 25620-

25645 e 1419-1446, aprovado em assembleia geral de 27.02.2008; o Relatório da CMVM 

com o assunto “Banco Privado Português, SA  Relatório sobre o preço de € 0,30 na 

emissão de ações da Privado Financeiras, S.A. no aumento de capital social de 100M€ 
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para 200M€”, de fls. 26497-26502; o Relatório e Contas de 31.12.2008, de fls. 25712-

25728; os boletins de cotações das ações do BCP de fls. 33013-34965.  

No que respeita à informação prestada aos clientes, relativamente aos critérios de 

determinação do preço de subscrição,  considera-se que a prova produzida apenas sustenta 

a convição segura de que, pelo menos, alguns clientes não obtiveram esta informação. 

Efetivamente, essa informação não constava, contrariamente àquilo que sustenta 

João Rendeiro no seu recurso, na apresentação em powerpoint do aumento de capital, de 

fls. 26541v a 26551. Nesta apresentação apenas se referia que as “principais casas de 

investimento reviram recentemente os seus Price Targets, sendo que o valor médio 

considerado na situação atual, seja de € 2,55” – fls. 26545. Tal informação não esclarece 

ter sido este o valor das ações do BCP tido em consideração para efeitos de cálculo do 

NAV que serviu de base à determinação do preço de subscrição das ações. Foi 

esclarecedor, neste âmbito, o depoimento de Pedro Assunção, prestado em audiência de 

julgamento, que, após ter referido que essa informação constava na apresentação, 

confrontado com o documento não a conseguiu localizar. 

Dir-se-á, mas tal informação foi completada oralmente pelos private bankers ou 

mesmo pelos membros da área de Private Equity ou por Pedro Assunção,  que 

acompanharam aqueles na apresentação do aumento de capital aos clientes, 

acompanhamento este que resulta do e-mail de fls. fls. 40803v e 40804. A prova 

produzida não sustenta este facto.  

Efetivamente, Pedro Assunção remeteu, conforme já referido, para a apresentação. 

Por sua vez, Juan Alvarez (na fase organicamente administrativa) e Diogo Ponte (em 

audiência de julgamento) remeteram para o referido documento e bem assim para o 

relatório do aumento de capital, que afirmaram ter sido entregue aos clientes. Já se 

esclareceu que a apresentação só por si não fornecia esta informação. Quanto ao relatório 

do aumento de capital, independentemente do mesmo ter sido ou não transmitido aos 

clientes, o que se analisará infra, o que importa reter, neste momento, é que os 
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depoimentos das referidas testemunhas, ao remeterem para os documentos, são 

indiciadores de não terem sido prestadas informações orais adicionais.   

A evidência disso é, desde logo, o facto de José Paulo Fernandes Meireles da Costa 

(doravante José da Costa), cliente do BPP e que participou no aumento de capital, ter 

referido que essa informação não lhe foi prestada. 

Para além disso, caso tal tivesse acontecido, em todos os casos, era normal que os 

private bankers tivessem alguma recordação sobre esta matéria, tendo em conta a sua 

especificidade e importância e tal como demonstraram ter sobre outros pontos da 

informação oral prestada, como os objetivos do aumento de capital e o facto da 

informação sobre NAV ter sido suspensa durante o aumento de capital. O que não se 

verificou. Assim, Ana Mafalda Barbosa referiu em audiência de julgamento, que não 

forneceu aos clientes esta informação. Bernardo Ribeiro referiu, em audiência de 

julgamento, não saber como é que o preço foi determinado, concluindo-se, por isso, que 

não prestou tal informação aos clientes. Também Bruno Perez afirmou, na fase 

organicamente administrativa, não saber como é que o preço foi calculado (cfr. fls. 32221-

32224). Eva Santo António afirmou que não explicou, nem sabia como foi calculado o 

preço de 0,30. Maria Isabel Francisco afirmou, na fase organicamente administrativa, não 

se recordar como foi fixado o preço de subscrição (cfr. fls. 32172-32175). Em audiência 

de julgamento referiu que não sabia como foi calculado. Maria Inês Calvão afirmou, em 

audiência de julgamento, não se recordar como foi calculado o preço de subscrição. 

Também Maria Trindade de Sousa Lobo Ferreira (doravante Maria Lobo e private banker 

entre outubro de 2006 e abril de 2010), afirmou não saber como foi calculado o preço de 

subscrição. Tânia Neves referiu que não informou sobre a forma de cálculo do preço de 

subscrição. Vasco Costa, na fase organicamente administrativa, referiu que se recordava 

de ter questionado sobre o cálculo do preço e de nada mais. 

Apenas Maria Adriana Cerqueira (private banker desde 2004 a 2008), na fase 

organicamente administrativa, e Raquel dos Santos Marques (private banker desde 2000 a 

2010 e doravante Raquel Marques) fizeram algumas afirmações sobre a matéria, mas 
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muito imprecisas. Assim, Maria Adriana Cerqueira de Sousa referiu que era uma análise 

que fazia numa perspetiva… Quando o título estivesse a um determinado valor, com o 

aumento de capital que chegávamos a esse…”, que, na altura, percebeu como é que foi 

calculado, tendo sido o Juan Alvarez quem lhe apresentou esse cálculo. Questionada no 

sentido de esclarecer se teve como referência os price targets das principais casas de 

investimento disse ter ideia disso. Por sua vez, Raquel Marques afirmou, em audiência de 

julgamento, recordar-se que havia um preço, mas não saber como foi calculado, referindo 

ainda que havia uns mapas que tinham as contas aproximadas, que estava na apresentação. 

Face ao número de private bankers que afirmaram não se recordar ou não saber 

inclusive como havia sido determinado o preço de subscrição conclui-se que, pelo menos, 

relativamente a alguns clientes, a informação sobre o critério de cálculo do preço de 

subscrição das ações também não lhes foi transmitida oralmente. 

Resta, por último, o e-mail de fls. 40504. Este e-mail data de 19.02.2008, 

constando como remetente Juan Alvarez e como destinatários os Private Bankers, com 

vários documentos anexos, designadamente o Relatório de Auditoria das Contas de 2007 

em francês e numa tradução livre em inglês, o Relatório sobre o Aumento de Capital e o 

Relatório dos auditores em francês, com a informação de que tais documentos podiam ser 

disponibilizados aos acionistas do veículo. Importa para o caso o Relatório sobre o 

Aumento de Capital  (cfr. fls 25640), que faz referência ao critério de cálculo do preço de 

subscrição, e o Relatório dos auditores em francês. 

Juan Alvarez afirmou que estes documentos foram disponibilizados aos clientes, 

que inclusive tiveram de assinar um documento a confirmar a sua receção. Por sua vez, 

Diogo Ponte referiu que este documento foi disponibilizado. Pese embora a generalidade 

dos private bankers inquiridos, que eram os responsáveis pela transmissão de elementos 

aos clientes, terem afirmado não se recordar nem do e-mail, nem do referido Relatório, 

admite-se como possível que o mesmo tenha sido efetivamente enviado aos destinatários 

aí indicados. Admite-se essa possibilidade, na medida em que o e-mail de fls. 26566-v, 

remetido por Eva Santo António a um cliente, demonstra que esta private banker tinha o 
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Relatório relativo ao aumento de capital na sua posse. É certo que este e-mail data de 

21.04.2008 e Eva Santo António afirmou ter reenviado o e-mail recebido aos clientes nos 

dias seguintes, sendo certo que, quando confrontada com as datas dos dois e-mails, nada 

soube esclarecer. É verdade também que o Relatório e Contas de fls. 25620, que 

constituíria um dos anexos do e-mail de fls. 40504, apenas foi aprovado em 27.02.2008 

(cfr. fls. 25623), ou seja, em data posterior ao referido e-mail. Contudo, pese embora a 

discrepância entre as datas dos dois e-mails referidos, a verdade é que o e-mail remetido 

por Eva Santo António demonstra que a mesma tinha, na sua posse, os documentos em 

questão, não sendo inverosímil que os tivesse recebido em data muito anterior e que 

apenas os tenha remetido a este cliente em concreto algum tempo depois. Quanto à data de 

aprovação das contas, Diogo Ponte referiu que a equipa de Private Equity dispunha de 

informação para dar aos clientes sobre as contas, um draft, com uma margem de erro, 

antes da aprovação. Acresce que o Relatório dos Auditores é de 14.02.2008 (cfr. fls. 

25622). Adicionalmente, Maria Isabel Francisco também confirmou ter recebido o e-mail 

e tê-lo remetido a clientes, que solicitaram o relatório e contas. É certo que não se 

recordava do documento de fls. 25648 e revelou surpresa com o facto das contas ainda 

não terem sido aprovadas na data do e-mail. Contudo, também afirmou não ter visto os 

documentos com detalhe e salientou que se tratava de um e-mail remetido pelo Diretor do 

Private Equity, sugerindo que isso era suficiente para a habilitar a apresentar tais 

documentos aos clientes. 

Dir-se-á, mas, caso os private bankers, tivessem recebido o e-mail em questão, 

teriam revelado algum memória sobre o mesmo. Não necessariamente. Com efeito, o e-

mail referia que os documentos podiam ser facultados aos acionistas do veículo e vários 

Private Bankers afirmaram, no que respeita aos seus procedimentos gerais, que podiam ter 

reenviado o e-mail sem ler os documentos ou que apenas o teriam enviado se os clientes o 

solicitassem. Assim, Maria Inês Calvão referiu não se recordar do e-mail, nem dos 

anexos, e que apenas se o cliente lhe solicitasse a informação em questão é que a enviaria. 

Maria Lobo referiu não se recordar de ter recebido o e-mail e que, caso o tivesse recebido, 
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o teria enviado e não teria lido os relatórios. Tânia Neves afirmou não se recordar do e-

mail, não se recordar de nenhuma diligência efetuada na sequência do mesmo, que não 

sabe se teria lido o relatório e contas e provavelmente teria enviado aos clientes o 

relatório. Vasco Costa também referiu não se recordar de ter recebido o e-mail, não tendo 

memória dos Relatórios anexos e que teria enviado se algum cliente o tivesse solicitado. 

Bruno Perez afirmou, na fase organicamente administrativa, não se recordar de ter 

recebido e de ter reenviado um e-mail de Juan Alvarez com as contas do veículo. Julga 

que não era normal receber os relatórios e contas, porque pelo menos da sua carteira de 

clientes nenhum investidor lho pediu, que os clientes confiavam no Banco. Confrontado, 

em audiência de julgamento, com os documentos de fls. 25620 e ss, 25646 e ss e 25648 e 

ss referiu não se recordar de ter visto os dois primeiros e quanto ao terceiro afirmou nunca 

ter visto esse relatório. Mais referiu que podia não ter lido o e-mail e ainda assim tê-lo 

enviado se os clientes lho tivessem pedido. Por sua vez, Daniela Luís, em audiência de 

julgamento, referiu que já tinha visto o documento de fls. 25620, não se recorda de ter 

entregue aos clientes, mas que seria normal entregar documentação em língua estrangeira. 

Também não se recorda dos documentos de fls. 25646 e 25648, nem do e-mail de fls. 

40504, sendo possível que o tivesse recebido e se algum cliente lhe pedisse a informação 

tê-la-ia entregue.  

Admite-se, assim, como possível que, por não terem lido os documentos e por não 

resultar do teor do e-mail a obrigatoriedade de os remeter aos clientes, o que minimizava a 

sua importância, a generalidade dos Private Bankers não se recorde do documento em 

questão. 

Quanto ao facto dos Private Bankers terem entregue os documentos recebidos aos 

clientes, a conclusão é necessariamente diversa. Efetivamente, tal como Eva Santo 

António se lembrou, com convição de que havia remetido esta informação aos clientes, o 

que de facto fez, e bem assim Maria Isabel Francisco, fazendo referência à circunstância 

de ter sido a solicitação de alguns clientes, o normal e razoável seria que os demais 

Private Bankers, que referiram que teriam enviado se o cliente tivesse solicitado, tivessem 
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alguma memória de um episódio semelhante, se o mesmo tivesse ocorrido. Efetivamente, 

é diferente não se lembrarem de um e-mail ao qual não deram importância, de não se 

recordarem de um episódio concreto com um cliente específico. Acresce que Helena 

Seruca, na fase organicamente administrativa, referiu que, claramente, não reenviou a 

informação.  

Conclui-se, assim, face à prova produzida que, pelo menos, alguns clientes não 

foram informados de que o valor de subscrição de €0,30 por acção tenha sido encontrado 

a partir do valor teórico do NAV apurado com base na média dos referidos price target ou 

que o NAV REAL seria inferior ao assim apurado. 

Quanto ao facto de não ter sido apresentado aos investidores qualquer estudo 

técnico e/ou parecer de revisor oficial de contas ou do Conselho Fiscal que esclarecesse 

quanto ao preço de emissão das novas acções, dado que o e-mail de Juan Alvarez alude a 

um Relatório dos auditores sobre o aumento de capital, admite-se a possibilidade de 

alguns clientes terem recebido esse documento, pelas razões expostas nos parágrafos 

precedentes. 

No que respeita ao NAV, resultou, de forma pacífica e segura, dos depoimentos 

dos Private Bankers inquiridos que a informação sobre o NAV real não foi prestada 

durante o aumento de capital nos documentos mensais que normalmente continham esse 

elemento, designadamente os extratos e as newsletters enviadas aos clientes. Tais factos 

também resultaram dos depoimentos de Pedro Assunção e Juan Alvarez e bem assim das 

próprias declarações do recorrente João Rendeiro.  

Quanto ao facto específico de tal informação ter sido negada quando 

expressamente solicitada pelos clientes e dos mesmos não terem sido informados de que o 

NAV mensal era muito sensível, considera-se que a prova produzida também foi 

concludente no sentido de que, pelo menos, alguns clientes não foram informados do 

NAV real, tendo-lhes sido transmitido que o NAV estava suspenso porque o veículo se 

encontrava em processo de aumento de capital. Assim, neste sentido Maria Isabel 

Francisco referiu, na fase organicamente administrativa, que os clientes questionavam 
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“mas oh doutora então isto agora não tem cotação?” “Não, não tem cotação, nós 

estamos a fazer um levantamento de capital para injetar lá dentro não faz sentido estar-

lhe a dar valores que não são reais não é?”. Também Tânia Neves referiu ter transmitido 

que, como o veículo estava em processo de aumento de capital, não estava a ser 

valorizado. Por sua vez, Sandra Chaves referiu, em audiência de julgamento, que os 

clientes perguntavam, mas dizia que estava suspenso e não dizia o valor. Já na fase 

organicamente administrativa havia referido que se recordava das pessoas perguntarem 

porque é que este mês na newsletter não estava o NAV e a pessoa da área explicar 

concretamente de estar o aumento de capital em curso e as pessoas satisfazerem-se com 

essa informação. Vasco Costa referiu igualmente, na fase organicamente administrativa, 

que alguns clientes podem ter perguntado e que a resposta terá sido aquela que lhes foi 

transmitida pela área Private Equity, ou seja, que o NAV estava suspenso durante o 

aumento de capital. Não há razões para duvidar da credibilidade dos depoimentos das 

referidas testemunhas.  

Admite-se, é certo, que alguns Private Bankers e os colaboradores do Private 

Equity possam ter indicado o NAV real, quando solicitada a informação por algum 

cliente. Efetivamente, Bernardo Ribeiro referiu isso e bem assim Juan Alvarez. Admite-se 

também que não tenham sido dadas instruções expressas aos Private Bankers no sentido 

de, em geral, ocultarem informações, conforme foi confirmado por todos. Verifica-se 

ainda que nas condições especiais do investimento constava que a “carteira de ativos, 

poderá sofrer desvalorizações face a variações anormais imprevisíveis dos mercados em 

que sejam negociados os valores imobiliários e instrumentos financeiros que integram a 

mesma.” (fls. 588). 

Contudo, independentemente dos factos referidos, a prova supra indicada permite 

concluir com segurança que pelo menos, alguns clientes do BPP não foram informados 

sobre o valor real do NAV da Privado Financeiras, porque, durante o período de aumento 

de capital a informação sobre o NAV que mensalmente era comunicada aos clientes não 

foi prestada e, pelo menos, alguns clientes questionaram os Private Bankers da razão pela 
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qual não constava essa informação, tendo-lhes sido dito que o NAV estava suspenso 

porque o veículo estava em processo de aumento de capital, não tendo sido fornecido o 

NAV real. Mais permite concluir que só em finais de abril de 2008, já depois da captação 

do investimento, é que foi referido, nas newsletters que “dada a alavancagem do veículo e 

fundamentalmente o nível de volatilidade do BCP (…) o NAV mensal é um valor muito 

sensível (…)” (fls. 26587v), o que não coincide exatamente com a informação que 

constava nas condições especiais de gestão de carteira. 

No que respeita à situação financeira do veículo e ao destino do dinheiro 

proveniente do aumento de capital, foi relevante a cópia da confirmação do empréstimo 

celebrado com a JP Morgan, de fls. 21210 a 21236 e a cópia do “Pledge Agreement” 

celebrado entre a JP Morgan e a Privado-Financeiras de fls. 21244 a 21265 e bem assim o 

Relatório elaborado pela CMVM sobre o aumento de capital de fls. 26497 e ss. 

Adicionalmente, João Rendeiro confirmou, nas suas declarações, a existência da conta 

margem e que o empréstimo estava garantido pelos ativos, informação que também 

decorre do Memo Interno de fls. 30099 v, quanto ao penhor das ações. Mais se retira da 

prova produzida, designadamente da comunicação do Banco de Portugal de fls. 11933, 

datada de 14.02.2008, da resposta de 29.02.2008, junta a fls. 11995, e dos depoimentos de 

Juan Alvarez e de Diogo Ponte, que os pedidos de margem estavam a ser suportados por 

financiamentos efetuados pelo BPP, o que é demonstrativo de que o veículo não tinha 

liquidez para o efeito. Pedidos esses que, estando dependentes do valor dos ativos que 

garantiam o empréstimo, podiam ou não diminuir consoante as ações do BCP 

aumentassem ou diminuíssem de cotação.  

Contudo, independentemente dos pedidos de margem efetuados pelo JP Morgan 

estarem a ser suportados por financiamentos efetuados pelo BPP e poderem até diminuir 

se a cotação das ações do BCP subisse, considera-se exato afirmar-se, face aos elementos 

probatórios referidos, que, durante o período do aumento de capital, a Privado Financeiras 

necessitava urgentemente de liquidez para poder cumprir as obrigações emergentes da 

dívida contraída junto da JP Morgan para adquirir a participação que já detinha no BCP 
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(com prestação de garantia sobre tais acções), uma vez que a cotação das ações do BCP 

estava a diminuir. Note-se que a conta margem aumentou de 2,1M (em 31.12.2007) para € 

65.9M, em 30.04.2008 (cfr. fls. 26497v e 26500). O e-mail de fls. 38901, de Nuno 

Paramés, é elucidativo dessa urgência. Simplesmente, essa liquidez estava a ser fornecida, 

pelo menos em parte, por financiamentos concedidos pelo BPP, mas não deixava de ser 

uma necessidade e obrigação assumida pela Privado Financeiras em relação ao JP 

Morgan, que podia conduzir à execução das garantias.  

Considera-se também que a prova produzida permite concluir que a dívida ao JP 

Morgan podia comprometer a performance do veículo àquela data,  já que a Privado 

Financeiras teria de proceder rapidamente ao depósito de liquidez (margin calls) sobre o 

empréstimo que tinha contraído junto do JP Morgan sob pena de este executar as garantias 

que tinha do empréstimo efectuado (penhor de acções BCP) e que existia a possibilidade 

de, pelo menos, uma parte dos valores do investimento serem canalizados para esse efeito.  

Efetivamente, pese embora se admita que as razões que determinaram a realização 

do aumento de capital não tenham sido fornecer liquidez à Privado Financeiras para o 

efeito referido (pois seria ilógico), o certo é que, face à diminuição da cotação das ações 

do BCP, esse problema existia. Para além disso, existia pressão da parte do Banco de 

Portugal quanto à exposição da Privado Holding à Privado Financeiras, pelo que se 

considera que existia, pelo menos, a possibilidade do dinheiro proveniente do aumento de 

capital ser canalizado, pelo menos, em parte para o reforço da conta margem, sem 

prejuízo de financiamentos adicionais pelo BPP. O que veio a suceder após o aumento de 

capital demonstra isso. Efetivamente, conforme afirmou Juan Alvarez, na fase 

organicamente administrativa: “O que aconteceu é que a ação nunca mais parou de cair, 

portanto, continuou sempre a cair, a cair, a cair, de tal forma que foi necessário reforçar 

as garantias outra vez junto da J.P. Morgan, portanto, que foi usada essa liquidez 

restante para reforçar as garantias e inclusive depois ainda isso não foi suficiente e o 

BPP deu novamente um descoberto à Financeiras”. 
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 Note-se que não se trata aqui de considerar, conforme resulta da queixa de fls. 

26505 e ss, que o aumento de capital foi feito para o BPP recuperar o dinheiro que havia 

emprestado à Privado Financeiras. Esta hipótese não tem a mínima sustentabilidade na 

prova produzida, tanto mais que, conforme resultou dos depoimentos de Juan Alvarez e de 

Diogo Ponte e bem assim das declarações de João Rendeiro, o BPP continuou a financiar 

a Privado-Financeiras. Isto também é confirmado pela comunicação do Banco de Portugal 

de 06.08.2008, junta a fls. 11931. Para além disso, a Privado Holding era acionista da 

Privado-Financeiras, conforme resulta da comunicação do Banco de Portugal de fls. 

11931. Por conseguinte, não é minimamente verosímil que o BPP tenha conduzido os 

clientes a fazerem um investimento apenas para, por via do mesmo, se pagar dos 

financiamentos que havia efetuado. Contudo, o problema, conforme se referiu, existia, 

pois caso a cotação das ações do BCP continuasse a diminuir os pedidos de margem 

aumentariam e a Privado Financeiras iria necessitar de liquidez para o efeito, sendo certo 

que a exposição da Privado Holding já era motivo de preocupação. Pese embora, note-se, 

o reforço da conta margem não era o verdadeiro problema ou um problema distinto do 

risco inerente ao próprio investimento, decorrente da frustração das expetativas quanto à 

valorização das ações do BCP. 

No que respeita às informações prestadas aos clientes, resultou da prova produzida, 

designadamente dos depoimentos dos Private Bankers inquiridos, que os clientes tinham 

conhecimento da existência de alavancagem, o que se considera evidente porque faz parte 

da lógica deste tipo de investimento. Admite-se também que soubessem que se tratava de 

um empréstimo ao JP Morgan, com penhor das ações, por via do Memo Interno de fls. 

30099-v, tendo alguns Private Bankers confirmado que estes Memos correspondiam às 

newsletters que enviavam mensalmente aos clientes, salientando-se em particular o 

depoimento de Helena Seruca, que foi mais preciso sobre esta matéria. Por conseguinte, 

não é verdade que o BPP tenha omitido aos seus clientes, a situação, que conhecia, de 

dívida financeira (alavancagem) existente à data do aumento de capital. 
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Já no que concerne ao montante respetivo, apenas os clientes a quem foi entregue o 

Relatório e Contas de 2007 foram informados do seu montante e bem assim que a situação 

financeira era deficitária. Quanto aos demais, os depoimentos dos Private Bankers 

permitem concluir que os mesmos não foram informados, com exatidão, do nível de 

alavancagem e que nenhum dos clientes foi informado da  existência de uma conta 

margem e das suas implicações na liquidez do veículo e na sua performance. Concluiu-se 

isso porque a generalidade dos Private Bankers demonstraram que nem eles próprios 

tinham conhecimento destes elementos. Acresce que a apresentação do aumento de capital 

de fls. 25567-25586 não faz referência a esta informação. Também o Relatório e Contas 

não é cabalmente elucidativo sobre a necessidade de liquidez para reforçar a conta 

margem, uma vez que incide sobre o ano de 2007. 

No que respeita à newsletter remetida após o aumento de capital, a mesma está 

documentada a fls. 26586v, sendo de concluir, face às considerações precedentes, que os 

relatórios de auditoria e um relatório especial do Conselho de Administração sobre o 

aumento do capital social do veículo, ambos datados de 13/02/2008, apenas tenham sido 

enviados a alguns clientes após a subscrição do aumento de capital, conforme aliás, 

sucedeu com António Pujol – cfr. fls. 26566v-26586. 

Relativamente ao NAV real da Privado Financeiras nos meses susbequentes ao 

aumento de capital, foram relevantes os Memos de fls. 26587v, 26588v; 26589v, 26591v, 

26592v, 26593v e 26594v. 

No que respeita ao episódio ocorrido com o cliente José Manuel da Costa Marçal 

Roubaud y Pujol, foram relevantes as cópias dos e-mails de fls. 25565 e 25588-25589, 

cópia do contrato de compra de ações celebrado por José Pujol, junta a fls. 25590 a 25596, 

cópia de depósito de valores efetuada por José Pujol, junta a fls. 25597, cópia do contrato 

de compra de ações celebrado pela sociedade Pujol – Atividades Imobiliárias, Lda, junta a 

fls. 25598 a 25604, cópia do cheque emitido pela sociedade Pujol – Atividades 

Imobiliárias, Lda, de fls. 25605, cópia do contrato de mútuo entre o BPP, a sociedade 

Pujol – Atividades Imobiliárias, Lda e a PMI-Finance, Consultoria Financeira Unipessoal, 
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Lda, de fls. 25605 a 25614, para deonstração dos contactos escritos efetuados por este 

cliente e a sua gestora de conta e dos contratos celebrados, que não foram infirmados pela 

demais prova produzida. Efetivamente, pese embora Eva Santo António tenha ficado 

surpresa com o teor dos e-mails em causa, sobretudo a propósito do NAV, tendo 

demonstrado ter percebido que o sentido do que aí está exarado é incorreto, a verdade é 

que não pôs em causa que tivesse sido essa a troca de correspondência que manteve com o 

cliente. É certo que referiu que o cliente sabia que o NAV estava suspenso. Contudo, não 

é isso que resulta da referida documentação. Por conseguinte, os factos exarados nos 

referidos documentos consideram-se demonstrados. 

Não obstante o teor da queixa apresentada pelo referido cliente, constante de fls. 

25499 a 25500, há determinados factos, de cuja verosimilhança se duvida, razão pela qual 

ficaram por demonstrar. Assim, tal sucedeu em relação ao segmento “excelente 

oportunidade de negócio”. Tratando-se de um investimento de risco evidente para 

qualquer pessoa e cujo equilibrio financeiro já estava abalado à data devido à descida da 

cotação do BCP, duvida-se que Eva Santo António (apesar da incorreção quanto ao NAV) 

tenha efetuado esta afirmação. Consta ainda nos factos provados que Eva Santo António 

lhe comunicou que o objetivo era aumentar a participação para 4%. Contudo, esta 

informação consta em nota de rodapé da apresentação do aumento de capital, referindo-se 

até 4%, subsistindo, por isso, a dúvida de que essa percentagem tenha sido apresentada 

como um valor exato. Também não consta na documentação junta aos autos qualquer 

prospeto informativo no sentido de que o NAV (real) correspondia a 30% do valor 

nominal de cada acção, ou seja, a €0,30 cêntimos. Quanto ao sucedido na reunião com 

Diogo Ponte, duvida-se da informação exarada na decisão impugnada, designadamente 

que foi reafirmado ao cliente quer o NAV (real) de €0.30, quer a intenção de aumentar a 

participação no BCP de forma a atingir, pelo menos, os 4%, pois não é credível que Diogo 

Ponte tivesse cometido o mesmo erro de Eva Santo António quanto ao NAV real e que, 

contra aquilo que estava na apresentação, tivesse referido “pelo menos 4%”. 
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No que respeita ao episódio relativo à cliente Isabel Maria Marques Mendes dos 

Santos, na queixa supra referida, foi relevante a cópia da ficha de depósito de valores em 

nome de Tiago Santos, de fls. 25771 e a cópia do contrato de aquisição de ações por 

Isabel Santos, de fls. 25772 a 25778, para demonstração dos factos respetivos. Quanto ao 

relatado na queixa por si apresentada, de fls. 25515-25516, considera-se demonstrado que 

a mesma não foi informada do facto do NAV apresentado corresponder a um price target, 

sobre o NAV real da Privado Financeiras e sobre o nível de alavancagem existente na 

Privado Financeiras junto do JP Morgan, uma vez que corresponde ao padrão típico de 

informações que, em geral, não foram prestadas aos clientes, conforme resulta dos 

depoimentos dos Private Bankers.  

Já no que respeita aos segmentos “bastante atractivo” e de “rentabilidade elevada” 

consideram-se, na dúvida, por demonstrar, pelas mesmas razões exaradas a propósito do 

cliente Pujol. Também se considera que não há evidências seguras de que o empréstimo 

com a JP Morgan estivesse já em fase de incumprimento. 

Quanto ao cliente Acácio de Sousa Gaudêncio da Silva, foi relevante a cópia do 

contrato de abertura de crédito em conta corrente caucionada, contrato de penhor e 

aditamento, celebrados entre o BPP e Acácio da Silva, de fls. 25819-25840, para 

demonstração dos factos respetivos. Quanto aos demais factos relatados na queixa, 

Bernardo Ribeiro confirmou que o abordou durante o aumento de capital, considerando-se 

verosímil que tal tenha decorrido em fevereiro de 2008, conforme é relatado na queixa, 

fls. 25520 e ss. Bernardo Ribeiro confirmou igualmente que não informou o referido 

cliente da forma como foi calculado o preço de subscrição, nem pormenores do 

empréstimo do veículo, factos que, por isso, ficaram demonstrados. Considera-se 

igualmente verosímil que não tenha sido informado do NAV real, porquanto corresponde 

ao padrão típico das informações omitidas. Bernardo Ribeiro não confirmou que o 

referido cliente lhe tenha dito que não dispunha de liquidez para o investimento. Contudo, 

também não excluiu a possibilidade de tais factos terem ocorrido, pelo que, atendendo aos 

contratos celebrados, se considera verosímil, nesta parte, o teor da queixa apresentada. 
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Quanto à informação de que o referido cliente ficaria prejudicado caso não 

acompanhasse o aumento de capital, entende-se que a mesma não ficou demonstrada. 

Efetivamente, a testemunha confirmou que alertou Acácio da Silva para os “prós” e 

“contras” do investimento, mas que não utilizou as palavras descritas na queixa. Também 

o segmento relativo a “nova aplicação financeira extremamente rentável” ficou por 

demonstrar, uma vez que a testemunha afirmou, de forma fundamentada e lógica, as 

razões pelas quais nunca teria efetuado tal afirmação 

Relativamente ao cliente Gilberto Luís Sousa Pereira, foi relevante a 

documentação de fls. 25841-25849, 25850-25852, 25853-25857 e 25858-25859 para 

demonstração dos factos respetivos. Quanto ao mais relatado na queixa, Maria Helena 

Pereira Oliveira de Almeida Cunha Batalha (doravante Paria Helena Batalha e private 

banker do BPP entre 2003 e 2009) confirmou que o contactou. Afastou a possibilidade de 

ter dito que se tratava de uma aplicação financeira extremamente rentável, pois era uma 

aplicação de risco. Esta explicação é razoável, pelo que este segmento factual foi 

eliminado da decisão impugnada. Confirmou que poderia ter dito que caso não 

acompanhasse o aumento de capital sairia prejudicado. A testemunha afastou apenas a 

possibilidade de ter dito que o cliente sairia fortemente prejudicado, segmento que foi 

eliminado. No que respeita às informações que não lhe foram prestadas considera-se 

demonstrado, atento o teor da queixa de fls. 25515-25516, que o referido cliente não foi 

informado do facto do NAV apresentado corresponder a um price target, sobre o NAV 

real da Privado Financeiras e sobre o nível de alavancagem, uma vez que corresponde ao 

padrão típico de informações que, em geral, não foram prestadas aos clientes, conforme 

resulta dos depoimentos dos Private Bankers.  

Relativamente ao cliente Manuel João Coelho da Bernarda, foi relevante a 

documentação de fls. 25862-25880 para demonstração dos contratos celebrados. Quanto 

ao mais relatado na queixa, Tânia Neves confirmou o contacto, tendo levado consigo a 

apresentação do investimento, e uma segunda reunião. A testemunha afastou a referência 

à expressão “extremamente rentável”, que inclusive não consta na queixa de fls. 22531 e 
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ss, pelo que este segmento ficou por demonstrar. Também afirmou não se recordar de ter 

dito que o cliente sairia prejudicado ou fortemente prejudicado, o que ficou por 

demonstrar. No que respeita às informações que não lhe foram prestadas considera-se 

demonstrado, atento o teor da queixa referida, que o aludido cliente não foi informado do 

facto do NAV apresentado corresponder a um price target (facto confirmado, em geral, 

por Tânia Neves), sobre o NAV real da Privado Financeiras e sobre o nível de 

alavancagem, uma vez que corresponde ao padrão típico de informações que, em geral, 

não foram prestadas aos clientes, conforme resultou dos depoimentos dos Private Bankers 

e de Tânia Neves. 

Por último, no que respeita ao cliente António Eduardo Natividade Almeida e 

Sousa foi relevante a documentação de fls. 25538-25539, 25579, 25872 a 25876, 25901-

25910, 25911 a 25916, 25917 a 25926 e 25927 a 25931 para demonstração dos factos 

respetivos. Quanto ao mais relatado na queixa (fls. 25536 e ss), a mesma não faz 

referência a aplicação extremamente rentável, nem que o referido cliente, após ter dito que 

não dispunha de disponibilidade financeira, ficaria fortemente prejudicado, segmentos 

que, por isso, ficaram por demonstrar. Quanto ao mais, Maria Isabel Francisco confirmou 

que o abordou, que lhe disse que teria de investir igual montante para não ver diluída a sua 

posição, tendo dito que ficaria prejudicado e que é possível que o mesmo lhe tenha 

transmitido que não tinha dinheiro e que ela o tenha informado de que podia haver 

financiamento, segmentos que, por isso, ficaram provados. No que respeita às 

informações que não lhe foram prestadas considera-se demonstrado, atento o teor da 

queixa referida, que o aludido cliente não foi informado do facto do NAV apresentado 

corresponder a um price target e sobre o NAV real da Privado Financeiras, uma vez que 

corresponde ao padrão típico de informações que, em geral, não foram prestadas aos 

clientes, conforme resultou dos depoimentos dos Private Bankers e de Maria Isabel 

Francisco. No que respeita a nível de alavancagem, este segmento ficou por demonstrar 

porquanto Maria Isabel Francisco foi uma das testemunhas que referiu ter enviado o 

Relatório e Contas da Privado Financeiras a clientes. 
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Importa, por último, referir que também foi relevante a lista de fls. 25422v para 

apuramento dos montantes investidos pelos clientes do BPP. 

No que respeita à intervenção de cada um dos recorrentes, considera-se que a prova 

produzida é insuficiente para sustentar uma convição segura no sentido de ter existido 

qualquer estratégia de informação delineada por João Rendeiro, Paulo Guichard e 

Salvador Fezas Vital, a não ser no que respeita à suspensão do NAV. 

Efetivamente, Juan Alvarez, que era o responsável pelo Private Equity, fez 

referência, conforme já salientado, ao envio do Relatório e Contas e do Relatório sobre o 

aumento de capital, o que, não tendo ficado demonstrado quanto a alguns clientes, é 

indicador de que não existiam instruções para omitir informação sobre o critério de 

determinação do preço de subscrição e sobre o nível de alavancagem.  

No que respeita à conta margem e aos objetivos do aumentos de capital, Juan 

Alvarez, para além de ter defendido que não era um problema, uma vez que o BPP 

continuou a emprestar dinheiro à Privado Financeiras, referiu que prestou estas 

informações aos clientes. Pese embora tal afirmação não seja credível, atento o teor 

convergente dos depoimentos dos Private Bankers sobre esta matéria, é, em todo o caso, 

indicadora de que não recebeu instruções para que tal informação fosse omitida. É certo 

que os elementos referidos não constam na apresentação e Juan Alvarez afirmou que a 

mesma foi submetida a apreciação do Conselho de Administração da PCapital, constituído 

por João Rendeiro, Salvador Fezas Vital e Paulo Guichard. Em todo o caso, isso não 

significa que os recorrentes tenham representado a omissão de tais elementos como 

informações relevantes a transmitir.  

No que respeita à eventual omissão de um dever de cuidado, resulta da prova 

produzida, conforme já referido, que a estratégia de apresentação do aumento de capital 

foi efetuada com a presença de elementos do Private Banking na generalidade das 

reuniões, para dar apoio técnico aos Private Bankers, e que não houve instruções para 

omitir as informações referidas. Para além disso, também não há elementos que sustentem 

a convição de que João Rendeiro, Salvador Fezas Vital e Paulo Guichard tinham razões 
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concretas para duvidar do trabalho dos aludidos elementos do Private Equity. Idêntico 

princípio se aplica ao episódio ocorrido com Eva Santo António. Efetivamente, pese 

embora Maria Adriana Cerqueira tenha insistido que a determinada altura a qualidade dos 

Private Bankers contratados diminuiu e que Paulo Guichard foi alertado para o facto, o 

que foi igualmente confirmado por Vasco Costa, desconhece-se se Eva Santo António 

estava incluída neste grupo e se havia razões concretas para desconfiar que a mesma podia 

confundir o preço de subscrição com o NAV do veículo. 

Quanto ao NAV, a conclusão é diversa.  

Assim, sobre esta matéria, João Rendeiro afirmou, nas suas declarações, que a 

informação sobre o NAV corresponde às boas práticas, que, na altura do aumento de 

capital e devido à volatibilidade da cotação das ações do BCP, essa informação era 

limitada, não podia ser entendida como uma informação permanente e que havia o risco 

de desinformação. Mais referiu que a decisão de suspensão do NAV foi acompanhada de 

outra decisão, designadamente da decisão de informação do NAV diário do veículo, por 

iniciativa ou solicitação dos clientes, e que esta tomada de decisões ocorreu, em grande 

parte, na área operacional, porque a partir de determinada altura o NAV tornou-se 

negativo e o sistema informático do Banco não estava configurado para NAV’s negativos 

e assumiu que o valor era zero. Mais acrescentou que, segundo se recorda, isso já havia 

acontecido no processo da Jerónimo Martins. Maria Isabel Francisco também referiu que 

a suspensão do NAV já havia acontecido em outros aumentos de capital. 

Independentemente da questão já ter sucedido anteriormente, o que se admite como 

possível, face ao depoimento de Maria Isabel Francisco, a generalidade das demais 

declarações de João Rendeiro não mereceu credibilidade.  

Com efeito, Juan Alvarez referiu que a decisão de suspensão do NAV foi da 

Administração. Não há razões para duvidar da credibilidade do depoimento da 

testemunha, nesta parte, porquanto, caso a decisão tivesse decorrido de um problema 

operacional, não haveria qualquer razão para Juan Alvarez não ter efetuado referência a 

essa situação. Acresce que o mesmo acrescentou pormenores que demonstram de que não 
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se tratou de uma afirmação gratuita e falsa, designadamente que, na altura, teve dúvidas e 

que alertou que a decisão poderia ser polémica, pois poderia passar a mensagem de 

estarem a ocultar informações.  

Também se extrai do depoimento da testemunha e bem assim do depoimento dos 

Private Bankers inquiridos não ter existido qualquer decisão concomitante de informar 

sobre o NAV diário do veículo, caso fosse solicitado pelos clientes. Com efeito, Juan 

Alvarez não fez alusão a este facto e se isto tivesse efetivamente sucedido, então, nos 

casos em que os Private Bankers foram questionados pelos clientes da razão pela qual não 

existia informação sobre o NAV, não teriam transmitido que tal se devia ao facto do 

veículo estar em aumento de capital. Efetivamente, se a situação tivesse ocorrido 

conforme João Rendeiro descreveu, o que seria expetável era que os elementos do Private 

Equity informassem os Private Bankers de que a informação sobre o NAV não constava 

nos extratos e nas newsletters devido à volatilidade da cotação das ações do BCP, mas 

que, caso o cliente pretendesse saber o NAV diário, o mesmo ser-lhe ia comunicado. Ora, 

não é isto que resulta dos depoimentos dos Private Bankers, conforme já referido. Com 

efeito, o que as testemunhas transmitiram aos clientes e lhes foi transmitido a si pelos 

elementos do Private Equity é que o NAV estava suspenso porque se encontrava em 

processo de aumento de capital, sem prejuízo de, em situações pontuais, alguns Private 

Bankers, por sua iniciativa, terem indicado, por aproximação, o NAV, conforme resultou 

do depoimento de Bernardo Ribeiro.  

O que também é revelador de que as razões que motivaram a suspensão do NAV 

não se reconduziram à volatilidade da cotação das ações do BCP, pois se tivesse sido 

assim certamente que teria sido essa a razão apresentada aos clientes. Neste âmbito, 

considera-se que as afirmações efetuadas por Pedro Assunção, que pese embora não sejam 

factuais se tomam de empréstimo pela sua pertinência, à luz das regras da experiência 

comum, são exatas, designadamente que o NAV não foi comunicado durante o período do 

aumento de capital para não assustar os clientes. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

595 

 

Quanto aos recorrentes envolvidos na decisão e incluídos no conceito de 

“Administração” referido por Juan Alvarez, a testemunha esclareceu, em audiência de 

julgamento, que por “Administração” se estava a referir a João Rendeiro, Paulo Guichard 

e Salvador Fezas Vital, porque a área de Private Equity reportava àqueles três membros 

da administração, com quem reuniam periodicamente, dizendo-se internamente que o 

Private Equity respondia à PCapital, que eram estas três pessoas. Não há razões para 

duvidar da credibilidade do depoimento da testemunha, nesta parte, tanto mais que é 

convergente com o depoimento de Gonçalo Batalha. Efetivamente, esta testemunha 

referiu que a PCapital, que formalmente era uma sociedade, era a estrutura que integrava a 

tríade de administradores do Banco que controlava os destinos do Private Equity e para 

quem eram produzidos documentos com periodicidade mensal sobre os vários temas. 

Mais confirmou que as decisões eram tomadas pelos três administradores, pese embora 

informalmente tomasse decisões com João Rendeiro havendo preponderância de João 

Rendeiro em termos decisórios relativamente aos grandes temas, em especial sobre 

comprar ou não comprar e o nível de alavancagem.  

Admite-se, assim, que João Rendeiro tivesse uma palavra preponderante na parte 

estratégica, de decisão e gestão do investimento, conforme resultou dos depoimentos das 

duas testemunhas e bem assim das declarações de João Rendeiro e tendo em conta a sua 

experiência nesta área, que havia sido bem sucedida. Contudo, a questão em causa não se 

reporta a um desses temas e resulta dos depoimentos das referidas testemunhas que, em 

geral, os três recorrentes intervinham nas decisões. 

Admite-se, é certo, que os recorrentes tenham agido na convição de que o aumento 

de capital era a melhor solução, por terem a expetativa de que as cotações do BCP iriam 

recuperar. Admite-se também que não tenham dado instruções expressas no sentido dos 

clientes não serem informados do NAV diário caso o solicitassem. Contudo, é evidente, à 

luz das regras da experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, que ao 

determinarem a suspensão do NAV nos documentos mensais enviados aos clientes, os 

membros do Private Equity e os membros do Private Banking seriam conduzidos a 
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informar os clientes, tal como sucedeu, de que o NAV estava suspenso e que, por essa 

razão, acabassem por não fornecer qualquer valor. Ora, não é credível que os recorrentes 

não tenham, pelo menos, representado esta possibilidade e se conformado com a mesma, 

pois, caso contrário, teriam existido instruções em sentido diverso. Por último, conclui-se 

que, face à sua experiência, é evidente que sabiam que a omissão de informações aos 

clientes é ilícita. 

* 

Relativamente aos factos vertidos na “Divisão XVII – A informação prestada 

aos clientes, entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do 

Banco”, Tiago Ferreira confirmou, em audiência de julgamento, a existência de 

rumores/notícias sobre alguns bancos em dificuldades, no período pós-Lehman Brothers, 

um dos quais o BPP. 

No que respeita à reação de alguns clientes nesse período temporal, 

designadamente através de contactos dos seus gestores de conta para obtenção de 

informação sobre a situação financeira do Banco ou solicitando o resgate antecipado das 

aplicações, a documentação junta aos autos, de fls. 22272-22312, maxime 22273-22274, 

21929-21979, maxime 21931-21932, 22488-22582, maxime 22489, 22744-22768, maxime 

22748, 23417-23437, maxime 23417, 23813-23832, maxime 23814, 23760-23774, 

maxime 23761, 23938 e 24387-24457, maxime 24389, é bastante elucidativa quanto à 

veracidade de tais factos. Documentação esta que, na generalidade e conforme se analisará 

com mais detalhe infra, não foi abalada pela demais prova produzida, sendo, por isso, 

credível. 

Também Tiago Ferreira confirmou, em audiência de julgamento, que houve muitas 

reuniões com clientes e muita pressão sobre a área comercial, clientes que pretendiam 

levantar os investimentos e abordar os bancos por causa dos boatos. 

Relativamente à informação que genericamente foi transmitida, pelos private 

bankers, aos clientes durante o referido período e nos termos dados como provados, foram 

tomados em consideração os depoimentos prestados pelos private bankers. Assim, 
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confirmaram genericamente estes factos, na fase organicamente administrativa, as 

testemunhas indicadas na decisão impugnada, designadamente Raquel Vilaverde, fls. 

25987-25993, maxime 25992, linhas 17-31 e fls. 25993, linhas 1-4, Vasco Costa, fls. 

26134, linhas 9-31 e fls. 26135, linhas 1-4, depoimento de Maria Adriana Guimarães, fls. 

26028, linhas 21-25 (que pese embora já não colaborasse com o BPP obteve tais 

informações pelos anteriores colegas), depoimento de Pedro Assunção, fls. 26116-26117, 

linhas 11-17 e 3-11, Maria Luísa Lobo Ferreira, fls. 26034, linhas 29-31 e fls. 26035, 

linhas 1-2, de Susana Lima, fls. 26016, linhas 16-18 e de Sandra Chaves, fls. 26022, 

linhas 11-15. A prova produzida em audiência de julgamento não foi, na sua generalidade, 

divergente, antes coincidente, pelo que não há razões para duvidar da credibilidade de tais 

meios de prova. 

Para além disso, contribuiu igualmente para o apuramento de tais factos o e-mail 

de fls. 26161 e ss, remetido por Pedro Assunção ao Private Banking, salientando-se, em 

particular, o segmento no qual se refere que “os valores dos rácios de solvabilidade são 

extremamente elevados e muito superiores aos valores mínimos obrigatórios. São também 

muito superiores ao valor mínimo que o Governo pretende forçar os bancos portugueses 

a atingir até setembro de 2009” (fls. 26125). Note-se que, no texto do e-mail, Pedro 

Assunção refere que, pese embora a comunicação anexa não fosse para entregar aos 

clientes, a informação respetiva podia ser utilizada como argumento para defender a 

estabilidade e solidez do Banco. Em audiência de julgamento, Pedro Assunção confirmou 

o envio deste e-mail, não havendo razões para duvidar da sua credibilidade. Mais referiu 

que, numa reunião em Évora com Vasco Costa, deram informação dada pelo Banco, sobre 

contabilidade. Acresce ainda que já na fase administrativa e em termos convergentes, 

Pedro Assunção havia referido, no depoimento gravado em suporte áudio, o seguinte: 

“Transmiti aquilo que me transmitiram a mim, que o banco estava numa situação de 

liquidez folgada, que tinha aplicações de tesouraria à volta de dos 400 milhões de euros, 

e que não estava pressionado, naquela fase de mercado”.  



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

598 

 

Também a documentação relativa aos clientes identificados na decisão impugnada 

foi relevante, mostrando-se convergente com os demais meios probatórios indicados. 

Assim, no que respeita à reclamação apresentada pela cliente Margarida da Silva 

Abreu, foi considerada a reclamação e documentos de fls. 22272 a 22312, sobretudo fls. 

22273-22274, em conjugação com o depoimento de Rui Gonçalo Santos Costa Horta 

(doravante Rui Horta), que exerceu funções de private banker no BPP, desde junho de 

2007 até 2010, e que era o gestor de conta da referida cliente. Os factos dados como 

provados correspondem ao teor da reclamação e que face ao depoimento de Rui Horta se 

considerou credível. Efetivamente, a testemunha não excluiu a possibilidade de terem 

existido contactos da referida cliente antes do pedido formal de resgate antecipado e 

admitiu que poderia ter dito à mesma que “podia estar completamente descansada” e que 

a afirmação de que o BPP emprestava dinheiro à Caixa Geral de Depósitos era 

correntemente utilizada.  

Relativamente à reclamação apresentada pelos clientes Maria da Conceição 

Salgado, Carlos Salgado e André Salgado (menor), os factos respetivos resultaram da 

documentação de fls. 21929-21979, maxime 21931-21932, que foi confirmada, no geral, 

pela testemunha Maria Luísa Lobo, não havendo razões para duvidar da credibilidade 

destes meios de prova. 

No que respeita aos factos relativos aos clientes Fernando Lino Pinheiro, Ana 

Maria Crispim e Teresa Pinheiro, foi relevante a cópia da documentação junta a fls. 22488 

a 22582, maxime 22489, em conjugação com o depoimento de Ana Alexandra Oliveira 

Fonseca de Sousa Freitas (doravante Ana Freitas e private banker do BPP entre 2001 e 

2009), prestado na fase organicamente administrativa e que consta a fls. 26040 e 26041. 

Pese embora a testemunha, em audiência de julgamento, tenha descrito a situação no 

Banco como normal até 24.11.2009, a verdade é que, quando confrontada com o seu 

depoimento escrito, Ana Freitas confirmou que validava o seu teor. Tendo em conta que 

tal depoimento foi prestado em data mais próxima dos eventos em questão e a 

confirmação da testemunha, considerou-se o mesmo como credível. Acresce que a 
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reclamação apresentada pelos referidos clientes está em consonância com as demais 

reclamações, não havendo, por isso, razões para duvidar da sua credibilidade. 

Relativamente aos factos que respeitam à cliente Celestial Ordem Terceira da 

Santíssima Trindade foi relevante a reclamação de fls. 22744-22768, maxime 22748. Pese 

embora Vasco Costa não tenha confirmado, em audiência de julgamento, os factos em 

apreço, tendo referido que possivelmente, à data, esta cliente já não era acompanhada por 

si, a verdade é que confirmou que a informação que era transmitida aos clientes, no 

período em causa, era aquela que lhes foi transmitida por e-mail, tendo aludido aos 

empréstimos à Caixa Geral de Depósitos. O que, aliás, se mostrou conforme com o seu 

depoimento, prestado na fase organicamente administrativa de fls. 26134. É de salientar 

apenas que o segmento da reclamação Celestial Ordem Terceira respeitante a esta matéria, 

com exceção do valor de 17%, ficou por demonstrar, uma vez que não era isto que 

constava na informação transmitida ao Private Banking.  

Relativamente aos factos respeitantes ao cliente Artur Barreto, foi relevante a cópia 

da documentação de fls. 23147-23244, maxime 23154, tendo Vasco Costa admitido como 

possível que a afirmação relativamente à Caixa Geral de Depósitos tenha sido efetuada, o 

que, conforme resulta da demais prova produzida, era uma afirmação recorrente utilizada 

pelos Private Bankers para tranquilizar os clientes. Acresce que Ana Mafalda Barbosa 

confirmou que Artur Barreto era seu cliente, que ía bastantes vezes ao Banco e que muitas 

vezes disse que queria levantar, não tendo conseguido precisar a data, admitindo como 

possível que tivesse sido em setembro de 2008. 

No que respeita aos factos relativos ao cliente José Luís Palos, foi relevante a cópia 

da reclamação respetiva, constante de fls. 23417-23437, maxime 23417, que se considerou 

credível, porquanto não foi produzida prova suscetível de a abalar. Efetivamente, a 

testemunha Ana Mafalda Barbosa não confirmou os factos. Contudo, também não os 

exluiu, não se recordando simplesmente se este cliente manifestou a vontade de resgatar.  

Relativamente aos factos respeitantes ao cliente Rui Silva de Almeida, fls. 23813-

23832, maxime 23814, em conjugação com o depoimento de Maria Helena Cunha. Pese 
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embora a testemunha tenha afirmado, em audiência de julgamento, não se recordar deste 

cliente, confirmou que pode ter efetuado as afirmações constantes nos factos provados. No 

que respeita especificamente ao segmento – o BPP se afirmar como “um dos bancos mais 

capitalizados do mundo” – ficou por demonstrar porquanto não corresponde às afirmações 

que, em geral, foram transmitidas pelos private bankers durante este período e que 

resultaram da demais prova produzida. 

Relativamente aos factos respeitantes a Gustavo Teles Roxo, foi relevante a cópia 

da respetiva reclamação de fls. 23760-23774, maxime 23761, em conjugação com o 

depoimento de Manuel Castro. A testemunha admite que tenha efetuado as afirmações em 

causa, tendo apenas ressalvado que a referência ao fundo não terá sido dito de imediato, 

porque não havia experiência acumulada para dar esta informação, razão pela qual este 

segmento ficou por demonstrar. 

Relativamente aos factos respeitantes aos clientes Alberto Torres e Adelaide 

Torres, foi relevante a cópia do e-mail de 23938, que se considerou credível uma vez que, 

face à demais prova produzida, o seu teor se revela verosímil, não resultando da mesma os 

segmentos que ficaram por demonstrar. 

No que respeita aos factos relativos a Jorge Sequeira de Carvalho, foi relevante a 

documentação de fls. 24387-24457, maxime 24389, em conjugação com o depoimento de 

Ana Mafalda Barbosa, que confirmou os factos. 

Relativamente à factualidade respeitante a Pedro Schliesser e Daniela Dela Torre 

Schliesser, foi relevante o depoimento prestado por Raquel Vilaverde (private banker do 

BPP, à data), na fase organicamente administrativa, designadamente fls. 25992, que se 

considera credível porquanto se mostra conforme e plenamente convergente com a demais 

prova produzida. Para além disso, não foi minimamente abalado pela prova produzida em 

audiência de julgamento, salientando-se apenas que Vasco Costa não infirmou tais factos, 

tendo apenas referido não se recordar dos clientes em questão. A documentação de fls. 

22906-23002 também foi relevante na medida em que demonstra que Pedro Schliesser e 

Daniela Dela Torre Schliesser eram efetivamente clientes do BPP. O segmento no sentido 
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de que estes clientes foram dissuadidos de resgatar antecipadamente as suas aplicações 

considera-se uma decorrência lógica e necessária do contexto subjacente. Efetivamente, 

tais clientes não manifestariam preocupação por uma eventual falência do Banco se a 

mesma não estivesse associada a uma decisão de eventual resgate das suas aplicações. 

Quanto ao facto da informação em apreço não ser completa nem verdadeira, 

importa referir, em primeiro lugar, que Tiago Ferreira confirmou que o BPP, à data, 

emprestava dinheiro à Caixa Geral de Depósitos. Por conseguinte, este facto é verdadeiro. 

Contudo, o mesmo não era sinónimo de “excesso de liquidez”, nem demonstrativo de que 

o BPP tinha uma situação financeira sólida e estável, conforme se pretendia fazer crer aos 

clientes. Efetivamente, retira-se do depoimento de Tiago Ferreira que se tratava de 

empréstimos overnight (ou seja, empréstimos de um dia), porque a liquidez era aplicada 

diariamente não ficava sem remuneração. Também Paulo Lopes admitiu que era um facto 

sem grande expressão, que era quase por piada, porque normalmente é a Caixa Geral de 

Depósitos que empresta e que era uma questão de risco, pois colocar dinheiro na Caixa 

Geral de Depósitos, e não em outras instituições, era mais seguro. No mesmo sentido, 

resultou do depoimento prestado por Fernando Adão da Fonseca, em audiência de 

julgamento, que fazer empréstimos overnight é apenas uma aplicação para obtenção de 

um juro, não sendo sinónimo de uma situação de liquidez confortável e que corresponda 

aos mínimos. Nesta medida, considera-se que a informação em causa não era completa, na 

medida em que lhe era atribuído um sentido que, sem esclarecimentos adicionais, não 

correspondia à verdade, ou seja, emprestar dinheiro à Caixa Geral de Depósitos, no 

período em questão, não significava que a situação de liquidez do BPP fosse, conforme 

referiu Fernando Adão da Fonseca, confortável. 

Ora, no que respeita à liquidez do BPP, no período em questão, a prova produzida 

permite concluir que, à data, o BPP não tinha “excesso de liquidez”. Efetivamente, Tiago 

Ferreira, pese embora tenha afirmado que, até à ocorrência daquelas pressões, a liquidez 

não foi um ponto crítico, o que afasta um cenário de insustentabilidade, afirmou que, no 

ano de 2008, o grande problema era a questão da liquidez, que se estava a reduzir a olhos 
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vistos, que os problemas de liquidez tornaram-se mais evidentes no segundo trimestre de 

2008, porque o banco tinha linhas para comprar ativos de outras entidades que 

gradualmente começaram a desaparecer. Mais confirmou que a colocação de obrigações 

subordinadas não resolveu o problema e que essa situação tornava-se evidente no Alco, 

porque havia uma análise das linhas disponíveis e era evidente que de Alco para Alco 

esses valores iam diminuindo.  

Igualmente Nuno Paramés afirmou que tinha conhecimento desta matéria, que lhe 

dizia respeito, porque o risco de liquidez também é um risco. Mais referiu que, em 

setembro de 2008, tinham cenários de liquidez algo preocupantes, mas aparentemente 

geríveis, estavam numa situação de crise, era necessário um plano de contingência, o 

banco não estava preparado, no cenário de crise em que estavam era preocupante, era 

necessário linhas de crédito, o que já era difícil nessa situação, estava-se a notar muito a 

diferença entre os ativos e os passivos e que de mês para mês a situação piorava. 

Também Vítor Castanheira referiu, em audiência de julgamento, que havia 

pressões de tesouraria, problemas de liquidez, que depois foram agravados pela 

diminuição do rating. 

Mesmo admitindo que, no período em questão e até à diminuição do rating, que 

Paulo Lopes João Rendeiro identificaram como tendo sido o verdadeiro problema, não se 

possa falar numa situação insustentável, o certo é que a prova produzida e supra referida 

sustenta a fundada convicção de que também não se podia falar em “excesso de liquidez”, 

em liquidez confortável ou numa situação otimista. Razão pela qual não mereceram 

credibilidade, nesta parte, as declarações prestadas, em audiência de julgamento, por João 

Rendeiro e por Paulo Lopes, no sentido de que os problemas de liquidez apenas surgiram 

com a diminuição do rating. 

Importa, ainda salientar no que respeita à liquidez, que os gráficos reproduzidos 

nos factos provados resultaram das apresentações de fls. 14698-14716 14748-14768, 

15227-15247, 15216-15226 e 15190-15204, não havendo razões para duvidar de que as 

cópias juntas aos autos não correspondam à informação elaborada e transmitida por Tiago 
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Ferreira, conforme o próprio confirmou, nas reuniões do Comité Alco. Admite-se que 

estes quadros representam cenários de liquidez, tendo em conta determinadas variáveis, 

conforme referiram Tiago Ferreira, Vítor Castanheira e João Rendeiro. Contudo, isso não 

afasta, nem é incompatível com os factos dados como provados, nem afasta a demais 

prova produzida quanto aos problemas de liquidez que se viviam à data. 

No que respeita ao ratio de solvabilidade, os mapas reproduzidos nos factos 

provados resultaram das apresentações juntas a 14748-14768, 15227-15247, 15216-15226 

e 15190-15204, não havendo razões para duvidar de que as cópias juntas aos autos não 

correspondam à informação elaborada e transmitida por Tiago Ferreira, conforme o 

próprio confirmou, nas reuniões do Comité Alco. 

Quanto à informação vertida nesses mapas, Tiago Ferreira esclareceu, em 

audiência de julgamento e para além das afirmações já efetuadas no seu depoimento 

escrito, prestado na fase organicamente administrativa (fls. 26848 e 26849), que se tratava 

de consolidação pro forma, ou seja, a linha 1, referente ao “Rácio de solvabilidade, 

Segmento On Balance”, correspondia aos valores oficiais que constavam na contabilidade 

do BPP, de acordo com os critérios assumidos pela Administração. As demais linhas 

incluíam valores decorrentes de operações de consolidação alternativas. Assim, referiu a 

testemunha que a linha 3, relativa ao “Rátio de solvabilidade, Segmento On Balance + 

Contas de Recuperação + Off/KG”, incluía as garantias assumidas pelo BPP na área de 

retorno absoluto, com capital garantido, o que era traduzido pela designação “Off/kG”. 

Por sua vez, a linha 4, referente a “Obrigações subordinadas, Rátio Solvabilidade, Total 

Consolidado (1ª alteração)””, apresentava valores que assumiam a natureza subordinada 

de uma parte das obrigações existentes nas carteiras dos veículos de retorno absoluto e 

valores alternativos caso se desconsiderasse a natureza subordinada dessas obrigações. No 

que respeita à linha 2, relativa a “Rácio Solvabilidade, Segmento On Balance + Contas de 

Recuperação”, João Rendeiro confirmou, nas suas declarações, que “Contas de 

Recuperação” se reportava às offshore. Por conseguinte, os valores aí apresentados 
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refletiam os prejuízos dessas sociedades e seriam aqueles que se obteriam caso as mesmas 

fossem consolidadas no balanço do BPP. 

Adicionalmente, a cópia do e-mail remetido por Tiago Ferreira a Vítor 

Castanheira, com conhecimento de Salvador Fezas Vital, de fls. 15163, também foi 

relevante, traduzindo uma simulação com inclusão do retorno absoluto, com capital 

garantido. Não há razões para duvidar da conformidade deste documento com o original. 

Os esclarecimentos prestados por Tiago Ferreira, no que respeita à interpretação da 

informação que constava nos mapas apresentados no Comité Alco e reproduzidos nos 

factos provados, não diverge, na sua essência, das declarações de João Rendeiro em 

audiência de julgamento. Com efeito, o recorrente, pese embora tenha começado por 

referir que o Comité Alco não era um comité contabilístico e que analisava cenários de 

stress, confirmou que, para além de serem consideradas hipóteses, também se alargou o 

perímetro de consolidação, tomando em consideração rubricas que não eram consideradas. 

Com base nos referidos mapas e no depoimento de Tiago Ferreira concluiu-se, na 

decisão impugnada, que a verdadeira situação financeira do Banco e os ratios de 

solvabilidade corretos seriam aqueles que os mapas traduziam se fossem considerados os 

três itens referidos, designadamente: (i) as garantias de capital e remuneração concedidas 

aos clientes de retorno absoluto; (ii) a natureza subordinada de uma parte significativa das 

obrigações existentes nas carteiras dos veículos de retorno absoluto; (iii) e os prejuízos 

das sociedades off-shore. 

No que respeita aos dois primeiros itens, que estão ambos dependentes da mesma e 

única questão de saber se as garantias do retorno absoluto tinham ou não de ser refletidas 

no balanço, considera-se que a prova produzida não permite sustentar uma convicção 

segura. É certo que Tiago Ferreira afirmou que foi esse o procedimento seguido pela 

Administração Provisória, o que foi corroborado por Carlos Santos, tendo também 

acrescentado que, já em 2003, havia ele próprio apresentado um parecer nesse sentido. 

Sucede que se trata de uma matéria de natureza essencialmente técnica, pelo que tais 

elementos probatórios não se consideram cabais para a sua demonstração. Dir-se-á, mas a 
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inclusão dos referidos itens nas consolidações alternativas apresentadas no Comité Alco 

são a evidência de que o próprio BPP assumia que os mesmos tinham de ser refletidos no 

balanço. Esta afirmação não é inteiramente exata, pois Tiago Ferreira esclareceu que já 

anteriormente, a pedido do Banco de Portugal, e a propósito do veículo relativo à 

Jerónimo Martins, tinha sido efetuada uma consolidação pro forma, ou seja, não era a 

consolidação que correspondia aos critérios assumidos na altura pelo Banco de Portugal, 

mas seriam os valores obtidos caso utilizassem critérios alternativos. Por conseguinte, a 

consolidação alternativa das garantias do retorno absoluto apenas demonstra, com certeza, 

que se admitia a possibilidade da mesma ser a mais correta. Nessa medida, a informação 

transmitida aos clientes, a propósito do ratio de solvabilidade sustentado em critérios que 

não eram plenamente seguros, não era completa, pois, internamente, admitia-se a 

possibilidade desses valores não serem exatos. 

Já no que respeita ao item relativo às sociedades off-shore, a conclusão é diversa. 

Com efeito, a consolidação ou não de sociedades off-shore materialmente controladas por 

outra, que assume os seus riscos e aproveita os seus benefícios, não assume os contornos 

técnicos dúbios referidos a propósito das garantias do retorno absoluto. Do que se trata, na 

verdade, é apenas e só do apuramento do substrato factual necessário para o efeito. E, 

neste âmbito, considera-se que a realização de uma consolidação alternativa, no Comité 

Alco, que incluía essas sociedades off-shore é o reconhecimento do referido substrato de 

facto. Substrato este que a operação de 40 milhões, realizada em novembro de 2008, 

também atesta, ao que acresce que, em audiência de julgamento, João Rendeiro confirmou 

a natureza destas sociedades. Efetivamente, o recorrente referiu, a propósito, que se 

tratava de um conjunto de sociedades instrumentais da área de gestão de ativos, que até 

2007 não tinham materialidade em termos contabilísticos, porque o ativo e o passivo se 

compensavam, razão pela qual não foram consolidadas. Mais referiu que, com a crise 

financeira e com a deterioração dos ativos, adquiriram relevância contabilística, perdas a 

partir do verão de 2008, que em novembro de 2008 passaram a ser relevantes e que a 
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Comissão Executiva entendeu que era necessário alterar a política contabilística, que as 

deviam consolidar e assumir essas perdas.  

Por conseguinte, conclui-se sobre esta matéria que os rácios de solvabilidade 

oficialmente comunicados não eram efetivamente reais, porquanto não tomavam em 

consideração, pelo menos, os prejuízos das sociedades off-shore. 

Quanto à participação de cada um dos recorrentes nos factos em questão, o 

envolvimento de João Rendeiro resultou, desde logo, do depoimento de Tiago Ferreira, 

que confirmou que o recorrente era muito interventivo no Comité Alco e que os diferentes 

níveis de consolidação foram introduzidos a seu pedido, o que, aliás, João Rendeiro 

confirmou.  

Também a cópia da comunicação interna remetida pelo recorrente, de fls. 26119-

26120, cuja veracidade não foi abalada pela prova produzida, tendo, por isso, merecido 

credibilidade, atesta os factos dados como provados. Ao que acresce que Pedro Assunção 

confirmou, na fase organicamente administrativa, a receção desta comunicação (fls. 

26116), o que não foi infirmado pela prova produzida em audiência de julgamento.  

No que respeita especificamente à participação de João Rendeiro em road-shows, 

durante esta fase, para assegurar aos clientes que o Banco se encontrava estável e sólido 

do ponto de vista financeiro, relevaram, no essencial e por terem demonstrado 

conhecimento direto destes factos, os depoimentos de Vasco Costa, fls. 26134-26135, de 

Bruno Perez, fls. 32221-32224 e de Maria Helena Batalha, fls. 26067, prestados na fase 

organicamente administrativa e que não foram infirmados pela prova produzida em 

audiência de julgamento. Acresce ainda que João Rendeiro, nas suas declarações, não pôs 

em causa a prática destes factos, tendo referido apenas que participou em ações de 

tranquilização. 

Relativamente aos factos concretizadores do elemento subjetivo, considera-se 

evidente, atendendo ao interesse que o recorrente manifestava no Comité Alco, ao facto 

de ter sido o próprio a sugerir as consolidações alternativas, às suas afirmações 

inequivocamente reveladoras de que conhecia a natureza, situação e necessidade efetiva 
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de consolidação dos prejuízos das sociedades off-shore e ao facto de, pelo menos, ter 

admitido a possibilidade da exclusão do retorno absoluto do balanço não ser a mais 

correta, que João Rendeiro tinha noção que a informação transmitida aos clientes, no 

período em questão, não era completa, nem verdadeira e que quis praticar os factos. 

No que respeita à consciência da ilicitude, não se ignora o contexto em que os 

factos foram praticados. Efetivamente, vivia-se, à data e conforme é do conhecimento 

público, sendo, por isso, factos notórios, que não carecem de prova, uma crise de 

contornos muito graves, em que a confiança nos mercados financeiros foi abalada, com 

reflexos na capacidade de financiamento e de liquidez das instituições bancárias e da 

própria liquidez dos ativos. É também do conhecimento corrente que os rumores acerca da 

solvabilidade e liquidez de um banco podem comprometer a sua viabilidade, sendo certo 

que, conforme resultou do depoimento de Tiago Ferreira, caso os clientes alarmados 

tivessem, à data, resgatado os seus investimentos, a situação ter-se-ia tornado 

insustentável em outubro de 2008. Para além disso, pese embora o problema não estivesse 

em depósitos propriamente ditos, conforme resultou das declarações de João Rendeiro, o 

certo é que BPP assumiu garantias e a prova produzida não permite concluir que 

estivessem apenas em causa, no período em questão, resgates antecipados, em relação aos 

quais não era exigível, a não ser por razões meramente comerciais, como referiu o 

recorrente, o pagamento do capital e da remuneração. Admite-se, assim, que, no contexto 

descrito, as circunstâncias assumem um peso muito forte nas opções que se fazem. 

Contudo, qualquer pessoa medianamente capaz e informada tem noção que a viabilidade 

de uma empresa, seja instituição financeira ou outra e independentemente de declarações 

públicas de natureza política, que como é sabido são sempre, num primeiro plano, 

manifestações de intenções, tem de ser alcançada por meios lícitos. Ora, no caso, não 

estamos a falar apenas de pessoas medianamente capazes e informadas, mas pessoas, que 

face à sua experiência e atividade, claramente estavam acima desse padrão médio, como é 

o caso do recorrente. Pessoas que, querendo ter agido de forma lícita e face aos rumores e 

preocupações dos clientes, sabiam que lançar mão de informação falsa, ocultando 
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prejuízos de offshore, e incompleta, não era um caminho lícito. Não é, por isso, credível 

que João Rendeiro não tivesse consciência da ilicitude da sua conduta. 

No que respeita a Paulo Guichard, a sua intervenção na prática dos factos está 

solidamente sustentada nos depoimentos que a CMVM considerou na decisão impugnada 

e que não foram abalados pela prova produzida em audiência de julgamento, 

designadamente o depoimento de Sandra Chaves, fls. 26022, de Maria Luísa Ferreira, fls. 

26034-26035, de Ana Freitas, fls. 26038 e 26041, de Maria Helena Batalha, fls. 26066-

26067, de Pedro Assunção, fls. 26116 e fls. 26117, de Raquel Vilaverde, fls. 25992-

25993, de Vasco Costa, fls. 26134, e de Bruno Perez, fls. 32221-32224.  

Relativamente aos factos concretizadores do elemento subjetivo, Paulo Guichard 

confirmou, nas suas declarações, que participou nas reuniões do Comité Alco. Também 

atestou que tinha conhecimento da existência de sociedades off-shore, tendo apenas 

argumentado que não era uma situação exclusiva do BPP. Acresce que Paulo Guichard era 

Presidente da Comissão Executiva e vivia-se à data um contexto de crise e de forte 

perturbação, não sendo, por isso, credível que não tenha prestado atenção à informação 

que era transmitida no Comité Alco. Considerando este conjunto de factos entende-se que 

é inverosímil, à luz das regras da experiência comum e critérios de normalidade e 

razoabilidade, que não foram minimamente abalados pela prova produzida, que o 

recorrente não tivesse noção de que a informação transmitida, à data, aos clientes era falsa 

e incompleta e quis praticar os factos. No que respeita à consciência da ilicitude dos 

factos, não há razões para se concluir em termos divergentes daqueles que se expuseram a 

propósito do recorrente João Rendeiro. 

Relativamente a Salvador Fezas Vital, a decisão impugnada imputou-lhe os factos 

em apreço a título omissivo, pelo que é irrelevante a alegação do recorrente no sentido de 

não ter participado ativamente na informação prestada aos clientes durante o período em 

questão. Acresce que a sua argumentação é evidenciadora de que a sua conduta foi 

efetivamente omissiva, do que não se duvida face à ausência de qualquer elemento 
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minimamente consistente no sentido de que o recorrente praticou qualquer ato, durante o 

período em questão, para impedir ou pôr termo aos factos. 

No que respeita aos factos concretizadores do elemento subjetivo, alega Salvador 

Fezas Vital que “não existe nos autos qualquer prova ou sequer indício de que o ora 

Impugnante tivesse conhecimento da informação que se encontrava a ser divulgada aos 

clientes e de que a mesma não correspondia à verdade”. Não há efetivamente prova direta 

nesse sentido. Contudo, tal como se consignou na decisão impugnada, o recorrente 

participou nas reuniões do Comité Alco, pois Tiago Ferreira referiu que a Comissão 

Executiva participava nestas reuniões, não existindo qualquer evidência minimamente 

consistente em sentido contrário no que respeita a Salvador Fezas Vital. Nessa medida, 

não se duvida de que conhecesse a situação de liquidez do Banco e bem assim os ratios de 

solvabilidade decorrentes da inclusão das sociedades off-shore, a sua natureza e a 

possibilidade de ser mais exata a consolidação das garantias do retorno absoluto.  

É também inverosímil que Salvador Fezas Vital não tivesse conhecimento dos 

rumores que existiam e de clientes que manifestavam preocupação e a intenção de 

resgatar as suas aplicações e bem assim a existência de movimentação na área comercial 

para evitar que isso sucedesse. Conclui-se que é inverosímil, face à gravidade da situação, 

pois, recordando novamente as palavras de Tiago Ferreira, a situação ter-se-ia tornado 

insustentável em outubro de 2008 caso os clientes alarmados tivessem resgatado as suas 

aplicações. Acresce ainda que a testemunha também afirmou, em audiência de julgamento 

e conforme já referido, que houve muitas reuniões com clientes e muita pressão sobre a 

área comercial, clientes que pretendiam levantar os investimentos e abordar os bancos 

por causa dos boatos. Ora, se Tiago Ferreira, que não era da área comercial, teve perceção 

destes factos, não é credível que Salvador Fezas Vital estivesse alheado dessa realidade.  

Admite-se como possível, é certo, que Salvador Fezas Vital não conhecesse com 

exatidão aquilo que era transmitido aos clientes e que não tivesse efetuado qualquer 

reflexão sobre o tipo de informação que estava a ser prestada. Contudo, face ao 

conhecimento das demais circunstâncias, designadamente a situação de liquidez e 
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financeira do Banco, a agitação dos clientes, os possíveis efeitos de pedidos de resgate 

massivos e a movimentação da área comercial para evitar este cenário, é evidente que o 

recorrente estava em condições de ter percebido que podia estar a ser prestada informação 

que não era completa, nem verdadeira. Acresce que não resulta da prova produzida 

qualquer elemento minimamente consistente que contrarie as regras da experiência 

comum e critérios de normalidade e razoabilidade – considerando que o recorrente era 

uma pessoa experiente e que não padecia de qualquer incapacidade – que levam a 

concluir, no caso, que era capaz de ter averiguado os factos, era capaz de ter empreendido 

medias para os impedir e era capaz de perceber que era isso que se impunha, na situação 

concreta, a qualquer administrador fosse qual fosse a sua área de administração. O facto 

de Salvador Fezas Vital ter menos influência no Conselho de Administração e na 

Comissão Executiva não é revelador de incapacidade para agir. 

No que respeita a Fernando Lima, a decisão impugnada imputou-lhe os factos em 

apreço a título omissivo, pelo que é irrelevante a alegação do recorrente no sentido de não 

ter participado ativamente na informação prestada aos clientes durante o período em 

questão. Acresce que a sua argumentação é evidenciadora de que a sua conduta foi 

efetivamente omissiva, do que não se duvida face à ausência de qualquer elemento 

minimamente consistente no sentido de que o recorrente praticou qualquer ato, durante o 

período em questão, para impedir ou pôr termo aos factos. 

Relativamente aos factos concretizadores do elemento subjetivo, Fernando Lima 

afirmou, em audiência de julgamento, que em setembro/outubro de 2008 não se falava em 

insolvência do BPP, que estava “supertranquilo” em Espanha a fazer o seu trabalho, que 

havia liquidez, que não esteve presente em várias reuniões do Comité Alco, que não tinha 

formação em matéria financeira e, por isso, que não tinha capacidade para avaliar as 

propostas dos colegas, que a sua participação nesse Comité não aditava qualquer valor e 

que foi com a diminuição do rating do BPP e os eventos subsequentes que adveio um 

problema de liquidez. 
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As afirmações do recorrente não foram credíveis. Efetivamente, admite-se como 

possível que Fernando Lima não tivesse uma intervenção ativa nos Comités Alco, o que 

foi confirmado por Tiago Ferreira, que não tivesse formação financeira, que passasse a 

maior parte do tempo em Espanha e que não participou em todos os Comités Alco. Este 

conjunto de factos, numa situação normal, seria suficiente para, pelo menos, gerar a 

dúvida quanto a um possível alheamento de Fernando Lima relativamente a uma matéria e 

factos que não se incluíam na sua área de administração. O problema é que, conforme já 

se referiu, não se vivia uma situação normal, de “supertranquilidade”, antes pelo 

contrário. E mesmo não tendo estado presente em todas as reuniões do Comité Alco, 

Fernando Lima recebia as apresentações elaboradas por Tiago Ferreira, conforme a 

testemunha confirmou em audiência de julgamento. Dir-se-á, mas Fernando Lima não as 

lia ou não as percebia. Não é razoável concluir nestes termos, pois, por um lado, não é 

credível que, tendo em conta os rumores, as preocupações dos clientes e a movimentação 

da área comercial, que Fernando Lima vivesse alheado dessa realidade, tanto mais que, 

conforme resultou das suas próprias declarações, não estava sempre em Espanha. Por 

outro lado, tendo estado presente, pelo menos, em algumas reuniões do Comité Alco, o 

recorrente dispunha necessariamente da informação  para reter o sentido essencial das 

mesmas, para perceber os problemas crescentes de liquidez que se verificavam e para 

saber da realidade inerente às offshore e suas implicações e bem assim da possibilidade de 

ser mais correto incluir na contabilidade as garantias do retorno absoluto. Note-se que esta 

última questão contabilística já se colocava e era do seu conhecimento desde 2002, 

conforme resulta das suas próprias declarações. Acresce que Fernando Lima revelou, 

pelas suas declarações, ter conhecimento da realidade das offshore, tendo referido, a 

propósito dos factos ocorridos em 17.11.2008, que era uma situação que vinha de trás e 

que Paulo Guichard já a queria ter solucionado. 

Admite-se como possível, é certo, que Fernando Lima, tal como Salvador Fezas 

Vital, não conhecesse com exatidão aquilo que era transmitido aos clientes e que não 

tivesse refletido sobre isso. Contudo, face ao conhecimento das demais circunstâncias, 
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designadamente a situação de liquidez e financeira do Banco, a agitação dos clientes, os 

possíveis efeitos de pedidos de resgate massivos e a movimentação da área comercial para 

evitar este cenário, é evidente que o recorrente estava em condições de ter percebido que 

podia estar a ser prestada informação que não era completa, nem verdadeira. Acresce que 

não resulta da prova produzida qualquer elemento minimamente consistente que contrarie 

as regras da experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, considerando 

que o recorrente não padecia de qualquer incapacidade, regras essas que, no caso, levam a 

concluir que era capaz de ter averiguado os factos, era capaz de ter empreendido medidas 

para os impedir e era capaz de ter averiguado e percebido que era isso que se impunha, na 

situação concreta, a qualquer administrador fosse qual fosse a sua área de administração. 

O facto de Fernando Lima ter menos influência no Conselho de Administração e na 

Comissão Executiva não é revelador de incapacidade para agir. 

Por último, relativamente a Paulo Lopes, resultou dos depoimentos prestados por 

Bruno Perez, quer na fase organicamente administrativa, quer em audiência de 

julgamento, que o recorrente interveio na prestação de informações aos Private Bankers, 

designadamente no que respeita à informação sobre a liquidez do BPP. Depoimentos de 

cuja credibilidade não se duvida, até porque Paulo Lopes revelou, em audiência de 

julgamento, conhecer um dos argumentos que era utilizado, nesta matéria, 

designadamente os empréstimos à Caixa Geral de Depósitos, sendo certo que, sendo um 

argumento com “piada” ou não, era transmitido com seriedade, conforme resultou dos 

depoimentos dos private bankers. 

No que respeita à comunicação interna remetida à Área de Private Banking em 14 

de novembro de 2008, do depoimento de Pedro Assunção, prestado em audiência de 

julgamento, não resultou demonstrado, com certeza, que a sua elaboração tenha sido 

ordenada por Paulo Lopes, o que o sentido das palavras constantes na decisão impugnada 

podia sugerir. Pedro Assunção também não soube esclarecer, com certeza, o tipo de 

informação que Paulo Lopes lhe transmitiu para colocar na aludida comunicação, cujas 

fontes foram as diversas áreas. Contudo, afirmou, com certeza, que, pelo menos, Paulo 
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Lopes reviu o texto, o que o recorrente não confirmou, mas também não desmentiu, face à 

seriedade que Pedro Assunção lhe merece, pelo que este facto e apenas este ficou 

demonstrado. 

No que respeita aos factos concretizadores do elemento subjetivo, Paulo Lopes 

afirmou, em audiência de julgamento, que a situação de liquidez era boa, havia uma crise, 

mas não estavam à beira do colapso e que apenas com a diminuição do rating e a não 

concessão de uma linha de crédito pela JP Morgan é que houve uma diminuição de 

liquidez. Mais referiu que, como intervinha com apresentações no Comité Alco, não 

prestava atenção às matérias que não eram da sua área, que não tem conhecimentos para 

calcular os ratios de solvabilidade e que os números que constam nos mapas reproduzidos 

nos factos provados não eram uma matéria, no Alco, que lhe dissesse alguma coisa.  

Tais declarações não se revelaram credíveis, face aos problemas de liquidez 

existentes, nos termos já referidos e dos quais Paulo Lopes não poderia deixar de ter 

conhecimento e perceção nos Comités Alco, sendo certo que não negou a sua participação 

nestas reuniões. Efetivamente, se se admite, num cenário normal, que Paulo Lopes se 

pudesse alhear das matérias que não lhe diziam diretamente respeito, volta-se a referir que 

o contexto que se vivia não era normal. Por conseguinte, não é credível, à luz das regras 

da experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, que não tenha tido 

noção dos problemas de liquidez relatados por Tiago Ferreira, Nuno Paramés e Vítor 

Castanheira ou que os diferentes cálculos dos ratios de solvabilidade, que consideravam 

cenários de sociedades off-shore, cuja natureza e implicações são bastantes claras, o 

tenham contornado. Acresce, no que respeita aos ratios de solvabilidade decorrentes da 

consideração do retorno absoluto, já era um cenário ou uma possibilidade equacionada 

desde 2002, quando foi introduzido o Leaving Seagull. Para além disso, Paulo Lopes 

partilhava o gabinete com Pedro Assunção e transmitiu informações aos Private Bankers, 

nesta fase, pelo que tinha conhecimento necessário das preocupações manifestadas pelos 

clientes e dos rumores existentes. 
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Por conseguinte, não é credível que Paulo Lopes não soubesse o tipo de 

informação que era transmitida e não tivesse noção de que a mesma não era completa, 

nem verdadeira e que quis praticar os factos 

No que respeita à consciência da ilicitude dos factos, não há razões para se concluir 

em termos divergentes daqueles que se expuseram a propósito do recorrente João 

Rendeiro. 

Por último, relativamente aos factos caraterizadores da crise financeira de 2008, do 

receio do “efeito dominó” e dos riscos de um rumor para a viabilidade de um Banco, são 

factos públicos, que foram amplamente divulgados e de conhecimento geral. Quanto às 

notícias reproduzidas nos factos provados, as mesmas foram retiradas das seguintes 

páginas: http://aeiou.expresso.pt/o-dia-em-que-nasceu-o-cisne-

negro=f415019#ixzz1SmhJb5xA, 

http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=21&id_news=108377, 

http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/667fa4117107d45f377df5.html e 

http://www.publico.pt/politica/noticia/oposicao-considera-insuficiente-plano-anticrise-

apresentado-pelo-governo-1353447; 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/adatildeo_da_fonseca_cansou_se_da_ge

statildeo_poliacutetica_do_bpp.html.  

Já não é público, nem notório, não tendo sido também produzida prova consistente 

nesse sentido, quanto ao facto de todos os bancos portugueses estarem, nessa altura, em 

risco iminente de insolvência. 

* 

Os factos relativos à influência da crise financeira de 2008 no BPP resultaram dos 

depoimentos de Fernando Adão da Fonseca e de João Ermida e os factos referentes ao 

FEI foram, no essencial, retirados da Análise elaborada por Victor Barros, junta a fls. 

42067 e ss, não havendo razões para duvidar da sua credibilidade e exatidão. 

  * 

http://aeiou.expresso.pt/o-dia-em-que-nasceu-o-cisne-negro=f415019#ixzz1SmhJb5xA
http://aeiou.expresso.pt/o-dia-em-que-nasceu-o-cisne-negro=f415019#ixzz1SmhJb5xA
http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=21&id_news=108377
http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/667fa4117107d45f377df5.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/oposicao-considera-insuficiente-plano-anticrise-apresentado-pelo-governo-1353447
http://www.publico.pt/politica/noticia/oposicao-considera-insuficiente-plano-anticrise-apresentado-pelo-governo-1353447
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/adatildeo_da_fonseca_cansou_se_da_gestatildeo_poliacutetica_do_bpp.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/adatildeo_da_fonseca_cansou_se_da_gestatildeo_poliacutetica_do_bpp.html
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Os factos referentes a João Rendeiro, no que respeita à sua experiência 

profissional e conhecimentos nos setores bancários e dos valores mobiliários, decorrem 

das regras da experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, tendo em 

conta os cargos e funções exercidos no BPP. As razões relativas à criação do Comité 

Alco, alegadas pelo recorrente no recurso de impugnação, admitem-se como razoáveis, 

tendo em conta o contexto à data. Quanto aos seus rendimentos, consideraram-se as suas 

declarações credíveis, porquanto não foram infirmadas por qualquer outro meio de prova. 

No que respeita à ausência de antecedentes contraordenacionais, tal facto resulta da 

inexistência de qualquer informação em sentido contrário. 

* 

Os factos referentes a Paulo Guichard, no que respeita à sua experiência 

profissional e conhecimentos nos setores bancários e dos valores mobiliários, decorrem 

das regras da experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, tendo em 

conta os cargos e funções exercidos no BPP, não sendo credíveis as declarações do 

recorrente em sentido contrário. Quanto aos factos relativos à sua situação económico-

financeira, foram relevantes os documentos juntos com a impugnação, a sentença 

constante no volume 104º, a certidão de fls. 40547, a declaração de rendimentos de fls. 

42002 e ss e bem assim o próprio recurso de impugnação quando ao facto da totalidade do 

seu património se encontrar “congelado” pelas autoridades suíças, não havendo razões 

para duvidar da credibilidade dos elementos probatórios indicados. Relativamente à sua 

influência no procedimento interno de decisão do BPP remete-se para as asserções 

exaradas na Divisão I. No que respeita à ausência de antecedentes contraordenacionais, tal 

facto resulta da inexistência de qualquer informação em sentido contrário. 

* 

Os factos referentes a Salvador Fezas Vital, no que respeita à sua experiência 

profissional e conhecimentos nos setores bancários e dos valores mobiliários, decorrem 

das regras da experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, tendo em 

conta os cargos e funções exercidos no BPP. Quanto aos factos relativos à sua situação 
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económico-financeira e pessoal, foi relevante a informação de fls. 39872 e o requerimento 

de fls. 39866, não havendo razões para duvidar da credibilidade dos elementos indicados. 

Relativamente à sua influência no procedimento interno de decisão do BPP remete-se para 

as asserções exaradas na Divisão I. No que respeita à ausência de antecedentes 

contraordenacionais, tal facto resulta da inexistência de qualquer informação em sentido 

contrário. 

* 

No que respeita aos factos relativos a Fernando Lima, especificamente à sua 

situação económico-financeira e pessoal, foram relevantes os documentos juntos com o 

recurso de impugnação, de fls. 38372 e ss, não havendo razões para duvidar da sua 

credibilidade. Foi tido em consideração também o recurso de impugnação, no que respeita 

ao percurso profissional do recorrente, em conjugação com as declarações prestadas em 

audiência de julgamento e os documentos de fls. 39841, 39852-39853, 39856, 39857, 

39859 e 42018 e ss. Quanto à sua área de formação, valeram também as declarações de 

Fernando Lima, não havendo razões para duvidar da sua credibilidade nesta parte. No que 

respeita à sua experiência profissional, os factos respetivos sustentam-se nas regras da 

experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, tendo em conta as funções 

e cargos desempenhados por Fernando Lima, não sendo razoável que, mesmo sem 

formação específica no setor bancário e de intermediação financeira e mesmo que 

delegasse funções na sucursal de Espanha, não tivesse adquirido, mercê, de tais funções 

experiência. Relativamente à sua influência no procedimento interno de decisão do BPP 

remete-se para as asserções exaradas na Divisão I. O seu contributo para a descoberta da 

verdade resulta das asserções tecidas na análise dos factos integradores das infrações. No 

que respeita à ausência de antecedentes contraordenacionais, tal facto resulta da 

inexistência de qualquer informação em sentido contrário. 

* 

Os factos referentes a Paulo Lopes, no que respeita à sua experiência profissional 

e conhecimentos nos setores bancários e dos valores mobiliários, decorrem das regras da 
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experiência comum e critérios de normalidade e razoabilidade, tendo em conta os cargos e 

funções exercidos no BPP. Quanto aos factos relativos à sua situação económico-

financeira e pessoal, foi relevante a informação de fls. 39953 e ss e 41995 e ss e bem 

assim as suas declarações prestadas em audiência de julgamento, não havendo razões para 

duvidar da sua credibilidade, nesta parte. A sentença que consta no volume 104º também 

foi importante para a demonstração da condenação de Paulo Lopes no processo instaurado 

pelo Banco de Portugal. Relativamente à sua influência no procedimento interno de 

decisão do BPP remete-se para as asserções exaradas na Divisão I. O seu contributo para o 

apuramento dos factos e a confissão parcial dos mesmos resulta das asserções tecidas a 

propósito dos factos integradores de cada uma das infrações imputadas. O arrependimento 

do recorrente foi manifestado em audiência de julgamento, não havendo razões para 

duvidar da sua sinceridade. O seu percurso profissional antes do BPP encontra apoio nos 

depoimentos das testemunhas Manuel Sotto Mayor Coelho de Sousa e Maria Ondina 

Oliveira, que revelaram conhecimento direto dos factos. A sua reputação, junto das 

pessoas que trabalharam consigo na Caixa Geral de Depósitos e que o conhecem, foi 

extraída dos depoimentos das referidas testemunhas e bem assim de Helena Luísa Matos 

Soares, não havendo razões para duvidar da sua credibilidade. No que respeita à ausência 

de antecedentes contraordenacionais, tal facto resulta da inexistência de qualquer 

informação em sentido contrário. 

* 

Quanto aos factos não provados, a generalidade das razões que sustentam a sua 

não demonstração já ficaram exaradas nas Divisões precedentes, para as quais se remete, 

impondo-se apenas salientar que não foi produzida prova sobre os factos alegados por 

Fernando Lima relativamente ao telefonema do Vice-Governardor do Banco de Portugal e 

às afirmações efetuadas pela denunciante no processo nº 213/13.5YUSTR. No que 

respeita ao facto de apenas cumprir as suas obrigações com a ajuda de familiares e 

amigos, foram as suas próprias declarações que afastaram o mesmo, porquanto referiu 

dispor de poupanças, das quais tem feito uso.  
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*** 

Fundamentação de direito 

* 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA VERTENTE DA 

TIPICIDADE INVOCADA PELO RECORRENTE PAULO LOPES: 

O recorrente Paulo Lopes tece, conforme descreve a CMVM nas suas contra-

alegações, “sob a epígrafe “Violação do princípio da legalidade da vertente tipicidade”, 

diversas considerações a propósito do princípio da legalidade, afirmando que “[a] lei 

tem pois que ser determinada, permitindo aos seus destinatários o conhecimento seguro 

dos limites que separam o lícito do ilícito” e que “[a] tipicidade impede, assim, que o 

legislador utilize formas vagas que não permitam uma interpretação segura e o recurso a 

proposições indeterminadas (…)”, para concluir que “[é] (…) necessária a comunicação 

segura ex-ante do conteúdo do ilícito aos seus possíveis autores” (págs. 15-20 da 

impugnação judicial)”.  

Contudo, não concretiza eventuais violações deste princípio no que respeita às 

infrações imputadas e não extrai consequências jurídicas específicas. Nesta medida, 

entende-se que não existe nenhum fundamento de impugnação concreto que cumpra 

apreciar e decidir. 

Em todo o caso e dado que o Tribunal dispõe de poderes de plena cognição que lhe 

permitem apreciar oficiosamente tal questão, sempre se adianta que se considera não 

existir qualquer violação do aludido princípio. 

Assim, é certo que as normas legais cuja violação é imputada aos recorrentes 

utilizam conceitos indeterminados. Contudo, no âmbito do ilícito de mera ordenação 

social, a utilização de conceitos indeterminados não é proibida, tal como não é no direito 

penal.  

Efetivamente, sem questionar a aplicação ao ilícito de mera ordenação social do 

princípio da legalidade, na vertente de lei certa (vertente invocada pelo recorrente) – quer 
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por estar previsto no art. 2º, do RGCO, quer também enquanto garantia constitucional 

essencial do direito sancionatório público, por força, desde logo, do princípio do Estado 

de Direito consagrado no art. 2º, da Constituição da República Portuguesa (CRP)45 – a 

verdade é que se admite uma menor exigência na concretização deste princípio.  

Efetivamente, conforme se salienta no acórdão da Relação de Lisboa de 

29.11.2011, proc. nº 773/10.2TYLSB.L1-546, “a doutrina, em geral, aceita que a tipicidade 

não exclui uma certa maleabilidade dos tipos no direito sancionatório das 

contraordenações (tal como acontece no direito disciplinar)”. Esta afirmação é ilustrada 

com as palavras do Professor Eduardo Correia47 «que, frisando a vinculação da 

Administração a “uma particular ideia de legalidade”, o que pressupõe a tipicização dos 

comportamentos para os quais se justifica uma sanção, afirma que tal “não exclui que os 

respetivos tipos possam ter maior maleabilidade do que aqueles que descrevem infrações 

criminais”»
48. Isto mesmo é salientado pelo Tribunal Constitucional no acórdão nº 

397/2012, aí se exarando que “a menor danosidade da sanção das contraordenações (as 

coimas), que nunca afetam o direito à liberdade, conjuntamente com a necessidade de 

prosseguir finalidades próprias da ordenação da vida social e económicas, as quais são 

menos estáveis e dependem, muitas vezes, de políticas setoriais concretas, permitem uma 

aplicação mais aberta e maleável do princípio da tipicidade”49. 

Não obstante isso, pode-se dar como assente, conforme se salienta no acórdão do 

Tribunal Constitucional nº 41/2004, que “[s]e é exigível que, no direito penal estas 

exigências sejam intensificadas, sendo aí os critérios de previsibilidade e segurança mais 

precisos, no direito de mera ordenação social não deixa de existir uma necessidade de 

                                                 
45 Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., pág. 32. 
46 In www.dgsi.pt. 
47 Direito Penal e direito de mera ordenação social”, in Direito Penal Económico e Europeu: Textos 
Doutrinários”, vol. I, 13. 
48 Acórdão da Relação de Lisboa citado. 
49 In www.tribunalconstitucional.pt. 
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comunicação segura ex-ante do conteúdo do ilícito aos seus possíveis autores”50. Por 

conseguinte, tem de existir o mínimo de certeza quanto ao conteúdo da infração. 

A utilização de conceitos indeterminados pode ofender o princípio da legalidade, 

na vertente referida, pois, conforme esclarece, neste âmbito, Figueiredo Dias “se é 

inevitável que a formulação dos tipos legais não consiga renunciar à utilização de 

elementos normativos, de conceitos indeterminados, de cláusulas gerais e de fórmulas 

gerais de valor, é indispensável que a sua utilização não obste à determinabilidade 

objetiva das condutas proibidas e demais elementos de punibilidade requeridos, sob pena 

de violação irremissível, neste plano, do princípio da legalidade e sobretudo da sua 

teleologia garantística”51. Teologia esta que se traduz especificamente na garantia de que 

“a descrição da matéria proibida e de todos os outros requisitos de que dependa em 

concreto uma punição seja levada até a um ponto em que se tornem objetivamente 

determináveis os comportamentos proibidos e sancionados e, consequentemente, se torne 

objetivamente motivável e dirigível a conduta dos cidadãos”52. Segundo o mesmo autor, o 

“critério decisivo para aferir do respeito pelo princípio da legalidade (e da respetiva 

constitucionalidade da regulamentação) residirá sempre em saber se, apesar da 

indeterminação inevitável resultante da utilização destes elementos, do conjunto da 

regulamentação típica deriva ou não uma área e um fim de proteção da norma 

claramente determinados”53.  

Ora, no caso e em relação a cada umas das infrações imputadas, considera-se que a 

área e o fim de proteção das normas envolvidos é bastante claro e percetível para um 

intermediário financeiro, tanto mais que, conforme salienta a CMVM nas suas contra-

alegações, “estamos essencialmente perante a violação de deveres profissionais, no 

sentido em que são dirigidos especificamente aos intermediários financeiros no exercício 

da sua atividade profissional de intermediação financeira. Ora aos intermediários 

                                                 
50 In www.tribunalconstitucional.pt. 
51 Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2ª edição, Coimbra Editora, 2007, pág. 186. 
52 Ibidem, pág. 186. 
53 Ibidem pág. 186. 
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financeiros, enquanto destinatários destes deveres profissionais, exige-se uma 

compreensão e uma diligência acima da média, em função do tipo de atividade que 

desempenham (e o mesmo vale para os seus administradores), pelo que a sua capacidade 

de concretização do alcance da norma será correspondentemente superior àquela que se 

poderia esperar de um destinatário não profissional ou especializado na matéria”. 

Não há, por conseguinte, qualquer violação do princípio da legalidade na vertente 

da tipicidade. 

* 

PARÂMETROS GERAIS DE IMPUTAÇÃO DOS FACTOS AOS 

RECORRENTES ENQUANTO PESSOAS SINGULARES: 

Em primeiro lugar, as pessoas singulares também podem ser responsabilizadas por 

contraordenações previstas no CdVM – art. 401º/1, do CdVM. 

Em segundo lugar, a responsabilidade das pessoas coletivas não exclui a 

responsabilidade individual dos agentes pessoas singulares – art. 401º/4, do CdVM, na 

redação originária, correspondente ao atual art. 401º/5, do CdVM. 

Em terceiro lugar, mercê do art. 16º/1, do RGCO, que consagra o chamado 

conceito extensivo de autor que vigora no âmbito do ilícito de mera ordenação social, 

basta um contributo co-causal para a verificação da infração para se afirmar a autoria, o 

que afasta a teoria do domínio do facto, incluindo-se na cumplicidade, apenas “os 

contributos materiais e morais completamente acessórios ou secundários, que tenham 

contribuído para o curso dos factos com uma conduta de pequeníssima relevância 

prática”54.  

Este conceito extensivo de autor tem, desde logo, uma primeira implicação, 

designadamente a desnecessidade de efetuar a distinção entre as concretas formas de 

autoria (autoria, coautoria e instigação), mas apenas diferenciar a cumplicidade, se for o 

caso.  

                                                 
54 Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., págs. 72 e 73. 
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Opõe-se contra este entendimento o recorrente Paulo Lopes, alegando que o 

conceito de autor, com a amplitude supra enunciada e que o mesmo qualifica de “conceito 

extensíssimo de autoria em sede de contraordenação”, ofende o princípio da legalidade na 

vertente da tipicidade, devendo ser “aplicável o regime penal no que concerne à forma de 

atuação e imputação aos sujeitos”. Para tanto, chama à colação o regime consagrado na 

Lei nº 50/2006, de 09.08, alterado pela Lei nº 89/2009, de 31.08, que, relativamente a 

contraordenações ambientais, prevê um regime similar àquele que está previsto no Código 

Penal. Por tal razão, sustenta Paulo Lopes que, não sendo aplicável o regime penal no que 

concerne à forma de atuação e imputação aos sujeitos, “[E]xiste também uma 

inconstitucionalidade por omissão, pois não existe qualquer justificação para se tratar de 

forma diferente os bens jurídicos ambientais dos bens jurídicos financeiros no que 

respeita à punição em sede contraordenacional quanto à forma de atuação e imputação 

aos sujeitos”. Partindo destas premissas, sustenta o recorrente Paulo Lopes que “[e]m 

nenhum dos factos dados como provados são elencados factos concretos que possam ser 

imputados ao impugnante”, “não existe qualquer imputação subjetiva necessariamente 

obrigatória nos moldes impreteríveis”, é “tudo genérico e sem realidade substancial”.  

Discorda-se do recorrente, considerando-se evidente que a opção do legislador, no 

RGCO, por um conceito extensivo de autor não é inconstitucional, pois, conforme 

sustenta a CMVM nas suas contra-alegações “a Constituição não impõe ao legislador a 

consagração de um conceito restritivo de autor no Direito de Mera Ordenação Social, 

sendo que é o próprio Tribunal Constitucional que, …, reconhece a existência de um 

conceito extensivo de autor e a sua conformidade com a Constituição”. No que respeita à 

eventual violação do princípio da igualdade, decorrente da adoção de conceitos diversos 

em regimes contraordenacionais ambientais, é evidente que não se verifica a base 

necessária para a aplicação do princípio, uma vez que estão em causa bens jurídicos 

distintos. 

Note-se ainda que o referido conceito extensivo de autor não é, contrariamente 

àquilo que o recorrente João Rendeiro invoca em diversos pontos do seu recurso de 
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impugnação, uma “teoria inventada pela CMVM”. Efetivamente, conforme sustenta a 

CMVM nas suas contra-alegações, em termos que se consideram exatos e que, por isso, se 

acolhem, a consagração legal do conceito extensivo de autor é pacífica na doutrina. 

Assim, neste sentido, Figueiredo Dias refere o seguinte: “No que respeita, finalmente, às 

formas de aparecimento da contraordenação, a especialidade mais notável reside na 

introdução de uma conceção lata e unitária de autoria pelo artigo 16.º-1 (…)”55. Por sua 

vez, Frederico da Costa Pinto afirma que a “(…) a referência base do sistema 

comparticipativo no Direito de Mera Ordenação Social continua a ser a primeira 

proposição do art. 16.º, n.º 1, inalterada pela revisão de 1995, que acolhe um conceito 

extensivo de autor”56. Por último, também Paulo Pinto de Albuquerque esclarece que “O 

RGCO consagra um conceito extensivo de autor, diferentemente do que sucede no direito 

penal. Assim, basta para a imputação da contraordenação a verificação de um contributo 

causal, ou co-causal da conduta do agente para o facto”57. É igualmente esta a posição 

que o Tribunal Constitucional tem sufragado, sendo exemplos disso o acórdão nº 99/2009 

e bem assim o acórdão citado pela CMVM nº 45/201458. 

A segunda implicação evidente e imediata do conceito extensivo de autor é a 

inclusão da omissão enquanto conduta típica, sem necessidade de qualquer norma legal 

específica de equiparação. Por conseguinte, a omissão que promova a execução do ilícito 

constitui logo execução da contraordenação59. Essencial é que sobre o agente incida um 

dever de garante.  

Ora, são várias as normas legais que criam deveres de garante para os 

administradores de uma sociedade comercial e, em particular, de um Banco e para os 

diretores. 

                                                 
55 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Volume I, Problemas 
Gerais, Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 30. 
56 FREDERICO DA COSTA PINTO, “O ilícito de mera ordenação social e a erosão do princípio da subsidiariedade 
da intervenção penal”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 7, fasc. 1.º, Janeiro-Março 1997, p. 25.  
57 PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Regime Geral das Contraordenações à luz da Constituição da 
República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa: Universidade Católica 
Editora, 2011, p. 72. 
58 In www.tribunalconstitucional.pt. 
59 Cfr. neste sentido Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., pág. 31. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

624 

 

Assim, estipula o art. 407º/8, do Código das Sociedades Comerciais (CSC), que, 

apesar de existir delegação de poderes de gestão em determinados administradores, o 

conselho de administração tem competência sobre os mesmos assuntos e que os 

administradores são responsáveis, nos termos da lei, pela vigilância geral da atuação do 

administrador ou administradores-delegados ou da comissão executiva e, bem assim, 

pelos prejuízos causados por atos ou omissões destes, quando, tendo conhecimento de tais 

atos ou omissões ou do propósito de os praticar, não provoquem a intervenção do 

conselho para tomar as medidas adequadas. Contrariamente à argumentação expandida 

por João Rendeiro, esta norma não é fonte apenas de responsabilidade civil. Dela emerge, 

na verdade, um dever legal, que recai sobre todos os administradores – exerçam ou não 

poderes de gestão e independentemente da sua área de administração –, de vigilância 

geral, pelo que é suscetível de suportar a responsabilidade contraordenacional por 

omissão.  

Também o art. 401º/3, do CdVM, (correspondente ao atual art. 401º/5, do CdVM, 

estipula que os titulares do órgão de administração das pessoas coletivas e entidades 

equiparadas, bem como os responsáveis pela direção ou fiscalização de áreas de 

atividade em que seja praticada alguma contraordenação, incorrem na sanção prevista 

para o autor, especialmente atenuada, quando, conhecendo ou devendo conhecer a 

prática da infração, não adotem as medidas adequadas para lhe pôr termo 

imediatamente, a não ser que sanção mais grave lhe caiba por força de outra disposição 

legal. Pese embora esta norma se destine diretamente a produzir efeitos ao nível da sanção 

é evidente que a mesma também pressupõe um dever de garantir o cumprimento dos 

deveres previstos no CdVM. 

Para além das normas referidas, há que considerar adicionalmente o art. 304º/5, do 

CdVM, na sua redação originária, no qual se estipulava que os princípios e os deveres 

referidos na Seção III do referido diploma são aplicáveis aos titulares do órgão de 

administração do intermediário financeiro e às pessoas que efetivamente dirigem ou 

fiscalizam cada uma das atividades de intermediação. A redação atual do preceito, dada 
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pelo DL nº 357-A/2007, de 31.10, torna extensivos os referidos princípios e deveres ao 

agente vinculado e aos colaboradores do intermediário financeiro, do agente vinculado 

ou de entidades subcontratadas, envolvidos no exercício ou fiscalização de atividades de 

intermediação financeira ou de funções operacionais que sejam essenciais à prestação de 

serviços de forma contínua e em condições de qualidade e eficiência. O DL nº 357-

A/2007, de 31.10, apenas entrou em vigor no dia 01.11.2007, pelo que é aplicável, aos 

referidos agentes, somente em relação às condutas praticadas após essa data.  

Por último, importa também ter em conta o art. 305º-D/1, do CdVM, introduzido 

pelo DL nº 357-A/2007, de 31.10, que apenas se aplica às condutas posteriores a 

01.11.2007, data da entrada em vigor do diploma que a introduziu. Este preceito estipula 

que os titulares do órgão de administração do intermediário financeiro são responsáveis 

por garantir o cumprimento dos deveres previstos no presente Código.  

Note-se que, em nenhum destes preceitos do CdVM, incluindo o art. 401º/3, a lei 

ressalva ou distingue a delegação de poderes de gestão entre administradores, que é, por 

isso, indiferente, em geral, para a afirmação dos elementos típicos da infração. 

Efetivamente, a existência de delegação de poderes de gestão entre administradores 

apenas será relevante no caso de negligência e quando for possível afirmar a aplicação do 

princípio da confiança, ou seja, apenas quando “a situação concreta não é uma tal que dê 

razoável e claramente a entender que o outro se não comportará de forma responsável”60. 

Estas asserções são também aplicáveis às condutas por ação. 

Por conseguinte, não é o simples facto de João Rendeiro ter deixado de exercer 

funções executivas em 2005 e confiar nos demais administradores e colaboradores do BPP 

que afasta, só por si, a sua responsabilidade. Também não é o facto das infrações não 

estarem diretamente relacionadas com as áreas de administração de alguns recorrentes que 

afasta a sua responsabilidade. Por último, não é igualmente o facto de alguns recorrentes 

terem porventura áreas de administração meramente formais que afasta a sua 

                                                 
60

 Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 883. 
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responsabilidade, pois, sendo administradores (meramente formais ou não), tinham os 

referidos deveres, desde que evidentemente seja possível afirmar o dolo ou a negligência. 

Importa, por último, tecer algumas considerações sobre a responsabilidade por 

omissão.  

No plano objetivo, é necessário que se verifiquem, para além da posição de 

garante, os seguintes elementos: (i) ausência da ação esperada, ou seja, ausência da ação 

que segundo a situação típica é necessário para obstar à verificação do resultado 

típico61; (ii) possibilidade fática de ação; (iii) e nexo de imputação objetiva, que se traduz 

na constatação de que a ação esperada ou devida teria diminuído o risco de verificação da 

infração62.  

No plano subjetivo, o dolo é o dolo do tipo, ou seja, é necessário que o omitente 

conheça, através da sua consciência intencional, a situação típica e omita a ação imposta 

com vontade de que se preencha o tipo objetivo63 ou como consequência necessária da sua 

conduta ou que, pelo menos, o autor omita a ação imposta, apesar de contar seriamente 

com a possibilidade de realização típica, com esta se conformando64. Quanto à 

negligência, a mesma pressupõe a violação de um dever de cuidado, que se pode 

interpenetrar com o dever de garante e que se basta com a cognoscibilidade da posição de 

garante65. 

* 

DIVISÃO VIII – A UTILIZAÇÃO, NOS EXTRATOS ENVIADOS AOS 

CLIENTES, DOS DESCRITIVOS “VARIAÇÃO POTENCIAL”, “DIFERENÇAS 

CAMBIAIS”, “LEAVING SEAGULL” E “MB FLOAT”: 

A todos os recorrentes foi imputada a prática, pela utilização, nos extratos enviados 

aos clientes, dos descritivos supra referidos, das seguintes contraordenações:  

                                                 
61

 Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 928. 
62

 Cfr. Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 929 e ss. 
63 Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 955. 
64 Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 956. 
65 Cfr. Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 960. 
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(i) violação a título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 

7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 

389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível com coima de €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM; 

(ii) violação, a título doloso, do dever de, nas relações com todos os intervenientes 

do mercado, os intermediários financeiros observarem os ditames da boa-fé, de acordo 

com elevados padrões de diligência, lealdade e transparência, previsto no art. 304.º, n.º 2, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação grave, nos termos do art. 400, al. b), do 

Cód.VM, punível com coima de €12.500 (doze mil e quinhentos euros) a €1.250.000 (um 

milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. b), do 

Cód.VM; 

Antes de mais considerandos e de modo a evitar análises ociosas acerca de 

infrações legais que, em concreto, não serão imputadas aos recorrentes, importa chamar à 

colação a figura jurídica que se pode designar por “unidade de norma ou de lei” e que é 

diferente do concurso aparente pressuposto pelo art. 30º/1, do Código Penal (CP), ex vi 

art. 32º, do RGCO. 

Assim, verificar-se-á “uma unidade de norma ou lei” quando a um concreto 

comportamento é “em abstrato aplicável uma pluralidade de normas incriminadoras”, que 

se encontram numa “relação lógico-jurídica tal (numa relação, poderia dizer-se de “lógica 

hierarquia”) que, em verdade, apenas uma delas ou algumas delas são aplicáveis, 

excluindo a aplicação desta ou destas normas (prevalecentes) a aplicação da ou das 

restantes normas (preteridas); pela razão de que à luz da(s) norma(s) prevalecente(s) se 

pode já avaliar de forma esgotante o conteúdo de ilícito (e de culpa) do comportamento 

global”66. Trata-se, conforme esclarece Figueiredo Dias, de “uma operação de natureza 

lógico-conceitual, de um trabalho sobre normas (leis) que constitui “pressuposto” da 

                                                 
66 Todas as citações do parágrafo in Jorge de Figueiredo Dias, Manual de Direito Penal, Parte Geral, Tomo 
I, 2ª edição, Coimbra Editora, 2007, pág. 992. 
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indagação material da unidade ou pluralidade de crimes; por isso uma tal operação deve 

ser levada a cabo – e igualmente a sua exposição sistemática – antes que se afronte o 

problema substancial da unidade ou pluralidade do facto punível segundo o conteúdo do 

ilícito típico revelado”67. 

A referida relação de hierarquia entre normas pode assumir três categorias, 

designadamente especialidade, subsidiariedade e consumpção. Verificar-se-á uma relação 

de subsidiariedade quando “um tipo legal de crime [leia-se ilícito] deva ser aplicado 

somente de forma auxiliar ou subsidiária, se não existir outro tipo legal, em abstrato 

também aplicável, que comine pena mais grave. Está aqui em questão a relação lógica dita 

de interferência (ou sobreposição): lex primaria derogat legi subsidiariae”68. A 

subsidiariedade pode ser expressa ou implícita. A subsidiariedade implícita verifica-se 

naqueles casos “em que, apesar do silêncio da lei a propósito, o legislador entendeu criar 

para alargamento ou reforço da tutela, tipos legais abrangentes de factos que se 

representam ou como estádios evolutivos, antecipados ou intermédios, de um crime [leia-

se ilícito] consumado; ou como formas menos intensivas de agressão ao mesmo bem 

jurídico”69. 

Considera-se que é o caso. 

Efetivamente, o art. 304º/2, do CdVM é uma norma que impõe deveres gerais aos 

intermediários financeiros nas relações com todos os intervenientes do mercado. A sua 

violação consubstancia uma contraordenação grave, por força do art. 400º/al b), do 

CdVM. Por sua vez, o art. 7º/1, do CdVM, pese embora tenha um âmbito mais abrangente 

no que respeita aos seus destinatários, a verdade é que, quanto ao seu objeto, é mais 

específico, incidindo sobre a qualidade da informação prestada e a sua violação 

consubstancia uma contraordenação muito grave, por força do art. 389º/1 e 2, do CdVM, 

na redação originária, e por força do art. 389º/1, al a) e 2, do CdVM, na redação atual. A 

maior abrangência subjetiva da norma é irrelevante porque o que importa, neste plano, é 

                                                 
67 Ibidem. 
68 Figueiredo Dias, ob. cit., pág. 997. 
69

 Ibidem. 
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que também inclui os intermediários financeiros. Contudo, já o seu âmbito objetivo, que 

limita a sua aplicação a um específico dever de informação, contido nos deveres gerais a 

que alude o art. 304º/2, do CdVM, é claramente revelador de que existe entre os dois 

preceitos em discussão – arts. 304º/2, do CdVM e 7º/1, do CdVM – uma relação lógica de 

sobreposição. Efetivamente, o art. 304º/2, do CdVM devido ao seu âmbito mais 

abrangente apenas deve ser aplicado quando não exista outra norma que proteja o mesmo 

bem jurídico e que comine uma sanção mais grave. Ora, no caso do dever de informação, 

essa norma existe e é o art. 7º/1, do CdVM. Consequentemente, a conduta dos recorrentes 

será analisada à luz deste normativo.  

Esclarecida esta questão, importa referir que, no que respeita à violação do 

disposto no art. 7º/1, do CdVM, continua a ser válido atualmente o entendimento de que o 

“nosso direito do mercado de valores mobiliários … é dominado pelo princípio da 

publicidade ou da informação”70. 

Este já era um princípio presente no Código do Mercado dos Valores Mobiliários, 

aprovado pelo DL nº 142-A/91, de 10.04, tendo o legislador esclarecido, no preâmbulo do 

diploma, a importância da informação nos seguintes termos: “Da suficiência, 

oportunidade, qualidade e acessibilidade da informação dependem (...) não apenas a 

defesa obrigatória dos legítimos interesses dos investidores, mas também, e de um modo 

geral, a própria regularidade e transparência do funcionamento do mercado, a consistência 

e a estabilidade dos preços que nele se formam e a viabilidade de um efetivo controlo das 

transações que nele se realizam e das atividades de intermediação em valores mobiliários 

que nele se desenvolvem”. Conforme se entendeu no acórdão da Relação de Lisboa de 

26.03.2008, proc. nº 9092/2007-271, estas considerações continuam a ser válidas no atual 

CdVM, aprovado pelo DL nº 486/99, de 13.11. 

Compreende-se que assim seja pois, como esclarece Paulo Câmara as “regras sobre 

informação procuram servir uma quádrupla função: prosseguir objetivos de proteção dos 

                                                 
70 Carlos Osório de Castro, “A informação no direito do mercado de valores mobiliários”, Direito dos 
Valores Mobiliários, Lisboa, Lex, 1997, pág. 333. 
71 In www.dgsi.pt. 
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investidores, de robustecimento da governação, de defesa do mercado e de prevenção de 

ilícitos”, podendo-se, por isso, concluir, com o mesmo autor, que os “deveres de 

informação dos emitentes de valores mobiliários representam a pedra angular do sistema 

jurídico-mobiliário”72. 

Neste âmbito, assume crucial importância o art. 7º/1, do CdVM. 

De acordo com a redação dada ao preceito pelo DL n.º 486/99, de 13.11, devia ser 

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita a informação respeitante a valores 

mobiliários, a ofertas públicas, a mercados de valores mobiliários, a atividades de 

intermediação e a emitentes que seja suscetível de influenciar as decisões dos investidores 

ou que seja prestada às entidades de supervisão e às entidades gestoras de mercados, de 

sistemas de liquidação e de sistemas centralizados de valores mobiliários. 

Dissecando o preceito, naquilo que interessa para a decisão do caso, importa 

salientar que uma informação não é verdadeira quando a mensagem não traduz a realidade 

dos factos comunicados. 

O art. 1º, do CdVM, define o que são valores mobiliários e o art. 289º/1, do mesmo 

diploma legal, elenca as atividades de intermediação financeira. As duas normas também 

sofreram alterações normativas, que, contudo, são irrelevantes para o caso, uma vez que a 

sua aplicação in casu, em qualquer das redações em vigor, não suscita qualquer dúvida. 

Em complemento dos preceitos indicados, preceituava o art. 389º/1, do CdVM, na 

redação originária, que constituía contraordenação muito grave a comunicação ou 

divulgação, por qualquer entidade e através de qualquer meio, de informação relativa a 

valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros que não seja completa, verdadeira, 

atual, clara, objetiva e lícita.  

Este preceito não pode deixar de se conjugado com art. 7º/1, do CdVM, na referida 

redação. Efetivamente, em geral, verifica-se que o legislador adotou, no CdVM, um 

sistema de “remissões materiais dinâmicas”, ou seja, “as diversas normas de sanção 

                                                 
72 Paulo Câmara - “Manual de Direito dos Valores Imobiliários”, Almedina, 2009, fls. 731., apud acórdão da 
Relação de Lisboa de 06.04.2011, proc. nº 1.724/09.27FLSB -3, in www.dgsi.pt. 
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qualificam como contraordenações as condutas em função da sua conexão com certa 

matéria expressamente descrita”73. Quer isto dizer que, “algumas funções da tipicidade 

penal são, no Direito de mera ordenação social, assumidas pela próprias normas 

substantivas que impõem deveres, havendo por isso quem fale, a este propósito e com 

alguma razão, de um pré-tipo (representado pelas normas substantivas) nesta modalidade 

da infração”74. Neste âmbito, a função do tipo representada no art. 389º/1, do CdVM, é 

dada pelo art. 7º/1, do CdVM, que define o conteúdo material do dever cuja violação é 

sancionada pelo primeiro preceito. Isto significa que a informação relevante para efeitos 

de aplicação do art. 389º/1, do CVM, era apenas aquela que fosse suscetível de influenciar 

as decisões dos investidores ou que fosse prestada às entidades de supervisão e às 

entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidação e de sistemas centralizados de 

valores mobiliários. 

Esta contraordenação era punida com coima por força do art. 388º/1, al a), do 

CVM, na redação originária. 

Alguns dos preceitos referidos foram alterados. 

Assim, a redação atual do art. 7º/1, dada pelo DL nº 357-A/2007, de 31.10, é a 

seguinte: “A informação respeitante a instrumentos financeiros, a formas organizadas de 

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

operações, a ofertas públicas de valores mobiliários e a emitentes deve ser completa, 

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita”.  

O DL nº 357-A/2007 entrou em vigor no dia 01.11.2007, (cfr. art. 21º/1, do 

diploma), pelo que a redação dada ao art. 7º/1, apenas é aplicável aos factos praticados a 

partir da data referida. 

No que respeita aos factos praticados antes desta data, verifica-se, pelo confronto 

entre a redação primitiva e a redação atual, que existe identidade típico-normativa entre os 

dois preceitos, porquanto o atual art. 7º/1, do CVM, comporta, no que ao caso importa, o 

                                                 
73 Frederico de Lacerda da Costa Pinto, in “O novo regime dos crimes e contraordenações no Código dos 
Valores Mobiliários”, Almedina, 2000, pág. 26. 
74 Ibidem. 
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mesmo círculo de factos puníveis, com uma “menor compreensão”, ou seja, com uma 

menor exigência normativa. 

Efetivamente, o atual art. 7º/1, do CdVM, já não limita o seu âmbito de aplicação à 

informação suscetível de influenciar as decisões dos investidores ou que seja prestada às 

entidades de supervisão e às entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidação e 

de sistemas centralizados de valores mobiliários. No regime atual, a relevância da 

informação é aferida tendo por referência apenas o seu objeto. 

No plano sancionatório, o atual art. 389º/1, al a) e 2, do CdVM, na redação dada 

pelo DL nº 357-A/2007, corresponde, em termos de conteúdo, ao anterior art. 389º/1, do 

CdVM. Por sua vez, o art. 388º/1, al a), do CdVM, na redação dada pela Lei nº 28/2009, 

aumentou o limite máximo da coima para € 5.000.000, mantendo o mínimo de € 25.000. 

Isto significa que, em relação aos factos praticados até 31.10.2007 (inclusive), ou 

seja, até à entrada em vigor do DL nº 357-A/2007, há uma sucessão de leis, sendo certo 

que, em relação às contraordenações cujos elementos típicos se tenham verificado – na 

sua totalidade - também após a entrada em vigor do referido diploma, é aplicável a 

redação dada pelo DL nº 357-A/2007. 

Transpondo os parâmetros expostos para o caso concreto, considera-se evidente 

que a adoção, nos extratos enviados aos clientes, dos descritivos “contrato forward”, 

“Leaving Seagull” e “MB Float” é falsa. Efetivamente, os valores representados por estes 

descritivos correspondiam à diferença entre o valor das carteiras dos clientes de retorno 

absoluto, investimento direto ou indireto, com garantia e o valor garantido pelo BPP na 

maturidade e não a qualquer “contrato forward”, nem a um qualquer título real. 

É evidente também, tal como sustenta a CMVM, na decisão impugnada, que “a 

informação contida nos extratos enviados aos clientes, e em especial a informação sobre 

a valorização do património dos clientes, é, por natureza, apta a influenciar as decisões 

dos investidores: as decisões de investimento são influenciadas pela evolução da situação 

patrimonial das carteiras, pelo que a informação sobre o valor dos ativos que integram 

essas carteiras é apta a influenciar as decisões de investimento. No caso em apreço, o 
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BPP, ao prestar informação falsa aos seus clientes mediante o envio do extrato com 

descritivos fictícios ou virtuais, impediu que os clientes, ao longo do período de execução 

do contrato, se apercebessem da valorização (real) da carteira e, consequentemente, da 

(qualidade) da gestão levada a cabo pelo BPP, impedindo que eles pudessem de forma 

esclarecida tomar decisões de investimento ou de desinvestimento. Na verdade, 

conhecendo a valorização (real) das suas carteiras, os clientes poderiam avaliar a gestão 

que o Banco estava a fazer dos ativos, podendo decidir desinvestir (resgatar a aplicação). 

Tendo em conta que (…) o BPP só garantia o capital na maturidade, a qualquer 

investidor que decidisse resgatar a sua aplicação antes dessa data interessava saber o 

real valor da sua carteira”. 

As asserções são válidas apesar de ter ficado demonstrado que: a maior parte dos 

clientes de retorno absoluto, com capital garantido, não mostrava interesse pelos títulos 

descritos nos extratos bancários, estando apenas interessada no montante de capital e 

remuneração que iria receber na maturidade e que havia acordado com os gestores de 

conta do BPP; que até à suspensão de pagamentos, os clientes de retorno absoluto, com 

capital garantido, sempre se mostraram satisfeitos com os montantes pagos pelo BPP, 

nunca apresentaram reclamações e, em mais de 90% das vezes renovaram as suas 

aplicações; e que, em regra, o BPP garantia o capital nos resgates antecipados. 

Efetivamente, apesar de se poder considerar que o comportamento-padrão dos 

clientes do BPP acabava por minorar a informação corporizada pelos referidos descritivos 

e que os mesmos, em regra, renovavam as suas aplicações, isso não torna a informação 

prestada irrelevante, nem retira aos descritivos em causa a adequação para influenciar as 

decisões dos investidores, designadamente de um investidor mais diligente ou interessado 

ou de um investidor que pretendesse resgatar a sua aplicação antes da maturidade, sendo 

certo que, neste caso, apesar do BPP, em regra, garantir o capital, contratualmente podia 

não o fazer. 
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Acresce que a informação falsa continuou a ser incluída nos extratos enviados para 

os clientes após a alteração da redação do art. 7º/1, do CdVM, pelo que todos os 

elementos típicos da infração se verificaram na vigência da lei atual. 

Com relevo para a aferição dos elementos típicos da infração, esgrimem os 

recorrentes vários argumentos de modo a afastar as contraordenações imputadas. 

Assim, o recorrente João Rendeiro alega que “o BPP efetuava a gestão das 

carteiras no âmbito de um contrato discricionário de gestão, em que, por via da regra, 

era garantido capital investido e uma rendibilidade mínima da carteira; os deveres de 

informação do Banco impunham a necessidade de adequação do mesmo às garantias de 

capital e rendibilidade assumidas pelo Banco que, por si só, limitavam automaticamente 

o poder do cliente de emitir ordens vinculativas e/ou de disposição e impossibilitam a 

delimitação da discricionariedade do gestor – cfr. arts. 7º, 312º e 323º, todos do CdVM; 

decorre do exposto que, a informação “aglutinada” incluída nos extratos não teve 

qualquer impacto negativo na capacidade do Cliente de aferir da performance da sua 

carteira, conquanto é sabido que apenas refletia as garantias acordadas, sendo que caso 

o Valor de Mercado estivesse acima da taxa máxima seria apenas esta a devida e se 

estivesse abaixo da taxa mínima o Banco teria a obrigação de pagar esta de acordo com 

o contratado, encontrando-se por esta via cumpridas as obrigações previstas no artigos 

323.º, al. c) do CdVM, na redação vigente na data dos factos; do mesmo modo que 

aparentemente se não colocou em causa o dever de informar o investidor tendo em vista a 

formação de uma esclarecida decisão de investimento ou os deveres de respeitar, na sua 

atuação, elevados padrões de diligência lealdade e transparência, pois na perspetiva do 

Cliente, tendo em conta os contratos de gestão discricionária celebrados, a tónica 

aparentemente estaria sempre e só no cumprimento da garantia de capital e pagamento 

da remuneração acordadas”. 

Evidentemente que estes argumentos não colhem. Com efeito, para além do que já 

se referiu a propósito da adequação da informação falsa, em causa, para afetar as decisões 

dos investidores e da sua relevância, importa acrescentar apenas uma nota adicional. Nota 
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esta que se traduz na evidência, também salientada pela CMVM na decisão impugnada, de 

que “a circunstância de o contrato de gestão de carteira prever uma garantia de 

rendibilidade mínima não afasta ou modifica o conteúdo de qualquer dos deveres de 

informação que impendem sobre o intermediário financeiro. Nem, muito menos, legitima 

a inclusão no extrato (ou em qualquer documento dirigido aos clientes) de menções a 

“títulos” (i.e., a instrumentos financeiros) que não existem”.  

Por sua vez, alega Salvador Fezas Vital que a criação dos referidos descritivos 

“não teve qualquer intenção de dissimular as garantias assumidas perante os clientes, 

mas apenas de simplificar os extratos dos clientes e a informação constante dos mesmos, 

bem como facilitar o trabalho em termos operacionais de quem tinha que registar 

diariamente a valorização dos títulos e que tinha inúmeras dificuldades operacionais. 

Tanto assim é que tais produtos – que eram a bandeira do Banco – foram publicitados, ao 

longo de cerca de 10 anos, na revista “Única” do Jornal “Expresso”, onde era feita 

menção de forma expressa à existência de “capital garantido” e “conservação do capital 

investido”, “taxa de retorno garantido”, o que demonstra que não existiu qualquer 

intenção de ocultar informação aos clientes ou às entidades de supervisão, cfr. anúncios 

que se juntam a título exemplificativo, como docs. 3, 4 e 5. Sendo certo que se veio a 

apurar que os valores correspondentes ao Leaving Seagull se encontravam registados nas 

rubricas extrapatrimoniais, cujo detalhe era fornecido às entidades de supervisão”. 

Estes argumentos não colhem, uma vez que a infração em causa não exige uma 

especial intenção de causar prejuízo e a contabilização dos valores correspondentes ao 

Leaving Seagull é irrelevante para o caso. 

Alega ainda Salvador Fezas Vital que “nenhum destes descritivos causou qualquer 

prejuízo aos clientes do Banco, porquanto não alteravam o valor dos investimentos 

realizados pelos clientes de forma a alterar a contrapartida financeira a que os mesmos 

tinham direito. Nunca nenhum cliente deixou de receber o valor que tinha contratado com 

o Banco (capital e remuneração acordada) nos investimentos de retorno absoluto. (…) E 

para todos os efeitos, em lado nenhum é alegado em que termos a não utilização de tais 
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descritivos teria provocado um resultado diferente, por exemplo, ao nível da distribuição 

de dividendos ou de menor impacto fiscal. Pelo que, o detalhe da informação que lá 

constava acabava por ser indiferente, pois na generalidade dos casos ignorada pelos 

clientes. Aliás, o Banco por vezes chegava a conceder aos clientes o capital investido 

mesmo nos casos em que estes a ele não tinham direito (ex. casos de resgate antecipado). 

Pelo que, não foi causado qualquer prejuízo aos clientes do BPP com a utilização deste 

descritivo nos extratos”. 

No que respeita à relevância da informação, remete-se para as considerações já 

tecidas a propósito desta questão. Relativamente ao prejuízo, este elemento não faz parte 

do tipo de ilícito objetivo, uma vez que estamos perante uma infração de perigo, pelo que 

é irrelevante. 

Importa incidir, neste momento, sobre a imputação da infração individualmente a 

cada um dos recorrentes. 

Assim, quanto ao recorrente João Rendeiro verifica-se que, num primeiro 

momento, enquanto membro da Comissão Executiva, participou, de forma voluntária e 

consciente, na decisão de inclusão, nos extratos, dos descritivos em causa. Tratou-se de 

uma ação decisiva para a prática da infração, pelo que, neste momento inicial, o recorrente 

prestou um contributo causal, por ação (cfr. art. 16º/1, do RGCO), tendo atuado com dolo 

direto e com culpa.  

A perpetuação da conduta antijurídica durante o período em que o recorrente foi 

membro da Comissão Executiva, até 2005, não foi mais do que uma consequência desse 

contributo inicial e da falta de vontade do recorrente em pôr-lhe termo, tratando-se, por 

isso, de uma conduta permanente.  

Entretanto, João Rendeiro deixou de integrar a Comissão Executiva. Contudo, 

continuou a ser Presidente do Conselho de Administração do BPP, pelo que, pese embora 

já não interviesse diretamente nas decisões de gestão corrente do Banco, tinha, na 

qualidade de administrador, um dever de garante quanto ao cumprimento dos deveres 

legais do BPP enquanto intermediário financeiro. Para além disso, tinha conhecimento e 
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quis que o BPP continuasse a utilizar nos extratos os descritivos em causa até outubro de 

2008 e nada fez para pôr termo a essa situação, sendo evidente que, assumindo a referida 

qualidade de Presidente do Conselho de Administração, estava ao seu alcance adotar as 

medidas necessárias para o efeito e que teriam, pelo menos, diminuído o risco de 

continuação da infração. Por conseguinte, a partir do momento em que João Rendeiro 

deixou de fazer parte da Comissão Executiva a infração em causa é-lhe imputável a título 

omissivo, tendo agido com dolo direto e com culpa. Omissão essa que se perpetuou até 

outubro de 2008. 

Conclui-se, assim, que primeiro por ação e depois por omissão, o recorrente 

sempre quis que a conduta antijurídica se mantivesse, tendo agido com dolo direto e com 

culpa, não se verificando também qualquer causa de justificação da ilicitude ou de 

exclusão da culpa. Trata-se, por conseguinte, de uma só infração – sem necessidade de 

recurso à figura do ilícito na forma continuada – uma vez que o estado antijurídico se 

perpetuou, de forma ininterrupta, assente, no essencial, na mesma vontade. Verifica-se, 

por isso, um único sentido de ilicitude. 

Invoca o recorrente o princípio da confiança para afastar a sua responsabilidade. 

Contudo, não lhe assiste razão, uma vez que agiu com dolo. 

No que respeita ao recorrente Paulo Guichard verifica-se também que enquanto 

membro da Comissão Executiva, participou, de forma voluntária e consciente, na decisão 

de inclusão, nos extratos, dos descritivos em causa. Tratou-se de uma ação decisiva para a 

prática da infração, pelo que, neste momento inicial, o recorrente prestou um contributo 

causal, por ação (cfr. art. 16º/1, do RGCO), tendo atuado com dolo direto e com culpa, 

não se verificando também qualquer causa de justificação da ilicitude ou de exclusão da 

culpa. A perpetuação da conduta antijurídica até outubro de 2008 não foi mais do que uma 

manifestação desse contributo inicial e da falta de vontade do recorrente em pôr-lhe 

termo, tratando-se, por isso, de uma conduta permanente.  

No que respeita ao recorrente Salvador Fezas Vital são válidas as mesmas 

asserções, ou seja, verifica-se também que enquanto membro da Comissão Executiva, 
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participou, de forma voluntária e consciente, na decisão de inclusão, nos extratos, dos 

descritivos em causa. Tratou-se de uma ação decisiva para a prática da infração, pelo que, 

neste momento inicial, o recorrente prestou um contributo causal, por ação (cfr. art. 16º/1, 

do RGCO), tendo atuado com dolo direto e com culpa, não se verificando também 

qualquer causa de justificação da ilicitude ou de exclusão da culpa. A perpetuação da 

conduta antijurídica até outubro de 2008 não foi mais do que uma manifestação desse 

contributo inicial e da falta de vontade do recorrente em pôr-lhe termo, tratando-se, por 

isso, de uma conduta permanente.  

Relativamente a Fernando Lima, considera-se que o mesmo prestou um 

contributo causal, por ação, no início do processo, mediante a sua intervenção na criação 

dos mecanismos informáticos para a inclusão e emissão dos extratos com os descritivos 

em causa. Contudo, este contributo ocorreu no ano de 2002 e não se pode considerar que a 

perpetuação da conduta antijurídica se manteve devido a este contributo, mas sim devido à 

decisão da Comissão Executiva. É certo que o Departamento de Sistemas, do qual 

Fernando Lima foi diretor até ser nomeado administrador em 2005, participava no circuito 

operacional que conduzia à emissão dos extratos. Contudo, tratando-se aqui de 

responsabilidade pessoal do próprio, entende-se que apenas seria possível imputar os 

factos, ocorridos entre o referido contributo inicial e até ao momento em que Fernando 

Lima foi nomeado administrador, por omissão. Ora, a omissão, no caso dos diretores e à 

data, pressupunha, para efeitos de afirmação de um dever de garante, que a infração 

estivesse diretamente relacionada com a sua área de direção. O que não é o caso. 

Efetivamente, a área de direção diretamente relacionada com a conduta antijurídica era a 

área de private banking, pois era a área que se relacionava com os clientes e, por isso, a 

primeira responsável e a responsável direta pela informação que lhes era transmitida. 

Assim sendo e considerando que o aludido contributo inicial remonta a 2002, ou seja, 

muito para além do prazo máximo de prescrição de oito anos, os factos respetivos já não 

podem ser imputados a Fernando Lima. 
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Conclusão diversa se extrai quanto à sua atuação após ter sido nomeado 

administrador. Com efeito, pese embora existisse delegação de poderes de gestão e 

Fernando Lima não fosse o responsável pela área de administração referida, tinha um 

dever de garante, porque fazia parte dos órgãos de administração. Isto significa, à luz dos 

parâmetros gerais já expandidos, que o recorrente deveria ter empreendido as ações 

necessárias para pôr termo à infração. 

Alega o recorrente, neste âmbito e em sua defesa, o seguinte: (i) não era exigível 

que tivesse denunciado a conduta às autoridades de supervisão; (ii) não tinha 

conhecimento de que estavam em causa atos ilícitos; (iii) o desencadear de ações para 

pôr termo a estes atos supostamente ilícitos necessitaria de confrontação direta do 

Recorrente com os Administradores de então ou, após a passagem do Recorrente para a 

Administração, a confrontação direta com Administradores colegas sobre práticas 

anteriormente instituídas, o que tendo em conta a falta de background financeiro do 

Recorrente e atendendo à ausência de garantia de que se tratavam de ações ilícitas, 

levaria, indubitavelmente, a problemas graves para o Recorrente; (iv) e o recorrente 

praticou, e efetivamente com base num esforço sério, atos relevantes e tendentes a pôr 

termo ao procedimento “supostamente” ilícito, uma vez que enquanto Diretor de 

Informática, conseguiu mobilizar um grupo de 6 (seis) Diretores para que demonstrassem 

claramente à Administração que estavam em desacordo e que o procedimento deveria ser 

corrigido, enquanto Diretor Coordenador, e sempre que possível, levantava o assunto e 

solicitava que fosse alterado o procedimento em vigor, enquanto Administrador, e muito 

embora fora de Portugal e da realidade do Banco em Portugal, quando foi nomeado para 

liderar o Grupo de Trabalho «Impacto 2008-2011», tentou, mais uma vez, alterar e 

corrigir o procedimento utilizado e ainda enquanto Administrador e durante o mês de 

Novembro de 2008, liderou o Grupo de Trabalho que levou a cabo a alteração das 

valorizações para passarem a incluir o valor nominal dos títulos, não tendo esse modelo 

entrado em produção devido à falta de aprovação da área comercial. 

Nenhum destes argumentos é procedente.  
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Assim, em primeiro lugar, independentemente de lhe ser exigível ou não a 

denúncia dos factos às entidades de supervisão, havia várias outras ações que Fernando 

Lima podia ter adotado, por estarem ao seu alcance, designadamente, conforme salienta a 

CMVM, nas suas contra-alegações, podia ter suscitado a questão em sede da Comissão 

Executiva e do Conselho de Administração do Banco, promovendo a inclusão do assunto 

na ordem de trabalhos e uma tomada de deliberação sobre o assunto [e não apenas em 

reuniões com outros administradores ou em grupos de trabalho], podia ter suscitado a 

questão junto dos órgãos de fiscalização do Banco, e podia ter determinado a alteração 

do programa informático que permitia o cálculo dos valores do descritivo Leaving 

Seagull. Porém, o arguido Fernando Lima não adotou nenhuma destas medidas. 

Em segundo lugar, ficou demonstrado que o recorrente tinha conhecimento da 

ilicitude dos factos. 

Em terceiro lugar, “problemas graves” em confrontar diretamente os outros 

Administradores é uma alegação genérica, insuscetível de consubstanciar qualquer causa 

de justificação da ilicitude ou de exclusão da culpa, sendo certo que também nada resultou 

provado, em concreto, neste sentido, designadamente que provavelmente ficaria sem 

trabalho durante muito tempo e não iria conseguir sustentar a família. 

Em quarto lugar, as ações desenvolvidas pelo recorrente não foram adequadas a 

fazer cessar a conduta e quando em novembro eliminou os descritivos fê-lo já após a sua 

consumação. 

Por conseguinte, conclui-se que Fernando Lima praticou os factos por omissão, 

pois omitiu as ações esperadas ou devidas, que estavam ao seu alcance e que teriam 

diminuído o risco de continuação da conduta. 

Mais resulta dos factos provados, em conjugação com o art. 14º/2, do CP, ex vi art. 

32º, do RGCO, que agiu com dolo necessário, porquanto não quis a prática da infração, 

mas aceitou-a como consequência necessária decorrente do facto de não ter empreendido 

outras medidas adequadas a pôr-lhe termo. Mais ficou demonstrado que atuou com culpa, 
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não se verificando também qualquer causa de justificação da ilicitude ou de exclusão da 

culpa. 

No que respeita a Paulo Lopes, verifica-se que o mesmo prestou um contributo 

para a prática da infração em 2002, não devido à proposta do Grupo de Trabalho que 

dirigiu, pois não propunha a criação de nenhum descritivo falso, mas por ter sugerido a 

parametrização do título Leaving Seagull CBO 10/05. Entretanto, em 2005, foi 

destinatário de um e-mail sobre a questão. Contudo, não ficou demonstrado que tivesse 

empreendido qualquer ação na sequência do mesmo, pelo que a sua atuação, enquanto 

Diretor e para além do referido contributo em 2002, se pautou pela omissão. Omissão esta 

que não é suscetível de o fazer incorrer em responsabilidade contraordenacional, 

porquanto, pese embora a área por si dirigida alimentasse os dados da plataforma 

informática – “flexibilização da oferta” – que dava origem aos extratos, esta plataforma 

tinha outras utilidades. Considera-se, por isso, que a informação falsa vazada nos extratos 

não tem um nexo direto de essencialidade com a área operacional dirigida pelo recorrente. 

Nesta medida e tendo em conta que o referido contributo em 2002 já está a coberto da 

prescrição do procedimento contraordenacional, Paulo Lopes não é responsável pela 

prática da infração enquanto exerceu as funções de Diretor. 

Conclusão diversa se extrai a partir do momento em que se tornou Administrador 

do BPP, valendo, neste âmbito, as mesmas e exatas asserções tecidas a propósito de 

Fernando Lima (com exceção, como é evidente, da parte em que se refere, que podia ter 

determinado a alteração do programa informático que permitia o cálculo dos valores do 

descritivo Leaving Seagull) considerando-se que é responsável por omissão. 

Para afastar, em geral, a sua responsabilidade por omissão, alega Paulo Lopes o 

seguinte: (i) é claro que mesmo a ser verdade que o Arguido praticou, ou de alguma 

forma contribuiu com a sua abstenção para a verificação de um resultado, é claro que 

não existe uma relação de nexo de causalidade – pelo menos no campo jurídico, mas não 

se trata de imputações do campo político–social – que possa ser relevada e considerada 

idónea para a produção do que quer que seja; (ii) os atos positivos que acabam por ser 
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considerados negativos, correspondem à obrigatoriedade da prática do exercício de uma 

função laboral, de conteúdo pré-definido, o que nos transporta para a questão da ordem 

legítima e do exercício do cumprimento do contrato de trabalho. 

Nenhum destes argumentos é procedente. 

Assim, quanto ao nexo de causalidade, é evidente que ter suscitado a questão em 

sede da Comissão Executiva e do Conselho de Administração do Banco, promovendo a 

inclusão do assunto na ordem de trabalhos e uma tomada de deliberação sobre o assunto 

[e não apenas em reuniões com outros administradores ou em grupos de trabalho] e ter 

suscitado a questão junto dos órgãos de fiscalização do Banco, teriam diminuído o risco 

de continuação da continuação da conduta. 

Quanto à obrigatoriedade da prática do exercício de uma função laboral, Paulo 

Lopes agiu na qualidade de administrador, pelo que a relação de subordinação que invoca 

e a existência de um eventual conflito de deveres já não têm cabimento (asserções que 

valem para todas as infrações praticadas enquanto administrador). É certo que ficou 

demonstrado que, internamente, Paulo Lopes era visto como um Administrador com 

menor poder de influência que os recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador 

Fezas Vital. Contudo, esta realidade de facto nem o coloca numa relação de subordinação, 

suscetível de gerar qualquer dever de obedecer (caso, em tese, se admitisse a existência 

deste dever perante ordens ilícitas), nem é de molde a coartar a sua capacidade e vontade 

de autodeterminação, pelo que também não exclui nem a ilicitude, nem a culpa. 

Importa ainda referir que a atuação de Paulo Lopes, durante esse período, não se 

traduziu apenas numa conduta omissiva, mas também num contributo por ação, ao propor 

a criação de um novo título em 19.09.2008. É irrelevante que esta concreta ação se tenha 

traduzido num contributo causal ou meramente acessório, pois, mercê da referida omissão, 

o recorrente é responsável pela prática da infração, enquanto autor.  

No plano subjetivo, verifica-se que Paulo Lopes agiu com dolo necessário, 

porquanto não quis a prática da infração, mas aceitou-a como consequência necessária 

decorrente do facto de não ter empreendido outras medidas adequadas a pôr-lhe termo e, 
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quanto ao contributo por ação, da manutenção da conduta. Mais ficou demonstrado que 

atuou com culpa. 

Também não se verifica qualquer causa de justificação da ilicitude ou de exclusão 

da culpa.  

Em síntese final, conclui-se que todos os recorrentes devem ser absolvidos pela 

prática de uma contraordenação grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro, nas relações com todos os intervenientes no mercado, observar 

os ditames da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e 

transparência (art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 

401.º, n.os 1 e 2, 400.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM, e 16.º do RGCO.  

Mais devem ser condenados pela prática de uma contraordenação muito grave 

consubstanciada na violação do dever de qualidade de informação (art. 7.º, n.º 1, do 

Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 389.º/1, do CdVM, 

na redação vigente à data dos factos, correspondente ao atual art. 389º/1, al a), 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, nos seguintes termos: (i) João Rendeiro, Paulo 

Guichard e Salvador Fezas Vital  por dolo direto e pela utilização nos extratos dos 

referidos designativos entre setembro de 2002 a outubro de 2008;  (ii) Fernando Lima por 

dolo necessário e pela utilização nos extratos dos referidos designativos entre abril de 

2005 e outubro de 2008; (iii) Paulo Lopes por dolo necessário e pela utilização nos 

extratos dos referidos designativos entre abril de 2008 e outubro de 2008. 

* 

DIVISÃO IX – A REALIZAÇÃO SISTEMÁTICA DE REGISTOS DE 

OPERAÇÕES “FICTÍCIAS” ENVOLVENDO AS CARTEIRAS DOS SIV’S DE 

RETORNO ABSOLUTO E/OU AS CARTEIRAS DE CLIENTES DE GESTÃO 

DISCRICIONÁRIA”: 

Pelos factos constantes nesta Divisão foi imputada aos recorrentes a prática, em 

concurso efetivo, das seguintes infrações: 
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(i) Uma contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM e 

16.º do RGCO; 

(ii) Uma contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, 

em situação de conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a 

assegurar aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do 

Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM e 16.º do RGCO; 

(iii) Uma contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário da prevalência aos interesses do(s) cliente(s) em relação aos seus próprios 

interesses (art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, 

n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM e 16.º do RGCO; 

(iv) Uma contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

defesa do mercado (art. 311.º, n.º 1 e 2, al. b), do Cód.VM), punível, nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. d), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM e 16.º 

do RGCO; 

(v) Uma contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

segregação patrimonial (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados 

dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM e 16.º do RGCO; 

(vi) Uma contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

qualidade de informação (arts. 7.º, n.º 1, e 312.º-G, n.º 1, al. a), do Cód.VM), punível, nos 

termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 389.º, n.º 1, al. a), e 2, e 388.º, n.º 1, al. a), 

do Cód.VM e 16.º do RGCO. 

Independentemente da verificação ou não dos elementos objetivos de cada uma das 

contraordenações referidas, constata-se que não ficaram provados factos passíveis de 
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imputá-las aos recorrentes a título doloso ou negligente, pelo que se impõe a sua 

absolvição. 

* 

DIVISÃO X – TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA PRÓPRIA PARA A 

CARTEIRA DA “ESTRATÉGIA”  25 E ENTRE AS CARTEIRAS DAS 

“ESTRATÉGIAS PICL 8 E PIAP 27, DE CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS’S) COM 

EXPOSIÇÃO AO LEHMAN BROTHERS JÁ DEPOIS DO ANÚNCIO PÚBLICO DA 

FALÊNCIA DESTE BANCO: (SUBDIVISÃO I) TRANSFERÊNCIA DE UM CDS 

COM EXPOSIÇÃO AO LEHMAN BROTHERS DA CARTEIRA PRÓPRIA DO BPP 

PARA A CARTEIRA DA PIAP 25”: 

A CMVM imputou aos recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas 

Vital, Fernando Lima e Paulo Lopes, pela prática dos factos contidos na referida divisão 

da fundamentação de facto, as seguintes infrações, em concurso efetivo: 

(i) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 

16.º do RGCO, com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros); 

(ii) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em 

situação de conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), 

punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO; 

(iii) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário dar prevalência aos interesses do cliente em relação aos seus próprios 

interesses (art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, 
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n.os 1 e 5, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, com coima entre €25.000 

(vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros); 

 (iv) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

segregação patrimonial (art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados 

dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, 

com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros). 

Neste âmbito e no plano da imputação objetiva, considera-se que os factos 

praticados demonstram claramente a violação do disposto no art. 309º/1, do CdVM, uma 

vez que a transferência do CDS Banco Hypovereinsbank (Código 8000010) da carteira 

própria do BPP para a carteira do PIAP 25, após o anúncio de um facto que gerava a 

possibilidade do Lehman Brothers entrar em incumprimento e, por isso, a eventual 

existência de uma perda, não só potenciou um conflito de interesses entre o BPP e os seus 

clientes, como gerou esse conflito, na medida em que para salvaguardar os seus interesses 

colocou os clientes da PIAP 25 numa situação apta a produzir-lhes dano.  

Já no que respeita às demais infrações, considera-se que os factos praticados não se 

reconduzem ao disposto no art. 309º/2 e 3, do CdVM, na medida em que foi a operação 

em causa que gerou o conflito de interesses. Ou seja, este conflito não era pré-existente ou 

alheio à execução da operação, mas foi gerado pela mesma.  

Relativamente à verificação do disposto no art. 306º/1, ambos do CdVM, é também 

evidente que os factos em causa não protegeram os legítimos interesses dos clientes da 

estratégia PIAP 25 e a operação executada não assegurou uma clara distinção entre os 

bens pertencentes ao património do BPP e ao património dos seus clientes. 

O facto dos clientes da PIAP 25 serem clientes de retorno absoluto, com capital 

garantido, e a criação de provisões para, caso necessário, os compensar e bem assim o não 

apuramento de um prejuízo efetivo são irrelevantes, pois, conforme bem salienta a 

CMVM, na decisão impugnada, estamos perante infrações de mera atividade e de perigo e 

“a realização daquelas provisões não [era] idónea a afastar a criação do perigo para os 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

647 

 

bens jurídicos interesses dos clientes e a integridade do património dos clientes”, pois não 

evitou que os clientes ficassem  “expostos aos riscos que os deveres violados visam 

precisamente evitar: os de o intermediário financeiro não proteger os interesses dos 

clientes e de o património dos clientes ser afetado pela insolvência do intermediário 

financeiro”. 

Quanto à existência de concurso aparente ou efetivo, considera-se que existe um 

único sentido autónomo de ilicitude, que encontra cabal acolhimento no art. 306º/1, do 

CdVM, uma vez que se tratou de uma só ação suscetível de afetar os interesses dos 

clientes e o seu património, bens jurídicos estes plenamente garantidos, no caso concreto, 

pelo referido normativo. Efetivamente, foi o facto do BPP não ter assegurado uma clara 

distinção entre os bens pertencentes ao seu património e os bens pertencentes ao 

património dos seus clientes que gerou o referido conflito e não salvaguardou os 

interesses legítimos destes. 

No que respeita à imputação dos factos a cada um dos recorrentes, cumpre referir, 

quanto a João Rendeiro, que o mesmo, na qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração do BPP e independentemente de ter ou não funções executivas, era titular 

do órgão de administração do BPP. Nessa medida, tinha, ele próprio, o dever de garantir o 

cumprimento dos deveres previstos do CdVM, tendo ficado demonstrado que nada fez, 

sendo certo que nada impedia que tivesse adotado as ações necessárias para impedir ou, 

pelo menos, diminuir o risco da verificação das infrações. Conclui-se, assim, que agiu por 

omissão, mais tendo ficado demonstrado que atuou com dolo direto e com culpa.  

As mesmas asserções são aplicáveis mutatis mutandis a Paulo Guichard e a 

Fernando Lima. Efetivamente, ambos eram titulares do órgão de administração do BPP, 

pelo que ambos estavam sujeitos ao referido dever, mesmo não sendo os administradores 

da área de administração envolvida, e nada fizeram. Por conseguinte, face aos factos 

provados e com base nas mesmas explanações tecidas no parágrafo precedente, conclui-se 

que agiram por omissão, com dolo direto e com culpa. 
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Quanto a Salvador Fezas Vital, ficou demonstrado que concordou com a operação 

antes da mesma ter sido executada. É evidente que a sua concordância, na qualidade de 

administrador, consubstanciou um contributo causal para a verificação da infração. Tal 

concordância, tendo sido anterior ou posterior à ordem emitida por Paulo Lopes e dirigida 

a Joana Peralta, foi anterior à execução da operação, pelo que é igualmente evidente que a 

mesma, ainda que eventualmente de pendor meramente ratificativo, contribuiu, de forma 

essencial, para aumentar o risco da sua efetiva concretização (cfr. art. 16º/1, do RGCO). 

Mais ficou provado que o recorrente agiu com dolo direto e com culpa. 

No que respeita a Paulo Lopes ficou provado que era administrador do BPP, que a 

infração foi praticada na sua área de administração e que deu a ordem para a efetivação da 

operação, sendo evidente que, dessa forma, contribuiu, de forma essencial, para a prática 

dos factos (cfr. art. 16º/1, do RGCO). Mais ficou provado que o recorrente sabia e quis 

praticar os factos, tendo agido com dolo direto e com culpa. 

Não se verifica também – em relação a todos os recorrentes – a existência de 

qualquer causa de justificação da ilicitude ou da culpa. 

Conclui-se, assim, que os recorrentes devem ser absolvidos das três primeiras 

contraordenações imputadas, devendo ser todos condenados pela prática de uma 

contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de segregação 

patrimonial (art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados dos arts. 305º-

D/1, 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, a 

título de dolo direto. 

* 

DIVISÃO X – TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA PRÓPRIA PARA A 

CARTEIRA DA “ESTRATÉGIA”  25 E ENTRE AS CARTEIRAS DAS 

“ESTRATÉGIAS PICL 8 E PIAP 27, DE CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS’S) COM 

EXPOSIÇÃO AO LEHMAN BROTHERS JÁ DEPOIS DO ANÚNCIO PÚBLICO DA 

FALÊNCIA DESTE BANCO: (SUBDIVISÃO II) TRANSFERÊNCIA DE CDS COM 
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EXPOSIÇÃO AO LEHMAN BROTHERS DA CARTEIRA DA “ESTRATÉGIA” PICL 

8 PARA A CARTEIRA DA “ESTRATÉGIA” PIAP 27”: 

A CMVM imputou aos recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas 

Vital, Fernando Lima e Paulo Lopes, pela prática dos factos contidos na referida divisão 

da fundamentação de facto, as seguintes infrações, em concurso efetivo: 

(i) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 

16.º do RGCO, com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros); 

(ii) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em 

situação de conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), 

punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO; 

(iii) Contraordenação grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro orientar a sua atividade no sentido da proteção dos legítimos 

interesses dos seus clientes e da eficiência do mercado (art. 304.º, n.º 1 e 5, do Cód.VM), 

punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 400.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), 

do Cód.VM, e 16.º do RGCO, com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros); 

(iv) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

segregação patrimonial (art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados 

dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, 

com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros). 
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Importa referir, em primeiro lugar, que não pode ser assacada qualquer 

responsabilidade aos recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e 

Fernando Lima porquanto não ficou demonstrado que tenham dado qualquer contributo 

causal para a ocorrência dos factos ou que tenham omitido, dolosamente ou a título 

negligente, qualquer dever de ação ou de cuidado. Consequentemente, os recorrentes 

deverão ser absolvidos da prática destas infrações. 

Quanto a Paulo Lopes a conclusão é evidentemente diversa.  

Efetivamente, a operação executada violou o disposto no art. 309º/1, do CdVM, 

uma vez que a transferência do CDS Banco Hypovereinsbank (Código 8000019) da 

carteira da Estratégia PICL 8 para a carteira da Estratégia PIAP 27, provocando uma 

perda de €4.563.861,11 na conta deste SIV (de cujas loan notes eram titulares 32 clientes), 

contribuiu de forma decisiva não só para potenciar um conflito de interesses dos seus 

clientes, mas para gerar esse conflito, na medida em que para salvaguardar os clientes da 

PICL 8 colocou os clientes da PIAP 27 numa situação apta a produzir-lhes dano.  

Já no que respeita às demais infrações, considera-se que a conduta em causa não se 

reconduz ao disposto no art. 309º/2, do CdVM, na medida em que foi a sua efetivação que 

gerou o conflito de interesses. Ou seja, este conflito não era pré-existente ou alheio à 

operação, mas foi gerado pela mesma.  

Relativamente à verificação do disposto nos arts. 304º/1 e 306º/1, ambos do 

CdVM, é também evidente que a operação em causa não protegeu os legítimos interesses 

dos clientes da estratégia PIAP 27 e  não assegurou uma clara distinção entre os bens 

pertencentes ao património de cada um dos clientes envolvidos, pois o património dos 

clientes da estratégia PIAP 27 foi utilizado para acolher perdas que deveriam ter sido 

assumidas pelos clientes da PICL 8.   

O facto dos clientes da PIAP 27 serem clientes de retorno absoluto, com capital 

garantido, e a criação de provisões para, caso necessário, os compensar e o não 

apuramento de prejuízos efetivos são irrelevantes, conforme bem salienta a CMVM, na 

decisão impugnada, pois estamos perante infrações de mera atividade e de perigo e “a 
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realização daquelas provisões não [era] idónea a afastar a criação do perigo para os 

bens jurídicos interesses dos clientes e a integridade do património dos clientes” afetados, 

pois não afastava os clientes de estarem expostos ao risco de insolvência do BPP. 

Quanto à existência de concurso aparente ou efetivo, considera-se que existe um 

único sentido autónomo de ilicitude, que encontra cabal acolhimento no art. 306º/1, do 

CdVM, uma vez que se tratou de uma só ação suscetível de afetar os interesses dos 

clientes e o seu património, bens jurídicos estes plenamente garantidos, no caso concreto, 

pelo referido normativo. Efetivamente, foi o facto do BPP não ter assegurado uma clara 

distinção entre os bens ao património de cada um dos seus clientes que gerou o referido 

conflito e não salvaguardou os interesses legítimos destes. 

A imputação objetiva dos factos ao recorrente Paulo Lopes decorre do facto de ter 

prestado um contributo causal decisivo para a sua verificação, uma vez que foi ele que 

ordenou a operação, havendo por conseguinte um nexo de imputação objetiva evidente, 

pois era o administrador da área envolvida – cfr. art. 16º/1, do RGCO. 

No plano subjetivo, considera-se, face aos factos demonstrados, que o recorrente 

agiu com dolo direto e com culpa, não se verificando qualquer causa de justificação da 

licitude ou da culpa. 

Pelas razões expostas, conclui-se pela absolvição dos recorrentes João Rendeiro, 

Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima, impondo-se a condenação de 

Paulo Lopes pela prática de uma contraordenação muito grave consubstanciada na 

violação do dever de segregação patrimonial (art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos 

termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

e 16.º do RGCO, com dolo direto. 

* 

DIVISÃO XI - FECHO DE POSIÇÃO E ALOCAÇÃO DE PERDAS NO 

CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) GMAC CITIGROUP (CÓD. 8000030): 
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A CMVM imputou aos recorrentes Paulo Guichard e Paulo Lopes, pela prática dos 

factos contidos na Divisão XI da fundamentação de facto, as seguintes infrações, em 

concurso efetivo: 

(i) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 

16.º do RGCO, com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil euros); 

(ii) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em 

situação de conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), 

punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO; 

(iii) Contraordenação grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro orientar a sua atividade no sentido da proteção dos legítimos 

interesses dos seus clientes e da eficiência do mercado (art. 304.º, n.º 1 e 5, do Cód.VM), 

punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 400.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), 

do Cód.VM, e 16.º do RGCO, com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e 

€2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros); 

(iv) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

segregação patrimonial (art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados 

dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, 

com coima entre €25.000 (vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros). 

Neste âmbito e no plano da imputação objetiva, considera-se que a operação 

executada violou efetivamente o disposto no art. 309º/1, do CdVM, uma vez que, 

conforme se refere na decisão impugnada, a mesma conduziu à alocação parcial “[d]as 
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perdas decorrentes do fecho da posição no CDS GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030), 

que seriam de imputar à Estratégia LEVERAGED DEBT GMAC, à Estratégia STLC 17”, 

o que significa que potenciou um conflito de interesses, ao colocar os clientes da segunda 

estratégia numa situação apta a produzir-lhe danos. 

Já no que respeita às demais infrações, considera-se que a operação em causa não 

se reconduz ao disposto no art. 309º/2, do CdVM, na medida em que foi a mesma que 

gerou o conflito de interesses. Ou seja, este conflito não era pré-existente ou alheio à 

operação.  

Relativamente à verificação do disposto nos arts. 304º/1 e 306º/1, ambos do 

CdVM, é também evidente que a operação em causa  não protegeu os legítimos interesses 

dos clientes da estratégia STLC 17 e a operação executada não assegurou uma clara 

distinção entre os bens pertencentes ao património de cada um dos clientes envolvidos, 

pois o património dos clientes da estratégia STLC 17 foi utilizado para acolher perdas 

que, em parte, deveriam ter sido assumidas pelos clientes da estratégias LEVERAGED 

DEBT GMAC.  

O facto dos clientes da STLC 17 serem clientes de retorno absoluto, com capital 

garantido, e a criação de provisões para, caso necessário, os compensar e bem assim o não 

apuramento de prejuízos efetivos são irrelevantes, conforme bem salienta a CMVM, na 

decisão impugnada, pois estamos perante infrações de mera atividade e de perigo e “a 

realização daquelas provisões não [era] idónea a afastar a criação do perigo para os 

bens jurídicos interesses dos clientes e a integridade do património dos clientes”, pois não 

afastava os clientes de estarem expostos ao risco de insolvência do BPP. 

Quanto à existência de concurso aparente ou efetivo, considera-se que existe um 

único sentido autónomo de ilicitude, que encontra cabal acolhimento no art. 306º/1, do 

CdVM, uma vez que se tratou de uma só ação suscetível de afetar os interesses dos 

clientes e o seu património, bens jurídicos estes plenamente garantidos, no caso concreto, 

pelo referido normativo. Efetivamente, foi o facto do BPP não ter assegurado uma clara 
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distinção entre os bens pertencentes a cada um dos seus clientes que gerou o referido 

conflito e não salvaguardou os interesses legítimos dos clientes da STCL 17. 

A imputação objetiva dos factos aos recorrentes Paulo Guichard e Paulo Lopes 

decorre do facto de terem prestado um contributo causal decisivo para a sua verificação, 

ao terem decidido a operação e sendo ambos administradores, inclusive Paulo Lopes era o 

Administrador da área envolvida e Paulo Guichard Presidente da Comissão Executiva, 

havendo por conseguinte um nexo de imputação objetiva evidente – cfr. art. 16º/1, do 

RGCO. 

No plano subjetivo, considera-se, face aos factos demonstrados, que os recorrentes 

agiram com dolo direto e com culpa, não se verificando também qualquer causa de 

justificação da ilicitude ou de exclusão da culpa. 

Pelas razões expostas, conclui-se pela condenação de Paulo Guichard e de Paulo 

Lopes pela prática de uma contraordenação muito grave consubstanciada na violação do 

dever de segregação patrimonial (art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM), punível, nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º 

do RGCO, com dolo direto, impondo-se a absolvição em relação às demais infrações. 

* 

DIVISÃO XII – O PROCESSO DE SUBSCRIÇÃO DE “OBRIGAÇÕES DE 

CAIXA SUBORDINADAS BPP SA 2008/2018 – 1ª SÉRIE” E “OBRIGAÇÕES DE 

CAIXA SUBORDINADAS BPP SA 2008/2018 – 2ª SÉRIE”: 

Pelos factos constantes nesta divisão, foram imputadas aos recorrentes João 

Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Paulo Lopes a prática, em concurso 

efetivo, das seguintes infrações: 

(i) Da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco 

ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 

16.º do RGCO; 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

655 

 

(ii) Da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em 

situação de conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), 

punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO;  

(iii) Da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro dar prevalência aos interesses dos clientes em relação aos seus 

próprios interesses (art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos 

arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO. 

Neste âmbito e no plano da imputação objetiva, considera-se que a operação 

executada violou efetivamente o disposto no art. 309º/1, do CdVM, uma vez que, 

conforme resulta da Divisão dos factos provados relativa à informação prestada em 

setembro/novembro de 2008, a situação financeira do BPP, neste período, já apresentava 

sinais de degradação. Ora, as obrigações subordinadas “são aquelas em que o titular da 

obrigação, havendo insolvência da emitente, apenas se pode pagar sobre o património do 

emitente depois de satisfeitos todos os credores comuns”75. Nesta medida, a colocação de 

obrigações subordinadas em clientes de gestão discricionária, sem a sua vontade e 

apresentando o BPP uma situação financeira que já apresentava sinais de degradação, 

potenciou um conflito de interesses, pois colocou os referidos clientes numa situação apta 

a produzir-lhes dano, ou seja, numa situação desvantajosa, em benefício do BPP. 

É irrelevante, conforme se salienta na decisão impugnada, que  “ao abrigo do 

contrato de gestão de carteira, os gestores pudessem investir em obrigações do BPP. Na 

verdade, o que está em causa nos presentes autos é a circunstância de o arguido BPP – 

tendo poder discricionário para subscrever as obrigações subordinadas para as carteiras 

dos clientes – não ter utilizado esse poder – i.e., orientado a sua conduta – no sentido da 

proteção dos interesses dos clientes”.  

                                                 
75

 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2011, 2ª edição, Almedina, pág. 137. 
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Já no que respeita às demais infrações, considera-se que a operação em causa não 

se reconduz ao disposto no art. 309º/2 e 3, do CdVM, na medida em que foi a mesma que 

gerou o conflito de interesses. Ou seja, este conflito não era pré-existente ou alheio à 

operação.  

No que respeita à imputação dos factos aos recorrentes, verifica-se, quanto a 

Fernando Lima, que não ficaram provados factos passíveis de sustentar o dolo ou a 

negligência, pelo que se impõe a sua absolvição. 

Quanto a João Rendeiro, Salvador Fezas Vital, Paulo Guichard e Paulo Lopes 

ficou demonstrado que participaram na decisão, pelo que todos, na qualidade de 

Administradores do BPP, prestaram um contributo causal decisivo para a prática da 

infração (cfr. art. 16º/1, do RGCO).  

No plano subjetivo, ficou demonstrado que todos os recorrentes agiram com dolo 

direto. Quanto à culpa, ficou provado que os recorrentes incorreram em erro sobre a 

ilicitude (cfr. art. 9º/1, do RGCO). Erro este que é censurável. Efetivamente, quanto a 

Paulo Lopes, é evidente que um erro motivado pelas cláusulas gerais do contrato de 

gestão de carteiras é revelador de uma errada compreensão dos deveres dos intermediários 

financeiros que apenas a si próprio é imputável. Quanto aos demais recorrentes, 

considera-se também que um erro motivado pela intervenção do Banco de Portugal numa 

matéria que não contendia apenas com os interesses compreendidos na área de supervisão 

da referida entidade, é revelador de uma errada compreensão dos deveres dos 

intermediários financeiros que apenas a si próprios é imputável. 

Não se verifica qualquer causa de justificação da ilicitude ou da culpa. 

Em face de todo o exposto, conclui-se pela absolvição de Fernando Lima quanto a 

todas as infrações imputadas e pela absolvição dos demais recorrentes pela prática da 

contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em situação de 

conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), punível 

nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do 
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Cód.VM, e 16.º do RGCO, e da contraordenação muito grave consubstanciada na violação 

do dever de o intermediário financeiro dar prevalência aos interesses dos clientes em 

relação aos seus próprios interesses (art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM), punível nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 

16.º do RGCO. 

Em contrapartida, conclui-se pela condenação de João Rendeiro, Paulo Guichard, 

Salvador Fezas Vital e Paulo Lopes pela prática de uma contraordenação muito grave 

consubstanciada na violação do dever de o intermediário financeiro atuar de modo a 

evitar ou a reduzir ao mínimo o risco ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 

1, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. 

b), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, a título de dolo direto e com erro 

sobre a ilicitude, censurável. 

* 

DIVISÃO XIII – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS QUE CONSTITUÍAM 

FUNDOS PRÓPRIOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO DA CARTEIRA 

PRÓPRIA DO BPP PARA AS CARTEIRAS DOS SIV’S DE RETORNO ABSOLUTO: 

Pelos factos constantes nesta Divisão foram imputadas aos recorrentes, em 

concurso efetivo, as seguintes infrações: 

(i) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 

16.º do RGCO; 

(ii) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em 

situação de conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), 

punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO; 
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(iii) Contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário da prevalência aos interesses do(s) cliente(s) em relação aos seus próprios 

interesses (art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, 

n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO. 

No plano da tipicidade objetiva, considera-se que a operação em causa violou o 

disposto no art. 309º/1, do CdVM, tendo potenciado e gerado um conflito de interesses, na 

medida em que colocou os clientes do BPP, para os quais foram transferidos os títulos em 

causa, numa posição mais desvantajosa, no que respeita ao preço de aquisição, em 

benefício da instituição.   

Já quanto ao aumento do nível de endividamento e, em geral, ao agravamento dos 

riscos financeiro e de liquidez e bem assim no que respeita ao aumento da maturidade 

média da carteira, considera-se que a apreciação dos factos deve ser contextualizada. Com 

efeito, no final de 2007, a situação financeira não era comparável àquela que ocorreu após 

a falência do Lehman Brothers. Acresce ainda que, conforme ficou demonstrado, a dívida 

contraída já estava amortizada em 31.08.2008, todas as obrigações adquiridas eram, de 

acordo com notações da Moody’s, “investment grade” e tipicamente, as obrigações com 

maturidade superior a 5 anos eram reembolsadas ao fim de 5 anos. Nesta medida, não se 

pode concluir que a operação, nestes planos, tivesse o potencial de dano, à data dos factos, 

necessário para efeitos de preenchimento da factualidade típica. 

No que respeita à violação dos arts. 309º/2 e 3, do CdVM, considera-se que a 

operação em causa não se reconduz ao disposto no art. 309º/2 e 3, do CdVM, na medida 

em que foi a mesma que gerou o conflito de interesses. Ou seja, este conflito não era pré-

existente ou alheio à operação.  

Quanto à imputação dos factos aos recorrentes, entende-se que, em relação a João 

Rendeiro, Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima não ficaram provados 

factos passíveis de lhes imputar a infração a título doloso ou negligente. Efetivamente, no 

plano do dolo, verifica-se que apenas ficou provado que os recorrentes tiveram 

conhecimento das transferências, não tendo ficado demonstrado que sabiam os preços 
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utilizados. Quanto à negligência, tem plena aplicação ao caso o princípio da confiança, 

tendo em conta que a operação estava a ser executada pelo Diretor responsável pela área, 

com acompanhamento da sociedade de auditoria, a Deloitte, pelo que, em concreto, não se 

pode concluir que dispunham de elementos para não confiar em Paulo Lopes. 

No que respeita a Paulo Lopes, resulta dos factos provados que o mesmo agiu com 

conhecimento e vontade de praticar os factos, o que permite concluir pela verificação do 

dolo. Contudo, agiu na convição de que a operação não gerava qualquer conflito de 

interesses, nem prejudicava os clientes, convição essa que, face ao acompanhamento 

próximo desta matéria pela Deloitte, se sustentou na concordância manifestada, durante a 

execução da operação, pela sociedade auditora no que respeita ao conflito de interesses. 

Trata-se de um erro sobre a ilicitude (cfr. art. 9º/1, do RGCO), que, no caso, se considera 

não censurável. Efetivamente, se em relação ao Banco de Portugal não havia razões para 

Paulo Lopes se apoiar no acompanhamento efetuado por esta entidade, pois os interesses 

em causa extravasam o âmbito de supervisão da mesma, o que o recorrente não poderia 

deixar de ter noção, já quanto à Deloitte a conclusão é diferente. É que foi a própria 

sociedade auditora que assumiu, perante o BPP, o compromisso de supervisionar também 

a verificação dos deveres emergentes do CdVM quanto a um possível conflito de 

interesses e, nesta matéria, o que ficou provado é que, independentemente daquilo que a 

Deloitte exarou no relatório que apresentou ao BdP, o que transmitiu ao BPP, durante o 

acompanhamento da operação, foi a sua concordância em relação ao critério utilizado. É 

certo que não teve conhecimento do montante total da operação. Contudo, estando em 

causa o critério de determinação do preço, a questão é irrelevante. Face à posição 

assumida pela Deloitte não merece censura que Paulo Lopes não tivesse questionado a 

licitude da conduta.  

Por conseguinte, quanto a estas infrações impõe-se a absolvição de todos os 

recorrentes. 

* 
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DIVISÃO XIV – TRANSFERÊNCIA DE €40.000.000,00 (QUARENTA 

MILHÕES DE EUROS) A PARTIR DAS CONTAS DE 25 SIV’S DE RETORNO 

ABSOLUTO PARA A CONTA N.º 23282: 

Pelos factos constantes na divisão supra indicada, foram imputadas aos recorrentes 

as seguintes infrações: 

(i) Da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da 

ocorrência de conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 

16.º do RGCO; 

(ii) Da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em 

situação de conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar 

aos seus clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), 

punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. 

a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO; 

(iii) Da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário da prevalência aos interesses do(s) cliente(s) em relação aos seus próprios 

interesses (art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, 

n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO; 

(iv) Da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

defesa do mercado (art. 311.º, n.º 1 e 2, al. b), do Cód.VM), punível, nos termos 

conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, al. d), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º 

do RGCO. 

No plano da tipicidade objetiva, considera-se que a operação em causa violou o 

disposto no art. 309º/1, do CdVM, pois, conforme se exarou na decisão impugnada, “ao 

realizar compras de títulos pelos 25 SIV’s de Retorno Absoluto à conta n.º 23282 a preços 

mais elevados do que os praticados nas subsequentes vendas desses títulos à conta n.º 

23282, causando uma menos-valia de €1.600.000 em cada SIV e uma mais-valia total de 
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€40.000.000 na conta n.º 23282, criou, desde logo, um conflito entre os seus interesses (o 

interesse de não reconhecer como próprio, no seu balanço, o prejuízo de €40.000.000 em 

que havia incorrido) e os interesses dos clientes titulares de loan notes dos 25 SIV’s supra 

identificados (o interesse em não verem as loan notes de que eram titulares 

negativamente afetadas no seu valor com aquelas operações). Com efeito, mediante a 

realização das referidas compras e vendas de títulos, o arguido BPP transferiu 

€40.000.000 dos SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282 (de que era o efetivo 

beneficiário), criando, assim, um claro conflito entre os seus interesses e os interesses dos 

seus clientes – o arguido BPP, na qualidade de intermediário financeiro, não atuou, pois, 

de modo a evitar ou a reduzir o risco de ocorrência de conflitos de interesses”. 

Também conforme se exarou na decisão impugnada, o estorno das operações, 

invocado por alguns dos recorrentes é irrelevante, pois estamos perante uma infração de 

perigo, que se consumou com a efetivação da transferência. Acresce que, como salienta a 

CMVM, o estorno “não eliminou o prejuízo causado aos clientes do BPP que eram 

titulares das loan notes dos SIV’s afetados e que, entre 17/11/2008 e 24/11/2008 

resgataram os seus investimentos naqueles SIV’s. Resulta dos factos provados que o 

estorno da transferência de €40.000.000 … teve lugar no dia 28/11/2008. Sucede que, 

entre 17/11/2008 e 24/11/2008, 18 clientes do BPP, titulares de loan notes dos SIV’s 

afetados, pediram o resgate antecipado dos seus investimentos. (…) Ora, uma vez que, na 

altura, a valorização das loan notes refletia ainda a saída de €1.600.000 da conta de 

cada SIV, o valor pelo qual cada um dos clientes procedeu ao resgate foi negativamente 

afetado pela transferência para a qual o arguido Salvador Fezas Vital contribuiu”. 

No que respeita à violação dos arts. 309º/2 e 3, do CdVM, considera-se que a 

operação em causa não se reconduz ao disposto no art. 309º/2 e 3, do CdVM, na medida 

em que foi a mesma que gerou o conflito de interesses. Ou seja, este conflito não era pré-

existente ou alheio à operação.  

Já no que respeita à violação do disposto no art. 311º/1 e 2, al b), do CdVM, a 

conclusão é diversa. Efetivamente, neste âmbito, acompanha-se, mais uma vez, a decisão 
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impugnada, pois as operações em causa traduziram-se em transações artificiais, cujo único 

objetivo era transferir liquidez. Nessa medida, a conduta em análise é “suscetível de pôr 

em risco a regularidade de funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado. 

Na verdade: a. [e]ntendendo-se por regularidade do funcionamento do mercado, a 

adequação da atuação do intermediário financeiro à função típica de encontro da oferta 

e da procura para que serve o  mercado, a atuação do BPP (ao promover transações de 

compras e vendas dos mesmos títulos) afetou a regularidade de funcionamento do 

mercado, uma vez que aquelas transações, visando transferir liquidez da carteira das 

Estratégias para o Banco, não correspondem ao real encontro da oferta e da procura; b. 

[e]ntendendo-se por transparência do mercado a disponibilização ao mercado de 

informação que corresponda à realidade do mercado, a atuação do BPP (ao promover 

transações que não são o resultado do livre jogo da oferta e da procura, mas apenas 

operações por si controladas com o objetivo de transferir ilicitamente riqueza da carteira 

das estratégias para o Banco) afetou a transparência do mercado, uma vez que a 

informação que passou para o mercado (a de que as transações resultavam do livre 

encontro da oferta e da procura) não corresponde à realidade deste mercado (na 

verdade, não existia qualquer a procura e oferta dos títulos, mas antes operações 

destinadas a transferir ilicitamente a riqueza da carteira das estratégias para o Banco); 

c. [E]ntendendo-se por credibilidade do mercado, “a qualidade daquilo que é credível, 

daquilo em que se pode acreditar”76, a atuação do BPP (ao promover transações de 

compras e vendas dos mesmos instrumentos financeiros, transferindo prejuízos para os 

clientes) afetou a credibilidade do mercado, uma vez que leva a que os investidores e os 

demais agentes do mercado não acreditem na informação que lhes é transmitida (a de 

que os instrumentos financeiros que comprava e vendia tinham uma procura e uma oferta 

pelos preços que praticou) e na gestão dos ativos realizada pelos intermediários 

financeiros”. 

                                                 
76

 ALEXANDRE BRANDÃO DA VEIGA, Crime de Manipulação…, p. 190. 
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Quanto à existência de concurso aparente ou efetivo, considera-se que existe um 

único sentido autónomo de ilicitude, que encontra cabal acolhimento no art. 311º/1 e 2, al 

b), do CdVM, uma vez que se tratou de uma só ação e o mercado inclui também a 

proteção dos interesses dos clientes afetados.  

No que respeita à imputação dos factos aos recorrentes, resulta dos factos provados 

que João Rendeiro insistiu, junto dos membros da Comissão Executiva, na necessidade 

de realização da operação com imputação das perdas aos SIV`s de retorno absoluto. Pese 

embora, o recorrente não exercesse funções executivas e a decisão coubesse, em última 

instância à Comissão Executiva, o certo é que era Presidente do Conselho de 

Administração bem como era consultado sobre e a participar ativamente – e, em especial, 

a partir de 2008, com o agravar da situação financeira do Banco – na generalidade das 

decisões de gestão, pelo que a sua insistência contribuiu de forma causal para a prática da 

infração – cfr. art. 16º/1, do RGCO. É irrelevante que não tivesse sido o próprio a definir 

os termos exatos da operação, pois, quaisquer que fossem os contornos que a mesma 

viesse a assumir, traduzir-se-ia sempre em operações fictícias, destinadas a transferir 

liquidez e, nessa medida, compreendidas no âmbito da atuação do recorrente. Mais ficou 

provado que agiu com dolo direto e com consciência da ilicitude. 

No que respeita a Paulo Guichard ficou provado que foi este recorrente quem deu 

a ordem, pelo que, sendo este Presidente da Comissão Executiva e Administrador do BPP, 

prestou, por via desse ato, um contributo decisivo e causal para a prática da infração – cfr. 

art. 16º/1, do RGCO. É irrelevante que não tivesse sido o próprio a definir os termos 

exatos da operação, pelas mesmas razões exaradas a propósito do recorrente João 

Rendeiro. Mais ficou provado que agiu com dolo direto e com consciência da ilicitude. 

No que concerne a Salvador Fezas Vital, ficou provado que teve conhecimento da 

ordem, nada tendo feito, sendo certo que tinha, conforme já referido, um dever de garante. 

Por conseguinte, conclui-se que Salvador Fezas Vital atuou por omissão. Mais ficou 

provado que agiu com dolo eventual (cfr. art. 14º/3, do CP, ex vi art. 32º, do RGCO) e 

com consciência da ilicitude. 
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No que respeita a Fernando Lima, a imputação objetiva dos factos a este 

recorrente decorre também do facto de nada ter feito para impedir a realização da 

operação e bem assim por ter prestado um contributo causal para a sua verificação, uma 

vez que foi ele que indicou o número da Stimulus para a qual iriam ser efetuadas as 

transferências – cfr. art. 16º/1, do RGCO. No plano subjetivo, ficou demonstrado que agiu 

com dolo eventual e com consciência da ilicitude. 

Quanto a Paulo Lopes, resulta dos factos provados que o recorrente teve 

conhecimento da ordem para a realização da operação e que nada fez. No plano objetivo, 

a sua atuação assumiu os contornos de uma conduta omissiva, uma vez que tinha um 

dever de garante. Contudo, ficou demonstrado que Paulo Lopes manifestou-se perante 

todos os demais Administradores contra a realização da referida operação, tendo-se 

recusado a dar qualquer ordem para a sua execução e estava convencido de que Joana 

Peralta teria de obedecer às ordens superiormente recebidas e que a sua conduta não era 

ilícita. Trata-se de um erro sobre a ilicitude, que se considera não censurável, tendo em 

conta o contexto de precipitação temporal dos factos e a oposição veemente que adotou.  

Em face de todo o exposto, conclui-se pela absolvição de todos os recorrentes da 

contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de o intermediário 

financeiro atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da ocorrência de 

conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos 

arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, 

da contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de, em situação de 

conflito de interesses, o intermediário financeiro agir por forma a assegurar aos seus 

clientes um tratamento transparente e equitativo (art. 309.º, n.º 2, do Cód.VM), punível 

nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM, e 16.º do RGCO, e da contraordenação muito grave consubstanciada na violação 

do dever de o intermediário da prevalência aos interesses do(s) cliente(s) em relação aos 

seus próprios interesses (art. 309.º, n.º 3, do Cód.VM), punível nos termos conjugados 

dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 397.º, n.º 2, al. b), 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do 
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RGCO. Mais se conclui pela absolvição de Paulo Lopes pela prática da contraordenação 

muito grave consubstanciada na violação do dever de defesa do mercado (art. 311.º, n.º 1 

e 2, al. b), do Cód.VM), punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, 

al. d), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO. 

Em contrapartida, conclui-se pela condenação dos recorrentes João Rendeiro, 

Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima pela prática da contraordenação 

muito grave consubstanciada na violação do dever de defesa do mercado (art. 311.º, n.º 1 

e 2, al. b), do Cód.VM), punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 2, 398.º, 

al. d), e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, a título de dolo direto em relação 

aos dois primeiros e a título de dolo eventual em relação aos dois últimos. 

* 

DIVISÃO XV – OS PROCESSOS DE SUBSCRIÇÃO DAS ACÇÕES 

PROVENIENTES DOS AUMENTOS DE CAPITAL NOS VEÍCULOS DE PRIVATE 

EQUITY PRIVADO FINANCEIRAS, S.A. E LIMINORKE, SGPS, S.A. – PRIVADO 

FINANCEIRAS, S.A.: 

Pelos factos vertidos na divisão supra indicada foram imputados aos recorrentes 

João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital a prática de quatro 

contraordenações muito graves consubstanciadas na realização de oferta pública sem 

aprovação do prospeto (arts. 109.º, n.os 1, 2 e 3, 114.º, n.º 1, 134.º, n.º 1, do Cód.VM), 

puníveis nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 393.º, n.º 1, al. a), 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, e 16.º do RGCO. 

Nos termos do art. 109.º, n.º 1, do Cód.VM, “[c]onsidera-se pública a oferta 

relativa a valores mobiliários dirigida, no todo ou em parte, a destinatários 

indeterminados”. 

Nos termos do art. 109.º, n.º 2, do Cód.VM, “[a] indeterminação dos destinatários 

não é prejudicada pela circunstância de a oferta se realizar através de múltiplas 

comunicações padronizadas, ainda que endereçadas a destinatários individualmente 

identificados”. 
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Nos termos do art. 109.º, n.º 3, do Cód.VM, “[c]onsidera-se também pública: a) [a] 

oferta dirigida à generalidade dos acionistas de sociedade aberta, ainda que o respetivo 

capital social esteja representado por ações nominativas; b) [a] oferta que, no todo ou em 

parte, seja precedida ou acompanhada de prospeção ou de recolha de intenções de 

investimento junto de destinatários indeterminados ou de promoção publicitária; c) oferta 

dirigida a, pelo menos, 100 pessoas que sejam investidores não qualificados com 

residência ou estabelecimento em Portugal”.  

Esta alínea c) foi alterada pelo DL nº 18/2013, de 06.02, sendo atualmente a sua 

redação a seguinte: “oferta dirigida a, pelo menos, 150 pessoas que sejam investidores não 

qualificados com residência ou estabelecimento em Portugal”. 

Nos termos do art. 134.º, n.º 1, do Cód.VM, “[a] realização de qualquer oferta 

pública relativa a valores mobiliários deve ser precedida de divulgação de um prospeto.” 

Nos termos do art. 114.º, n.º 1, do Cód.VM, “[o]s prospetos de oferta pública de 

distribuição estão sujeitos a aprovação pela CMVM”. 

Estatuía ainda o art. 111º/1, al e), do CdVM, na redação vigente à data dos factos, 

que os normativos supra indicados não se aplicavam às “ofertas públicas de distribuição 

de valores mobiliários cujo valor nominal unitário seja igual ou superior a (euro) 50000 

ou cujo preço de subscrição ou de venda por destinatário seja igual ou superior àquele 

montante”. 

Transpondo os parâmetros expostos para o caso concreto, verifica-se que a decisão 

impugnada imputa as quatro infrações em virtude das duas ofertas de ações da Liminorke, 

SGPS, S.A., resultantes dos aumentos de capital deliberados em 30/11/2006 e em 

07/02/2008, e das duas ofertas de ações da Privado Financeiras, S.A., resultantes dos 

aumentos de capital deliberados em 13/12/2007 e em 11/03/2008. 

Ora, no que respeita à primeira oferta de ações da Liminorke, SGPS, S.A., resulta 

dos factos provados que o aumento de capital foi deliberado em 30.11.2006. Contudo, já 

em 28/11/2006, ainda antes sequer de ter sido deliberado este aumento de capital, o BPP 

tinha efectuado o registo na conta desses 164 clientes das 69.650.000 novas ações da 
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Liminorke que haveriam de resultar desse aumento de capital. Isto significa que, para 

efeitos de apuramento da consumação da infração, ter-se-á de considerar, no máximo, a 

data da deliberação do aumento de capital, pois o registo das ações já havia sido efetuado. 

Assim sendo e considerando que o prazo de prescrição da contraordenação imputada é de 

cinco anos (cfr. art. 418º/1, do CdVM) e, independentemente das causas de interrupção e 

suspensão verificadas, não pode ultrapassar o prazo máximo de oito anos, que resulta do 

art. 28º/3, do RGCO, conclui-se pela prescrição do procedimento contraordenacional 

quanto a esta infração. 

Relativamente ao segundo aumento de capital da Liminorke, impõe-se a absolvição 

dos recorrentes, porquanto, independentemente do preenchimento ou não dos elementos 

objetivos, não ficaram provados os factos consubstanciadores do dolo ou da negligência. 

No que concerne ao primeiro aumento de capital da Privado Financeiras verifica-se 

que o mesmo foi deliberado em 13/12/2007. Contudo, tal como aconteceu em relação ao 

primeiro aumento de capital da Liminorke, também o registo das ações foi efetuado 

anteriormente. Com efeito, ficou provado que até 23.03.2007, foi efetuado o registo nas 

contas dos clientes das acções por estes subscritas e que resultariam do aumento de capital 

que apenas foi decidido e realizado em 13/12/2007. Este facto é relevante na medida em 

que, quando foi deliberado o aumento de capital, já se sabia que o preço de venda por 

destinatário não tinha sido inferior a € 50.000,00. Nesta medida, independentemente das 

condições de oferta, a verdade é que, no momento do aumento de capital e face ao 

conhecimento de que os montantes de subscrição não haviam sido inferiores ao referido 

valor, a questão do preço de subscrição ou de venda já não se coloca em abstrato, mas em 

concreto e, em concreto, o requisito exigido pelo art. 111º/1, al e), do CdVM, mostrava-se 

preenchido. Só tem cabimento invocar, para efeitos de verificação desta alínea, as 

condições gerais da oferta, se se tomar por referência o momento em que foi efetuada a 

oferta. Momento esse, que devido à inversão da ordem legal dos procedimentos a 

observar, ocorreu em data anterior ao registo das ações, ou seja, antes de 23.03.2007. 

Contudo, se se considerar que a infração se consumou nesta data, é forçoso concluir pela 
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prescrição do procedimento contraordenacional. Assim, por se considerar que, à data da 

deliberação do aumento de capital, se mostrava preenchida a exceção prevista no art. 

111º/1, al e), do CdVM, impõe-se a absolvição dos recorrentes. 

No que respeita ao segundo aumento de capital da Privado Financeiras, não 

ficaram provados os factos consubstanciadores do dolo ou da negligência, pelo que se 

impõe a absolvição dos recorrentes. 

Conclui-se, assim, pela prescrição do procedimento contraordenacional quanto à 

infração relativa à primeira oferta de ações da Liminorke e a absolvição de todos os 

recorrentes quanto às demais infrações. 

* 

DIVISÃO XVI – A INFORMAÇÃO PRESTADA AOS CLIENTES QUE 

SUBSCREVERAM O SEGUNDO AUMENTO DE CAPITAL DA PRIVADO 

FINANCEIRAS, SA: 

Pelos factos expostos nesta divisão foram imputadas aos recorrentes João 

Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital a prática das seguintes infrações: 

(i) contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

qualidade de informação (art. 7.º do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 

401.º, n.os 1 e 5, 389.º, n.º 1, al. a), e 2, e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM; 

(ii) contraordenação grave consubstanciada na violação do dever de o 

intermediário financeiro orientar a sua atividade no sentido da proteção dos legítimos 

interesses dos seus clientes e da eficiência do mercado (art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM), 

punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 400.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), 

do Cód.VM, e 16.º do RGCO; 

(iii) contraordenação grave consubstanciada na violação do dever de, nas relações 

com todos os intervenientes no mercado, os intermediários financeiros observarem os 

ditames da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e 

transparência (art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados dos arts. 

401.º, n.os 1 e 5, 400.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM, e 16.º do RGCO. 
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Pelos fundamentos exarados a propósito da primeira conduta, considera-se que 

entre os preceitos referidos existe uma relação de subsidiariedade, prevalecendo o 

disposto no art. 7º, do CdVM. 

Subsumindo os factos ao direito, considera-se ter ficado demonstrado que a 

informação prestada aos clientes, durante o período em questão, não era verdadeira, nem 

completa. Não era verdadeira, porquanto, no episódio ocorrido entre a gestora Eva Santo 

António e o cliente José Pujol, foi comunicado a este que o NAV da Privado Financeiras 

era de 0,30€ o que não correspondia à verdade. Não era completa, porquanto, em relação a 

alguns clientes, o BPP não comunicou o critério de cálculo do preço de subscrição do 

aumento de capital, o NAV real, nem a necessidade de liquidez para efeitos de reforço de 

uma conta margem e que o aumento de capital poderia ser utilizado para este efeito. Uma 

vez que, no plano do elemento subjetivo, apenas ficaram demonstrados, em relação aos 

recorrentes, factos suscetíveis de integrarem o dolo em relação à informação relativa ao 

NAV real, apenas importa analisar este segmento. 

O critério de completude exigido pelo art. 7º, do CdVM, tal como os demais, tem 

“em vista a formação de uma esclarecida decisão de investimento. O critério de exigência 

da qualidade da informação atende, neste quadro, ao investidor médio e às suas 

necessidades para formar uma decisão de investimento esclarecido”77. Aplica-se tanto à 

informação obrigatória, como à informação facultativa, pelo que é irrelevante que o NAV 

não fosse um elemento de comunicação obrigatória. 

Efetuados estes esclarecimentos, considera-se que a informação sobre o NAV, pese 

embora não fosse obrigatória neste tipo de sociedades, era relevante para a formação de 

uma esclarecida decisão de investimento, uma vez que permitia perceber o valor líquido 

do investimento. Para além disso, tal como se refere na decisão impugnada, “[a]tento o 

modo como o BPP definiu o valor de subscrição das ações da Privado Financeiras, S.A. 

no âmbito do aumento de capital – a partir do NAV do veículo calculado com base no 

valor médio dos price targets das ações do BCP –, é inequívoco que o NAV REAL do 

                                                 
77

 Paulo Câmara, ob. cit., pág. 688. 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

670 

 

veículo no período do aumento de capital era uma informação relevante para a decisão 

de investimento dos investidores. Na verdade, na posse da informação sobre o NAV REAL 

do veículo, o investidor poderia comparar este valor com o preço de subscrição das ações 

que lhe era proposto pelo BPP (o qual havia sido determinado a partir de um valor 

teórico do NAV apurado com base na média dos price targets para as ações do BCP). Ou 

seja, o investidor poderia comparar o valor do veículo (e das ações cuja aquisição lhe era 

proposta) no momento do aumento de capital (i.e. no momento da aquisição das ações) 

com o preço que teria de pagar pela subscrição das ações –avaliando não só a 

adequação do preço pedido face ao real valor do veículo, mas também o potencial de 

valorização do investimento”.  

No que respeita à imputação dos factos aos recorrentes, verifica-se que a decisão 

de suspensão do NAV durante o período do aumento de capital foi tomada pelos 

recorrentes João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital pelo que prestaram um 

contributo decisivo e causal para a prática da infração – cfr. art. 16º/1, do RGCO. Com 

efeito, o simples facto de terem determinado a suspensão do NAV era suficiente para, 

perante interpelações dos clientes acerca do NAV, os private bankers não prestarem a 

informação, invocando que a mesma estava suspensa, conforme sucedeu. Mais ficou 

provado que os recorrentes agiram com dolo eventual (cfr. art. 14º/3, do CP, ex vi art. 32º, 

do RGCO) e com consciência da ilicitude, não se verificando qualquer causa de 

justificação da ilicitude ou da culpa. 

Conclui-se, assim, que os recorrentes devem ser absolvidos da contraordenação 

grave consubstanciada na violação do dever de o intermediário financeiro orientar a sua 

atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses dos seus clientes e da eficiência 

do mercado (art. 304.º, n.º 1, do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, 

n.os 1 e 5, 400.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM, e 16.º do RGCO, e 

contraordenação grave consubstanciada na violação do dever de, nas relações com todos 

os intervenientes no mercado, os intermediários financeiros observarem os ditames da 

boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e transparência (art. 
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304.º, n.º 2, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 400.º, 

al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM, e 16.º do RGCO. 

Em contrapartida, devem ser condenados pela prática de uma contraordenação 

muito grave consubstanciada na violação do dever de qualidade de informação (art. 7.º do 

Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 389.º, n.º 1, al. a), e 2, 

e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, a título de dolo eventual. 

* 

DIVISÃO XVII – A INFORMAÇÃO PRESTADA AOS CLIENTES, ENTRE 

SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2008, SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

BANCO: 

Pelos factos expostos nesta divisão foram imputadas aos recorrentes, em concurso 

efetivo, a prática das seguintes infrações:  

(i) a contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de 

qualidade de informação (art. 7.º do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 

401.º, n.os 1 e 5, 389.º, n.º 1, al. a), e 2, e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, com coima entre 

€25.000 (vinte e cinco mil euros) e €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros); e  

(ii) da contraordenação grave consubstanciada na violação do dever de os 

intermediários financeiros, nas relações com todos os intervenientes no mercado, 

observarem os ditames da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, 

lealdade e transparência (art. 304.º, n.º 2, do Cód.VM), punível, nos termos conjugados 

dos arts. 400.º, n.os 1 e 5, 400.º, al. b), e 388.º, n.º 1, al. b), do Cód.VM. 

Conforme já referido, a propósito da primeira conduta, considera-se que entre os 

referidos preceitos referidos existe uma relação de subsidiariedade, prevalecendo o 

disposto no art. 7º, do CdVM. 

Subsumindo os factos ao direito, considera-se ter ficado demonstrado que a 

informação prestada aos clientes, durante o período em questão, não era verdadeira, nem 

completa. 
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Não era completa, nem verdadeira porquanto não existia “excesso de liquidez”, 

porque o ratio de solvabilidade real era inferior àquele que era transmitido oficialmente 

(devido aos prejuízos das offshore) e havia a possibilidade de ser ainda mais baixo e 

inclusive negativo, caso se entendesse que o balanço deveria refletir as garantias do 

retorno absoluto e a natureza subordinada de algumas obrigações existentes nesta área, 

pelo que não eram exatas afirmações como “excesso de liquidez”, “ótimos ratios de 

solvabilidade”, que não havia qualquer problema, que o Banco possuía os melhores 

ratios de solvabilidade, que não havia riscos, que o banco está bem e que o Banco estava 

de ótima saúde. 

Alega o recorrente, tal como já havia sustentado na fase organicamente 

administrativa, que se verifica um conflito de deveres, que exclui a ilicitude da conduta, 

nos termos do art. 36º/1, do CP, ex vi art. 32º, do RGCO. Sustenta esta alegação no 

contexto de crise económica que se vivia à época, nos efeitos que a revelação da 

informação verdadeira poderia ter gerado, em declarações públicas dos dirigentes 

políticos à data e no dever de lealdade, previsto no art. 64º/1, al b), do Código das 

Sociedades Comerciais (CSC). 

Considera-se que não assiste razão ao recorrente. Assim, sem olvidar o contexto de 

crise que se vivia à data, as declarações públicas de dirigentes políticos e os efeitos que a 

revelação da verdadeira situação económica e financeira do BPP poderia ter gerado 

antecipadamente, entende-se que não existe qualquer conflito de deveres. Com efeito, o 

alegado dever de lealdade destina-se, conforme bem salienta a CMVM, “a evitar que os 

administradores orientem a sua conduta no sentido de obterem para si ou para terceiros 

benefícios à custa dos interesses da sociedade – e não que, em nome de um suposto 

interesse da sociedade, violem as regras da atividade de intermediação financeira”. 

Acresce que o referido dever de lealdade pressupõe uma conduta lícita e qualquer prejuízo 

que resultasse para os clientes do BPP apenas e só da revelação da informação verdadeira 

e completa sobre a sua situação económica e financeira seria uma consequência das 

próprias opções daqueles. Impõe-se ainda salientar que admitir a possibilidade dos 
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Bancos, em situações de crise, poderem transmitir informação incompleta ou falsa é 

assumir a falência do dever da qualidade de informação, que é um pilar fundamental neste 

setor de atividade. 

No que respeita à intervenção de cada um dos recorrentes, ficou demonstrado que 

João Rendeiro interveio de forma ativa na prática dos factos, designadamente 

participando em reuniões com clientes e elaborando uma comunicação interna com 

informação falsa sobre o ratio de solvabilidade. É, assim, evidente que prestou, nos 

termos e para os efeitos do art. 16º/1, do RGCO, um contributo decisivo e causal para a 

prática da infração. Conclui-se também, face aos factos provados, que agiu com dolo 

direto e com culpa. 

As mesmas asserções são válidas para Paulo Guichard, que também interveio de 

forma ativa na prática dos factos, designadamente participando em reuniões com clientes 

e promovendo, junto dos private bankers, a estratégia de informação em causa. É, assim, 

evidente que prestou, nos termos e para os efeitos do art. 16º/1, do RGCO, um contributo 

decisivo e causal para a prática da infração. Conclui-se também, face aos factos provados, 

que agiu com dolo direto e com culpa. 

No que respeita a Salvador Fezas Vital e Fernando Lima entende-se que ficaram 

demonstrados factos que reconduzem a sua conduta à negligência, designadamente a 

negligência inconsciente. Com efeito, ambos eram, à data dos factos, administradores e 

agiram por omissão, sendo certo que tinham, conforme já referido, um dever de garante e 

conheciam todas as circunstâncias necessárias que lhes permitia ter conhecimento dos 

factos em causa. Com efeito, ambos sabiam que não existia “excesso de liquidez”, que o 

ratio de solvabilidade era inferior ao oficialmente transmitido pelo Banco e que inclusive 

havia a possibilidade ser negativo, que existiam rumores sobre a situação financeira do 

BPP, que vários clientes contactaram o Banco preocupados e a pedir o resgate dos seus 

investimentos e que a Área Comercial teve reuniões e contactos com os clientes para 

evitar os resgates. Mais ficou provado que os recorrentes eram capazes, à data, de ter 

averiguado a informação que estava a ser concretamente transmitida, de terem adotado as 
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medidas adequadas para pôr termo aos factos e de terem averiguado e percebido que, 

como administradores, era seu dever proceder nesses termos. Conclui-se, assim, que, se 

nada fizeram, foi apenas e só por falta de cuidado da sua parte. É certo que a informação 

prestada aos clientes em Portugal não estava incluída na sua área de administração. 

Contudo, a situação descrita não permitia que os mesmos confiassem na licitude da 

conduta dos demais administradores e que descurassem o seu dever de garante. 

No que respeita a Paulo Lopes, ficou provado que o mesmo interveio na prática 

dos factos. De uma forma menos intensa que os recorrentes João Rendeiro e Paulo 

Guichard, é certo, mas ainda assim com um contributo que não foi meramente acessório, 

mas causal, nos termos e para os efeitos do art. 16º/1, do RGCO. Efetivamente, Paulo 

Lopes também prestou informação, sobre a liquidez, aos private bankers, a fim da mesma 

ser transmitida aos clientes, e reviu uma comunicação interna que tinha a mesma 

finalidade. Verifica-se também, face aos factos provados, que agiu com dolo direto e com 

culpa. 

Em face de todo o exposto, conclui-se que todos os recorrentes praticaram uma 

contraordenação muito grave consubstanciada na violação do dever de qualidade de 

informação (art. 7.º do Cód.VM), punível nos termos conjugados dos arts. 401.º, n.os 1 e 5, 

389.º, n.º 1, al. a), e 2, e 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, sendo que os recorrentes João 

Rendeiro, Paulo Guichard e Paulo Lopes agiram com dolo direto e os demais recorrentes 

com negligência inconsciente, impondo-se a absolvição relativamente à segunda infração 

imputada. 

* 

PRESCRIÇÃO: 

Tal como sintetiza a CMVM nas suas contra-alegações, o arguido João Rendeiro 

invoca a prescrição do procedimento contraordenacional relativamente às infrações 

relacionadas com a utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos descritivos “Variação 

Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB Float” (arts. 158.º e 159.º da 

impugnação judicial). Por seu lado, o arguido Salvador Fezas Vital sustenta que “a entidade 
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administrativa imputa aos Arguidos a prática de ilícitos consubstanciados na inserção de 

descritivos meramente fictícios ou virtuais, alegadamente praticados entre 2002 a 2008, 

fazendo referência a um e-mail do ora arguido com data de 27.06.2002, bem como a menção 

à criação de uma sociedade denominada Stimulus Company, em 08.07.2003” (págs. 9-10 da 

impugnação judicial). Finalmente, o arguido Paulo Lopes alega “que qualquer facto que 

tenha sido praticado até 18.2.2004, não pode ser considerado infração contraordenacional”, 

bem como que “[e]ncontramos muitas referências a períodos temporais que vão desde 2002 

a 2008 e muitos factos específicos referentes a 2003, ao longo, quer dos factos dados como 

provados, quer da fundamentação que é utilizada para justificar os mesmos” (pág. 61 da 

impugnação judicial). 

Não assiste razão aos recorrentes, partilhando-se, no essencial, a argumentação 

expandida pela CMVM, nas suas contra-alegações, que aqui se reproduz. Assim: os 

arguidos João Rendeiro, Salvador Fezas Vital e Paulo Lopes foram notificados da 

Acusação da CMVM, para exercer o seu direito de audição e defesa, respetivamente, nos 

dias 26/04/2011, 27/04/2011 e 28/04/2011, tendo-se então verificado a interrupção do 

prazo de prescrição do procedimento por contraordenação (art. 28.º, n.º 1, al. a), do 

RGCO). Tendo em conta que o prazo de prescrição do procedimento por 

contraordenação é de 5 anos e a prescrição foi interrompida no dia 26/04/2011 (arguido 

João Rendeiro), no dia 27/04/2011 (arguido Salvador Fezas Vital) e no dia 28/04/2011 

(arguido Paulo Lopes), para que se tivesse verificado a prescrição do procedimento por 

contraordenação seria necessário que o último ato tivesse sido praticado em data 

anterior a 26/04/2006 (arguido João Rendeiro, ou a 27/04/2006 (arguido Salvador Fezas 

Vital) ou ainda a 28/04/2006 (arguido Paulo Lopes). Sucede que, no caso dos presentes 

autos, os últimos atos das infrações imputadas aos arguidos não são anteriores a 

26/04/2006. Com efeito: as infrações relacionadas com (i) a transferência da carteira 

própria para a carteira da estratégia PIAP 25 e entre as carteiras das Estratégias PICL 8 

e PIAP 27 de CDS com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio da falência 

deste Banco, (ii) o fecho de posição e alocação de perdas no CDS GMAC CITIGROUP, 
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(iii) o processo de subscrição de obrigações de caixa subordinadas BPP SA 2008/2018 – 

1.ª Série e Obrigações de Caixa Subordinadas 2008/2018 – 2.ª Série, (…) (iv) a 

transferência de €40.000.000 a partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a 

conta n.º 23282, (v) (…) vi) a informação prestada aos clientes que subscreveram o 

segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A., e (vii) a informação prestada 

aos clientes, entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco, 

resultam de condutas praticadas, essencialmente, durante o ano de 2008. É certo que a 

prática dos factos relativos (i) à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB 

Float”, e (ii) (…), remontam a, pelo menos, 2002, altura em que começaram a ser 

utilizados alguns daqueles descritivos (…). E, neste âmbito, consideraram-se a coberto do 

prazo de prescrição do procedimento contraordenacional atos específicos dos recorrentes 

Fernando Lima e Paulo Lopes praticados em 2002. Contudo, em relação aos demais 

recorrentes e a partir do momento em que Fernando Lima e Paulo Lopes se tornaram 

administradores do BPP, pautando-se a sua conduta, no essencial, por um comportamento 

omissivo, reiterado ao longo do tempo e enquanto o BPP utilizou os descritivos em causa, 

a prescrição conta-se nestes casos, conforme salienta a CMVM, a partir da data do último 

ato que é identificado – e estes ocorreram em 2008. 

Termos em que, se conclui pela não verificação da prescrição. 

* 

CONCURSO EFETIVO DE INFRAÇÕES: 

Alega Paulo Lopes que na punição final, a título de contraordenações, deverá ser 

tido em linha de conta a existência de concurso ideal entre as infrações, ou, a existência 

de uma contraordenação continuada. 

Os sentidos de ilicitude das condutas imputadas são perfeitos distintos e bem assim 

as condutas em si mesmas, não havendo qualquer fundamento para sustentar a existência 

de um concurso aparente.  



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

677 

 

Quanto à contraordenação na forma continuada, também não se verificam os 

respetivos pressupostos, desde logo porque o modo de execução das infrações não é 

essencialmente homogéneo. 

Verifica-se, por conseguinte, um concurso efetivo entre as infrações descritas. 

* 

SANÇÕES: 

A coima funciona como uma “mera «admonição», como mandato ou especial 

advertência conducente à observância de certas proibições ou imposições legislativas”78. 

Por conseguinte, devem ser estranhas à aplicação e determinação da medida da coima 

exigências de “retribuição ou expiação de uma culpa ética”79, bem como de 

ressocialização do agente80, pelo que esta sanção “desempenha uma função geral negativa 

e de prevenção especial negativa”81. 

Estes fins devem ser alcançados em função dos critérios enunciados no art. 405º, 

do CVM, ou seja, deve-se atender à ilicitude concreta do facto, da culpa do agente, dos 

benefícios obtidos e das exigências de prevenção, tendo ainda em conta a natureza 

singular ou coletiva do agente.  

Na determinação da ilicitude concreta do facto e da culpa quer das pessoas 

coletivas, quer das pessoas singulares atende-se, entre outras, às seguintes circunstâncias:  

(i) ao perigo ou o dano causados aos investidores ou ao mercado de valores 

mobiliários ou de outros instrumentos financeiros;  

(ii) ao carácter ocasional ou reiterado da infração;  

(iii) à existência de atos de ocultação tendentes a dificultar a descoberta da 

infração;  

                                                 
78 Figueiredo Dias, O Movimento da Descriminalização e o Ilícito de Mera Ordenação Social, in Direito 
Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. I, Problemas Gerais, Coimbra Editora, 1998, pág. 
30.  
79 Ibidem. 
80 Ibidem. No mesmo sentido, veja-se Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário ao Regime …, pág. 84. 
81 Paulo Pinto de Albuquerque, ob. cit., pág. 84. 
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(iv) à existência de atos do agente destinados a, por sua iniciativa, reparar os danos 

ou obviar aos perigos causados pela infração.  

Na determinação da ilicitude concreta do facto e da culpa das pessoas singulares 

atende-se ainda às seguintes circunstâncias:  

(i) ao nível de responsabilidade, âmbito das funções e esfera de ação na pessoa 

coletiva em causa; 

(ii) intenção de obter, para si ou para outrem, um benefício ilegítimo ou de causar 

danos;  

(iii) especial dever de não cometer a infração. 

Relevam também a situação económica e a conduta anterior do agente, bem como 

o benefício económico alcançado – cfr. arts. 405º/4, do CdVM e 18º/1, do RGCO. 

São ainda de considerar todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo, 

deponham a favor ou contra os arguidos, nos termos previstos no art. 71º/2, do CP, ex vi 

art. 32º, do RGCO. 

Importa ainda referir que, por força do art. 416º/8, do CdVM não é aplicável a 

proibição da reformatio in pejus. Esta norma foi introduzida pelo DL nº 52/2006, de 

15.03, sendo aplicável às condutas praticadas após a sua entrada em vigor e àquelas que, 

tendo-se iniciado em data anterior, se perpetuaram após essa data e cujos elementos do 

tipo se verificaram, na íntegra, já ao abrigo da nova lei. 

No que respeita às molduras legais abstratas a considerar importa ter presente o 

princípio da aplicação da lei mais favorável que, em concreto, afasta a redação dada ao 

art. 388º/1, do CdVM, pela Lei nº 28/2009, porquanto elevou os limites máximos das 

coimas aplicáveis. No caso das contraordenações praticadas a título negligente, o limite 

máximo deve ser reduzido para metade – cfr. art. 17º/4, do RGCO. Quanto à 

contraordenação em relação à qual os recorrentes agiram em erro sobre a ilicitude, não se 

justifica qualquer atenuação especial, porquanto as razões que motivaram o erro, 

decorrentes de uma incorreta compreensão dos deveres dos intermediários financeiros, são 

bastante censuráveis. Também relativamente às contraordenações em relação às quais os 
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recorrentes agiram por omissão, não se justifica a aplicação da atenuação especial a que 

alude o art. 401º/4, do CdVM, tendo em conta a gravidade das infrações em causa. 

Uma vez que todas as contraordenações praticadas são muito graves, as molduras 

legais abstratas são as seguintes: 

(i) € 25.000,00 a € 2.500.000,00, para as contraordenações praticadas a título 

doloso; 

(ii) € 25.000,00 a 1.250.000,00, para as contraordenações praticadas a título 

negligente. 

Cumulativamente com as coimas podem ser aplicadas sanções acessórias, 

designadamente a interdição temporária do exercício pelo infrator da profissão ou da 

atividade a que a contraordenação respeita e a inibição do exercício de funções de 

administração, direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de alguma ou de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros – cfr. art. 404º/1, 

als b) e c), do CdVM. Estas sanções não podem ter duração superior a cinco anos, 

contados da decisão condenatória definitiva – cfr. art. 404º/2, do CdVM. 

Expostos os parâmetros gerais a considerar, importa decidir das sanções aplicáveis 

e determinar a medida concreta das sanções a aplicar a cada um dos recorrentes. 

* 

Quanto ao recorrente João Rendeiro, importa considerar os seguintes fatores: 

(i) no que respeita à primeira contraordenação - à utilização, nos extratos enviados 

aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float” – considera-se que o grau de ilicitude concreta dos factos, pese 

embora não seja de gravidade extrema pois não ficaram provados danos concretos e 

desconhece-se o número de clientes destinatários dos extratos em causa, é ainda assim 

significativamente elevado, por três razões. Em primeiro lugar, por causa do potencial de 

perigo. Efetivamente, pese embora não tenha ficado demonstrado que a infração tenha 

gerado danos e que os clientes, em regra, não se preocupavam com a informação dos 
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títulos concretos que constavam nos extratos, a verdade é que a inclusão, num único 

extrato bancário que seja, de um título falso é suscetível de abalar, de forma 

particularmente acentuada, a confiança no mercado, pois corrói essa confiança nos seus 

pilares fundamentais. Com efeito, é impensável para qualquer investidor e cliente de uma 

instituição desta natureza que o extrato bancário, que é o elemento básico de acesso à 

informação, contenha informação falsa. Informação essa que incidia especificamente 

sobre os instrumentos financeiros que pertenciam ao cliente. Em segundo lugar, a conduta 

foi praticada de forma reiterada, durante um período muito longo, designadamente desde 

2002 a 2008. Em terceiro lugar, o recorrente teve uma participação decisiva na prática da 

infração, porquanto participou na decisão de implementação dos descritivos falsos. No 

que respeita ao grau de culpa do recorrente, pese embora não seja de gravidade extrema, 

uma vez que não ficou demonstrado que o recorrente tenha agido com intenção de obter 

para si ou para outrem, um benefício ilegítimo ou de causar danos, é ainda assim 

consideravelmente elevado, pelas seguintes razões: (i) devido à elevada experiência 

profissional e conhecimento das áreas em questão do recorrente; (ii) devido ao facto de ter 

sido Presidente do Conselho de Administração do BPP  durante todo o período em causa, 

tendo sempre acompanhado a instituição mesmo quando deixou de exercer funções 

executivas, e Presidente da Comissão Executiva quando interveio na decisão de 

implementação dos referidos extratos e até 2005; (iii) devido à influência preponderante 

que tinha no processo interno de decisão do BPP; (iv) por ter agido com dolo direto e 

consciência da ilicitude. Todos estes fatores conjugados permitem concluir que o nível de 

responsabilidade que era exigido ao recorrente é muito elevado, pois dispunha de 

competências pessoais para cumprir, com rigor, os deveres legais, exerceu cargos de 

responsabilidade máxima, tinha um poder de influência decisivo dentro do BPP e agiu 

com plena intencionalidade, revelando, dessa forma, uma acentuada insensibilidade em 

relação aos bens jurídicos tutelados. 

(ii) No que respeita à segunda contraordenação – transferência da carteira própria 

para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 
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Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste Banco – o concreto grau 

de ilicitude não é de gravidade extrema, uma vez que o recorrente agiu por omissão, mas 

ainda assim é consideravelmente elevado, uma vez que a conduta traduziu-se num 

completo menosprezo pelos interesses protegidos, tendo gerado um efetivo conflito de 

interesses e uma total desconsideração do património dos clientes, enquanto património 

autónomo. Relativamente ao grau de culpa, é também significativamente elevado pelas 

mesmas razões enunciadas a propósito da primeira contraordenação, designadamente 

devido à elevada experiência profissional e conhecimento das áreas em questão do 

recorrente, ao facto de ser Presidente do Conselho de Administração do BPP, devido à 

influência preponderante que tinha no processo interno de decisão do BPP e por ter agido 

com dolo direto e consciência da ilicitude. Para além disso, estava em causa a obtenção de 

um benefício ilegítimo para o BPP, designadamente evitar que a instituição reconhecesse 

na carteira própria as perdas decorrentes da falência do Lehman Brothers. 

(iii) No que respeita à terceira contraordenação – processo de subscrição de 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de 

Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série” – o concreto grau de ilicitude dos 

factos é elevado tendo em conta os seguintes fatores: (i) a conduta em apreço não se 

limitou a potenciar um conflito de interesses, tendo gerado um efetivo conflito; (ii) e o 

recorrente participou na decisão que conduziu à prática dos factos. No que respeita ao 

grau de culpa do recorrente, pese embora o recorrente tenha agido com intenção de obter 

um benefício ilegítimo para o BPP, é ainda assim mais atenuado que o grau de censura 

que merecem as infrações anteriores, uma vez que agiu na convicção da licitude da sua 

conduta. Pese embora, tal fator não justifique a atenuação da moldura legal abstrata, pelas 

razões já referidas, é relevante para a determinação da medida concreta da coima. 

(iv) No que respeita à quarta contraordenação – transferência de €40.000.000 a partir 

das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282 – o concreto grau de 

ilicitude é muito grave pelas seguintes razões: (i) em primeiro lugar, porque a conduta 

violou de forma contundente os bens jurídicos protegidos, transferindo, de forma artificial, 
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prejuízos que deveriam ser suportados pelo BPP para os clientes; (ii) em segundo lugar, 

porque, conforme salienta a CMVM, os clientes titulares de loan notes dos SIV’s afetados 

pela transferência dos €40.000.000 viram o valor dos seus resgates afetados 

negativamente: por exemplo, (a) o titular da carteira 23021 sofreu uma perda de 

€15.253,79; (b) o titular da carteira 20167 sofreu uma perda de €132.432,10; (c) o titular 

da carteira 19514 sofreu uma perda de €8.933,93; (iii) em terceiro lugar, o recorrente 

teve uma participação ativa, na medida em que incitou à prática dos factos. O grau de 

culpa do recorrente é muito elevado, desde logo pelas razões enunciadas a propósito da 

primeira infração que se ajustam à contraordenação em análise, designadamente devido à 

elevada experiência profissional e conhecimento das áreas em questão do recorrente, ao 

facto de ser Presidente do Conselho de Administração do BPP, devido à influência 

preponderante que tinha no processo interno de decisão do BPP e por ter agido com dolo 

direto e consciência da ilicitude. Para além disso, também porque agiu com o propósito de 

obter para o BPP um benefício ilegítimo. 

(v) No que respeita à quinta contraordenação – relativa à informação prestada aos 

clientes que subscreveram o segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A. – 

considera-se que o concreto grau de ilicitude, pese embora não seja significativamente 

acentuado, pois não ficou demonstrada a maior parte dos factos imputados ao recorrente, 

estando apenas em causa omissão de informação e não informação falsa, ainda assim não 

é de gravidade despicienda pelas seguintes razões: (i) o recorrente participou na decisão 

de suspensão do NAV; (ii) e a informação foi omitida num período importante para os 

investidores tomarem uma decisão de investimento esclarecida. Relativamente ao grau de 

culpa, o mesmo é mais reduzido, tendo em conta que agiu com dolo eventual. Contudo, 

pelas razões já referidas decorrentes da sua elevada experiência e conhecimento e dos 

cargos e funções que exercia, não é despiciendo ou diminuto. 

(vi) No que respeita à sexta contraordenação – informação prestada aos clientes, 

entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco – considera-se 

que o grau de ilicitude dos factos é acentuado devido aos seguintes fatores: (i) em 
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primeiro lugar, porque foi prestada informação falsa e não apenas incompleta; (ii) em 

segundo lugar, porque essa informação falsa, advinha em parte da ocultação pelo BPP de 

prejuízos que estavam parqueados em sociedades off-shore; (iii) em terceiro lugar, tal 

informação impediu que, pelo menos alguns clientes, procedessem ao resgate antecipado 

das suas aplicações e levou, pelo menos um cliente, a renovar a sua aplicação, impedindo-

os, assim, de tomar uma decisão de (des)investimento livre e esclarecida; (iv) em quarto 

lugar, o recorrente participou de forma ativa na prática dos factos, quer por via da 

prestação de informação falsa aos clientes, quer por via da divulgação de informação 

interna que foi transmitida aos clientes. Relativamente ao grau de culpa, o mesmo é 

elevado pelas razões enunciadas a propósito da primeira infração e que se ajustam à 

conduta em análise, designadamente devido à elevada experiência profissional e 

conhecimento das áreas em questão do recorrente, ao facto de ser Presidente do Conselho 

de Administração do BPP, devido à influência preponderante que tinha no processo 

interno de decisão do BPP e por ter agido com dolo direto e consciência da ilicitude.  

No que respeita às exigências de prevenção geral positiva e negativa, as mesmas são 

significativamente elevadas em relação a todas as contraordenações praticadas, tendo em 

conta que as condutas ofenderam, em geral, de forma direta e grave os bens jurídicos 

protegidos. Salienta-se ainda quanto às infrações que consistiram na violação do dever de 

prestar informação com qualidade, a perceção cada vez mais generalizada na sociedade 

em geral da importância da informação para a formação de uma decisão de investimento 

esclarecida e a falta de confiança nas instituições bancárias e, nessa medida, a necessidade 

de dissuadir comportamentos semelhantes. 

Quanto às exigências de prevenção especial negativa, são inferiores em relação às 

contraordenações que agiu em erro sobre a ilicitude e com dolo eventual e 

significativamente elevadas em relação às demais, tendo em conta a concreta gravidade 

das condutas e o grau de culpa do recorrente, que justificam uma coima com potencial 

dissuasor. Acresce ainda que o recorrente era o Presidente do Conselho de Administração, 

sendo indiferente que exercesse ou não funções executivas, pois, em concreto, estava 
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presente e tinha uma influência preponderante no processo interno de decisão. Estes 

fatores são de importância extrema, pois é evidente que a pessoa mais influente de uma 

instituição tem um papel fundamental na definição dos limites quanto às práticas adotadas 

e na definição de exemplos, ou seja, na determinação do perfil de atuação dessa instituição 

e na maior ou menor capacidade de resistência dos demais decisores e colaboradores. Ora, 

o recorrente João Rendeiro, ao proceder nos termos descritos, designadamente 

implementando e aceitando que fossem adotados descritivos falsos nos extratos bancários 

dos clientes durante seis anos, nada fazendo e instigando operações destinadas a transferir 

prejuízos para clientes, concordando com a colocação de obrigações subordinadas em 

clientes sem a sua manifestação de vontade, numa altura em que o BPP já apresentava 

sinais de uma situação financeira degradada, determinando a omissão de informação 

relevante e prestando, ele próprio, informação falsa, é evidente que traçou, internamente, 

um perfil de atuação do BPP, caracterizado por uma extrema facilidade em se 

ultrapassarem os limites da legalidade. Em suma, o grau de irresponsabilidade 

manifestado pelo recorrente é muito elevado, pois o recorrente João Rendeiro 

representava na instituição, devido aos cargos que exerceu e à sua influência, o principal 

exemplo a seguir. 

A favor do recorrente há que considerar o facto de não ter ficado demonstrado que 

tenha praticado atos para ocultar as infrações, que tenha obtido benefícios económicos e a 

ausência de antecedentes contraordenacionais. 

A sua situação económico-financeira do recorrente é significativamente elevada, 

tendo em conta padrões médios. 

Tudo ponderado, entende-se que são proporcionais à gravidade dos factos, são 

suportadas pelo grau de culpa do recorrente, são necessárias, adequadas e suficientes para 

satisfazer as exigências de prevenção geral e especial reclamadas pelo caso e são 

compatíveis com a situação económico-financeira do recorrente, as seguintes coimas 

parcelares: 
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(i) a coima de € 400.000,00, em relação contraordenação relativa à utilização, nos 

extratos enviados aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças 

Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB Float”; 

(ii) uma coima de € 300.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência da carteira própria para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default 

Swaps com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco; 

(iii) uma coima de € 175.000,00, em relação à contraordenação relativa ao processo 

de subscrição de “Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”; 

(iv) uma coima de € 500.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência de €40.000.000 a partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a 

conta n.º 23282; 

(v) uma coima de € 175.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes que subscreveram o segundo aumento de capital da Privado 

Financeiras, S.A.; 

(vi) uma coima de € 475.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes, entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do 

Banco. 

Coimas inferiores às indicadas não refletiriam a gravidade dos factos, nem seriam 

suficientes para satisfazer as exigências de prevenção reclamadas pelo caso. Acresce que 

as coimas indicadas são mais próximas do limite mínimo da moldura legal abstrata, 

refletindo, por isso, os fatores favoráveis aos recorrentes supra referidos. 

No que respeita à coima única a fixar no mínimo em € 500.000,00 (cfr. art. 19º/3 

do RGCO) e dentro do limite decorrente da soma das coimas, designadamente € 

2.025.000,00 (cfr. art. 19º/1, do RGCO) “em função da apreciação conjunta dos factos e 

da responsabilidade social-adscritiva do agente”82, entende-se que é adequada, necessária 

                                                 
82

 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Regime …, pág. 89. 
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e suficiente uma coima próxima do limite médio da moldura legal abstrata, 

designadamente de € 1.000.000,00. Efetivamente, a apreciação conjunta dos factos revela 

um elevado grau de irresponsabilidade social-adscritivo do recorrente, que justifica 

claramente a aplicação de uma coima com potencial intimidatório. Coima esta que não é 

mais elevada apenas e só por se terem levado em consideração os fatores favoráveis ao 

recorrente supra referidos. 

A circunstância da aludida coima única ser próxima da coima única aplicada pela 

CMVM ao BPP é irrelevante, pois não é fator de ponderação para a determinação da 

medida das coimas as coimas aplicadas aos demais arguidos não recorrentes pela 

autoridade administrativa. 

Impõe-se também salientar que o facto da responsabilidade do recorrente, apurada 

na presente sentença, ser inferior àquela que lhe foi imputada pela CMVM não impõe uma 

redução necessária da coima única, pois não vigora o princípio da reformatio in pejus. 

Não há qualquer fundamento que sustente um juízo de prognose favorável 

suscetível de justificar, no caso, a suspensão da execução da coima. 

Para além de coimas parcelares e de uma coima única, a CMVM aplicou ao 

recorrente a “sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer intermediários 

financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação em valores mobiliários ou 

outros instrumentos financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 

(cinco) anos”. Sustenta a decisão nos seguintes fundamentos: a referida sanção acessória 

é: “a. [a]dequada aos fins de prevenção geral e especial, uma vez que as condutas do 

agente demonstram que o mesmo violou manifesta e gravemente os deveres que são 

inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou; b. [n]ecessária, dado que a prática 

das contraordenações pelo agente prejudicou a estabilidade e a confiança do mercado, 

essenciais num clima de crise nacional e internacional e em que a confiança dos 

investidores nos operadores financeiros é fundamental – com efeito, é fundamental que o 

arguido não possa, pelo exercício das funções de que fica inibido, suscitar novas 
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suspeições sobre a credibilidade das instituições em que venha a exercer funções; c. 

[p]roporcional, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que as condutas do agente 

provocaram no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo de 

algumas das suas condutas e os prejuízos causados aos clientes”. 

Alega o recorrente João Rendeiro que “em abstrato, a culpa não pode servir para 

se fixar no máximo possível a moldura contraordenacional e essa mesma culpa servir 

para se fixar uma inibição para o exercício de determinados cargos e funções. O Tribunal 

Constitucional já se debruçou diversas vezes sobre o tema da compatibilização com o 

artigo 30.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa com as sanções acessórias 

previstas nas leis ordinárias, sempre tendo inviabilizado qualquer interpretação e 

aplicação automáticas de tais sanções e tendo estabelecido como limite à aplicação 

dessas sanções a exigência de proporcionalidade (cfr., entre outros, e pelas 

considerações nele constantes, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 154/2004, de 16 

de Março de 2004, publicado in www.tribunalconstitucional.pt). Neste sentido, 

considerando que se aplica ao Arguido uma coima de valor muito elevado e ainda uma 

sanção acessória que consiste na restrição de uma liberdade constitucionalmente 

consagrada do exercício de uma profissão durante um determinado período temporal 

(cfr. artigo 47.º da Constituição da República Portuguesa), só se poderá concluir que é 

manifestamente ilegal e viola diretamente preceitos constitucionais a aplicação de uma 

sanção acessória, nos moldes em que foi aplicado ao Arguido”. 

Discorda-se, em absoluto, do recorrente. Com efeito, a CMVM aplicou a referida 

sanção não de forma automática, mas devidamente fundamentada, levando em 

consideração não apenas a culpa do recorrente, mas também o concreto sentido de 

ilicitude, os seus efeitos e as finalidades de prevenção reclamadas pelo caso e efetuou um 

juízo de ponderação assente no princípio da proporcionalidade, que tomou em 

consideração as três vertentes deste princípio, designadamente a adequação, a necessidade 

e a proporcionalidade em sentido estrito. Juízo esse que não merece qualquer censura e 

que se acompanha na íntegra, pelo que se mantém a sanção acessória aplicada. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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* 

Quanto ao recorrente Paulo Guichard, importa considerar os seguintes fatores: 

(i) no que respeita à primeira contraordenação - à utilização, nos extratos enviados 

aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float” – considera-se que o grau de ilicitude concreta dos factos 

significativamente elevado, pelas mesmas razões expostas a propósito do recorrente João 

Rendeiro, que aqui se dão por reproduzidas. No que respeita ao grau de culpa do 

recorrente, pese embora não seja de gravidade extrema, uma vez que não ficou 

demonstrado que o recorrente tenha agido com intenção de obter para si ou para outrem, 

um benefício ilegítimo ou de causar danos, é ainda assim consideravelmente elevado, 

pelas seguintes razões: (i) devido à elevada experiência profissional e conhecimento das 

áreas em questão do recorrente; (ii) devido ao facto de ter sido Administrador responsável 

pelo Private Banking durante todo o período em causa (área diretamente envolvida) e 

Presidente da Comissão Executiva a partir de abril de 2005; (iii) por ter agido com dolo 

direto e consciência da ilicitude. Todos estes fatores conjugados permitem concluir que o 

nível de responsabilidade que era exigido ao recorrente é muito elevado, pois dispunha de 

competências pessoais para cumprir, com rigor, os deveres legais, exerceu cargos de 

elevada responsabilidade e diretamente relacionados com a infração em causa e agiu com 

plena intencionalidade, revelando, dessa forma, uma acentuada insensibilidade em relação 

aos bens jurídicos tutelados. 

(ii) No que respeita à segunda contraordenação – transferência da carteira própria 

para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste Banco – o concreto grau 

de ilicitude é elevado, pelas mesmas razões expostas a propósito do recorrente João 

Rendeiro, que aqui se dão por reproduzidas. Relativamente ao grau de culpa, é também 

significativamente elevado devido à elevada experiência profissional e conhecimento das 

áreas em questão do recorrente, ao facto de ser Presidente da Comissão Executiva do BPP 

e por ter agido com dolo direto e consciência da ilicitude. Para além disso, estava em 
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causa a obtenção de um benefício ilegítimo para o BPP, designadamente para evitar que a 

instituição reconhecesse na carteira própria as perdas decorrentes da falência do Lehman 

Brothers. 

(iii) No que respeita à terceira contraordenação -  relativamente ao fecho de posição 

e alocação de perdas no Credit Default Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030) - o 

concreto grau de ilicitude é elevado pelas seguintes razões: (i) a conduta gerou um efetivo 

conflito de interesses e uma desconsideração pela autonomia do património dos clientes 

uns em relação aos outros; (ii) o recorrente participou na decisão. Relativamente ao grau 

de culpa, é também significativamente elevado devido à elevada experiência profissional e 

conhecimento das áreas em questão do recorrente, ao facto de ser Presidente da Comissão 

Executiva do BPP e por ter agido com dolo direto e consciência da ilicitude. Para além 

disso, porque o recorrente agiu tendo em vista a obtenção de um benefício ilegítimo para o 

BPP, designadamente para salvaguardar o risco reputacional das estruturas de Leveraged 

Debt. 

 (iv) No que respeita à quarta contraordenação – processo de subscrição de 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de 

Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série” – o concreto grau de ilicitude dos 

factos é elevado pelas mesmas razões expostas a propósito do recorrente João Rendeiro, 

que aqui se dão por reproduzidas. No que respeita ao grau de culpa do recorrente, pese 

embora o recorrente tenha agido com intenção de obter um benefício ilegítimo para o 

BPP, é ainda assim mais atenuado que o grau de censura que merecem as infrações 

anteriores, uma vez que agiu na convicção da licitude da sua conduta. Pese embora, tal 

fator não justifique a atenuação da moldura legal abstrata, pelas razões já referidas, é 

relevante para a determinação da medida concreta da coima. 

(v) No que respeita à quinta contraordenação – transferência de €40.000.000 a partir 

das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282 – o concreto grau de 

ilicitude é muito grave pelas seguintes razões: (i) em primeiro lugar, porque a conduta 

violou de forma contundente os bens jurídicos protegidos, transferindo, de forma artificial, 
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prejuízos que deveriam ser suportados pelo BPP para os clientes; (ii) em segundo lugar, 

porque, conforme salienta a CMVM, os clientes titulares de loan notes dos SIV’s afetados 

pela transferência dos €40.000.000 viram o valor dos seus resgates afetados 

negativamente: por exemplo, (a) o titular da carteira 23021 sofreu uma perda de 

€15.253,79; (b) o titular da carteira 20167 sofreu uma perda de €132.432,10; (c) o titular 

da carteira 19514 sofreu uma perda de €8.933,93; (iii) em terceiro lugar, o recorrente 

teve uma participação ativa, na medida em que deu a ordem para a execução da operação. 

O grau de culpa do recorrente é elevado designadamente devido à elevada experiência 

profissional e conhecimento das áreas em questão do recorrente, ao facto de ser Presidente 

da Comissão Executiva do BPP e por ter agido com dolo direto e consciência da ilicitude, 

quer também porque agiu com o propósito de obter para o BPP um benefício ilegítimo. 

(vi) No que respeita à sexta contraordenação – relativa à informação prestada aos 

clientes que subscreveram o segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A. – 

considera-se que o concreto grau de ilicitude não é de gravidade despicienda, pelas 

mesmas razões expostas a propósito do recorrente João Rendeiro, que aqui se dão por 

reproduzidas. Relativamente ao grau de culpa, o mesmo é mais reduzido, tendo em conta 

que agiu com dolo eventual. Contudo, pelas razões já referidas decorrentes da sua elevada 

experiência e conhecimento e dos cargos e funções que exercia, não é despiciendo ou 

diminuto.  

(vii) No que respeita à sétima contraordenação – informação prestada aos clientes, 

entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco – considera-se 

que o grau de ilicitude dos factos é acentuado devido aos seguintes fatores: (i) em 

primeiro lugar, porque foi prestada informação falsa e não apenas incompleta; (ii) em 

segundo lugar, porque essa informação falsa, advinha em parte da ocultação pelo BPP de 

prejuízos que estavam parqueados em sociedades off-shore; (iii) em terceiro lugar, tal 

informação impediu que, pelo menos alguns clientes, procedessem ao resgate antecipado 

das suas aplicações e levou, pelo menos um cliente, a renovar a sua aplicação, impedindo-

os, assim, de tomar uma decisão de (des)investimento livre e esclarecida; (iv) em quarto 
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lugar, o recorrente participou de forma ativa na prática dos factos, quer por via da 

prestação de informação falsa aos clientes, quer por via de promover internamente que 

essa informação fosse divulgada aos clientes. Relativamente ao grau de culpa, o mesmo é 

elevado devido à elevada experiência profissional e conhecimento das áreas em questão 

do recorrente, ao facto de ser Presidente da Comissão Executiva do BPP, responsável pela 

área de administração envolvida e por ter agido com dolo direto e consciência da ilicitude. 

No que respeita às exigências de prevenção geral positiva e negativa, valem as 

mesmas considerações tecidas a propósito do recorrente João Rendeiro, que aqui se dão 

por reproduzidas. 

Quanto às exigências de prevenção especial negativa, são inferiores em relação às 

contraordenações que agiu em erro sobre a ilicitude e com dolo eventual e 

significativamente elevadas em relação às demais, tendo em conta a concreta gravidade 

das condutas e o grau de culpa do recorrente, que justificam uma coima com potencial 

dissuasor. Para além disso, o recorrente sempre foi Administrador durante todo o período 

de tempo em causa e, a partir de abril de 2005, tornou-se Presidente da Comissão 

Executiva. Estes fatores são de grande importância, pois é evidente que, não sendo, na 

prática, a pessoa mais influente no processo interno de decisão, não deixou de assumir 

cargos que também tinham um papel muito relevante na definição dos limites quanto às 

práticas adotadas e na definição de exemplos, ou seja, na determinação do perfil de 

atuação dessa instituição e na maior ou menor capacidade de resistência dos demais 

decisores e colaboradores. Por conseguinte, também Paulo Guichard ao proceder nos 

termos descritos, contribuiu para que se instalasse, internamente, um perfil de atuação do 

BPP caracterizado por uma extrema facilidade em se ultrapassarem os limites da 

legalidade. Acresce ainda que as contraordenações relativas à violação dos deveres de 

informação estão incluídas na sua área de administração. Em suma, o grau de 

irresponsabilidade manifestado pelo recorrente é muito elevado. 
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A favor do recorrente há que considerar o facto de não ter ficado demonstrado que 

tenha praticado atos para ocultar as infrações, que tenha obtido benefícios económicos e a 

ausência de antecedentes contraordenacionais. 

A situação económico-financeira do recorrente é deficitária, uma vez que está 

insolvente. O recorrente, no seu recurso, faz apelo para este facto, considerando que as 

coimas parcelares e a coima única que lhe foram aplicadas são desproporcionais, em si 

mesmas e quando comparadas com as sanções aplicadas a João Rendeiro, cuja situação 

económica é mais favorável. 

Impõe-se salientar, nesta âmbito, que a situação económico-financeira é 

efetivamente um dos fatores a considerar, mas não é nem o único, nem pode conduzir à 

aplicação de sanções que não satisfazem minimamente as finalidades preventivas 

reclamadas pelo caso.  

Ora, as coimas parcelares que, à luz dos parâmetros supra enunciados, se 

consideram suficientes, necessárias e adequadas para satisfazer minimamente as 

finalidades preventivas em causa são as seguintes: 

 (i) uma coima de € 300.000,00, em relação contraordenação relativa à utilização, 

nos extratos enviados aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças 

Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB Float”; 

(ii) uma coima de € 200.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência da carteira própria para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default 

Swaps com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco; 

(iii) uma coima de € 200.000,00 em relação à contraordenação relativa ao fecho de 

posição e alocação de perdas no Credit Default Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 

8000030); 

(iv) uma coima de € 125.000,00, em relação à contraordenação relativa ao processo 

de subscrição de “Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”; 
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(v) uma coima de € 375.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência de €40.000.000 a partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a 

conta n.º 23282; 

(v) uma coima de € 125.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes que subscreveram o segundo aumento de capital da Privado 

Financeiras, S.A.; 

(vi) uma coima de € 325.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes, entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do 

Banco. 

Coimas inferiores às indicadas não refletiriam a gravidade dos factos, nem seriam 

suficientes para satisfazer as exigências de prevenção reclamadas pelo caso.  

No que respeita à coima única a fixar no mínimo em € 375.000,00 (cfr. art. 19º/3 

do RGCO) e dentro do limite decorrente da soma das coimas, designadamente € 

1.650.000,00 (cfr. art. 19º/1, do RGCO) “em função da apreciação conjunta dos factos e 

da responsabilidade social-adscritiva do agente”83, entende-se que é adequada, necessária 

e suficiente uma coima no montante de € 700.000,00. Efetivamente, a apreciação conjunta 

dos factos revela, conforme já se referiu, um elevado grau de irresponsabilidade social-

adscritivo do recorrente, que justifica claramente a aplicação de uma coima com potencial 

intimidatório. Coima esta que não é mais elevada apenas e só por se terem levado em 

consideração os factos favoráveis ao recorrente supra referidos. 

Não há qualquer fundamento que sustente um juízo de prognose favorável 

suscetível de justificar, no caso, a suspensão da execução da coima. 

Para além de coimas parcelares e de uma coima única, a CMVM aplicou ao 

recorrente a “sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer intermediários 

financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação em valores mobiliários ou 

outros instrumentos financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 

                                                 
83

 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Regime …, pág. 89. 
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(cinco) anos”. Sustenta a decisão nos fundamentos expostos a propósito do recorrente 

João Rendeiro e que aqui se dão por reproduzidos. Fundamentos que se acolhem, na 

íntegra, pelo que se mantém a sanção acessória. 

* 

Quanto ao recorrente Salvador Fezas Vital, importa considerar os seguintes fatores: 

(i) no que respeita à primeira contraordenação - à utilização, nos extratos enviados 

aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float” – considera-se que o grau de ilicitude concreta dos factos é 

significativamente elevado, pelas razões expostas a propósito do recorrente João 

Rendeiro, que aqui se dão por reproduzidas. No que respeita ao grau de culpa do 

recorrente, pese embora não seja de gravidade extrema, uma vez que não ficou 

demonstrado que o recorrente tenha agido com intenção de obter para si ou para outrem, 

um benefício ilegítimo ou de causar danos, é ainda assim elevado, pelas seguintes razões: 

(i) devido à elevada experiência profissional e conhecimento das áreas em questão do 

recorrente; (ii) devido ao facto de ter sido administrador durante todo o período em 

questão; (iii) por ter agido com dolo direto e consciência da ilicitude. Todos estes fatores 

conjugados permitem concluir que o nível de responsabilidade que era exigido ao 

recorrente é elevado, pois dispunha de competências pessoais para cumprir, com rigor, os 

deveres legais, exerceu cargos de responsabilidade e agiu com plena intencionalidade, 

revelando, dessa forma, uma acentuada insensibilidade em relação aos bens jurídicos 

tutelados. 

(ii) No que respeita à segunda contraordenação – transferência da carteira própria 

para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste Banco – o concreto grau 

de ilicitude é elevado, pelas razões expostas a propósito do recorrente João Rendeiro, que 

aqui se dão por reproduzidas. Relativamente ao grau de culpa, é também 

significativamente elevado pelas mesmas razões enunciadas a propósito da primeira 

contraordenação, designadamente a sua elevada experiência e conhecimento profissionais, 
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o facto de exercer as funções de Administrador e ter agido com dolo direto e consciência 

da ilicitude. 

(iii) No que respeita à terceira contraordenação – processo de subscrição de 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de 

Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série” – o concreto grau de ilicitude dos 

factos é elevado, pelas razões expostas a propósito do recorrente João Rendeiro, que aqui 

se dão por reproduzidas. No que respeita ao grau de culpa do recorrente, pese embora o 

recorrente tenha agido com intenção de obter um benefício ilegítimo para o BPP, é ainda 

assim mais atenuado que o grau de censura que merecem as infrações anteriores, uma vez 

que agiu na convicção da licitude da sua conduta. Pese embora, tal fator não justifique a 

atenuação da moldura legal abstrata, pelas razões já referidas, é relevante para a 

determinação da medida concreta da coima. 

(iv) No que respeita à quarta contraordenação – transferência de €40.000.000 a partir 

das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282 – o concreto grau de 

ilicitude não é tão grave como em relação aos recorrentes anteriores, uma vez que agiu por 

omissão, mas a sua gravidade continua a não ser despicienda, tendo em conta que a 

conduta violou de forma contundente os bens jurídicos protegidos, transferindo, de forma 

artificial, prejuízos que deveriam ser suportados pelo BPP para os clientes e porque, 

conforme salienta a CMVM, os clientes titulares de loan notes dos SIV’s afetados pela 

transferência dos €40.000.000 viram o valor dos seus resgates afetados negativamente: 

por exemplo, (a) o titular da carteira 23021 sofreu uma perda de €15.253,79; (b) o titular 

da carteira 20167 sofreu uma perda de €132.432,10; (c) o titular da carteira 19514 

sofreu uma perda de €8.933,93. O grau de culpa do recorrente é mais atenuado tendo em 

conta que agiu com dolo eventual. Contudo, não é diminuto ou despiciendo considerando 

a sua elevada experiência e conhecimento profissionais e o facto de exercer as funções de 

Administrador. 

(v) No que respeita à quinta contraordenação – relativa à informação prestada aos 

clientes que subscreveram o segundo aumento de capital da Privado Financeiras, S.A. – 
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considera-se que o concreto grau de ilicitude não é de gravidade despicienda considera-se 

que o grau de ilicitude concreta dos factos é significativamente elevado, pelas razões 

expostas a propósito do recorrente João Rendeiro, que aqui se dão por reproduzidas. 

Relativamente ao grau de culpa, o mesmo é mais reduzido, tendo em conta que agiu com 

dolo eventual. Contudo, pelas razões já referidas decorrentes da sua elevada experiência e 

conhecimento e dos cargos e funções que exercia, não é despiciendo ou diminuto.  

 (vi) No que respeita à sexta contraordenação – informação prestada aos clientes, 

entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco – considera-se 

que o grau de ilicitude dos factos não é tão acentuado como em relação aos recorrentes 

anteriores, uma vez que agiu por omissão e a título negligente. O que também se reflete 

num grau de culpa inferior. 

No que respeita às exigências de prevenção geral positiva e negativa, as mesmas são 

significativamente elevadas em relação a todas as contraordenações praticadas, pelas 

mesmas razões expostas a propósito dos demais recorrentes. 

Quanto às exigências de prevenção especial negativa, são menores no que respeita às 

contraordenações supra referidas em relação às quais agiu em erro sobre a ilicitude, com 

dolo eventual e a título negligente e mais elevadas em relação às infrações praticadas com 

dolo direto, tendo em conta a concreta gravidade das condutas e o grau de culpa do 

recorrente, que justificam uma coima com potencial dissuasor. Para além disso, o 

recorrente sempre exerceu funções de Administrador do BPP, pelo que, ainda que tivesse 

um menor poder de influência no processo interno de decisão, não deixava de ser membro 

do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva, cargos e funções que 

desempenhou desde, pelo menos, 2002. Por conseguinte, ainda que se considere que as 

exigências de prevenção especial negativa sejam menores, tomando por referência os 

recorrentes João Rendeiro e Paulo Guichard, ainda assim são elevadas pois, face à sua 

antiguidade e experiência, revelou um elevado grau de irresponsabilidade no cumprimento 

dos deveres legais que sobre si recaíam. 
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A favor do recorrente há que considerar o facto de não ter ficado demonstrado que 

tenha praticado atos para ocultar as infrações, que tenha obtido benefícios económicos e a 

ausência de antecedentes contraordenacionais. 

A situação económico-financeira do recorrente, em face dos elementos apurados, 

terá de se considerar deficitária, pelo que serão aplicadas coimas que se entende 

necessárias, adequadas e suficientes para satisfazer minimamente as finalidades 

preventivas reclamadas pelo caso e que se mostrem proporcionais à gravidade dos factos e 

são suportadas pelo grau de culpa do recorrente, designadamente as seguintes: 

 (i) a coima de € 250.000,00, em relação contraordenação relativa à utilização, nos 

extratos enviados aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças 

Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB Float”; 

(ii) uma coima de € 200.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência da carteira própria para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default 

Swaps com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco; 

(iii) uma coima de € 100.000,00, em relação à contraordenação relativa ao processo 

de subscrição de “Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”; 

(iv) uma coima de € 200.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência de €40.000.000 a partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a 

conta n.º 23282; 

(v) uma coima de € 100.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes que subscreveram o segundo aumento de capital da Privado 

Financeiras, S.A.; 

(vi) uma coima de € 75.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes, entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do 

Banco. 
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Coimas inferiores às indicadas não refletiriam a gravidade dos factos, nem seriam 

suficientes para satisfazer as exigências de prevenção reclamadas pelo caso. Acresce que 

as coimas indicadas são mais próximas do limite mínimo da moldura legal abstrata, 

refletindo, por isso, os fatores favoráveis ao recorrente. 

No que respeita à coima única a fixar no mínimo em € 250.000,00 (cfr. art. 19º/3 

do RGCO) e dentro do limite decorrente da soma das coimas, designadamente € 

925.000,00 (cfr. art. 19º/1, do RGCO) “em função da apreciação conjunta dos factos e da 

responsabilidade social-adscritiva do agente”84, entende-se que é adequada, necessária e 

suficiente uma coima de € 400.000,00. Efetivamente, a apreciação conjunta dos factos 

revela, conforme já se referiu, um grau de irresponsabilidade social-adscritivo 

significativo, que justifica claramente a aplicação de uma coima com potencial 

intimidatório. Coima esta que não é mais elevada apenas e só por se terem levado em 

consideração os factos favoráveis ao recorrente supra referidos. 

Não há qualquer fundamento que sustente um juízo de prognose favorável 

suscetível de justificar, no caso, a suspensão da execução da coima. 

Para além de coimas parcelares e de uma coima única, a CMVM aplicou ao 

recorrente a “sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer intermediários 

financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação em valores mobiliários ou 

outros instrumentos financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 

(cinco) anos”. Sustenta a decisão nos seguintes fundamentos: a referida sanção acessória 

é: “a. [a]dequada aos fins de prevenção geral e especial, uma vez que as condutas do 

agente demonstram que o mesmo violou manifesta e gravemente os deveres que são 

inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou; b. [n]ecessária, dado que a prática 

das contraordenações pelo agente prejudicou a estabilidade e a confiança do mercado, 

essenciais num clima de crise nacional e internacional e em que a confiança dos 

investidores nos operadores financeiros é fundamental – com efeito, é fundamental que o 
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arguido não possa, pelo exercício das funções de que fica inibido, suscitar novas 

suspeições sobre a credibilidade das instituições em que venha a exercer funções; c. 

[p]roporcional, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que as condutas do agente 

provocaram no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo de 

algumas das suas condutas e os prejuízos causados aos clientes”. 

Por todas estas razões concorda-se com a aplicação da sanção acessória, que se 

reduz para 4 anos, tendo em conta que duas contraordenações foram praticadas com dolo 

eventual, uma com negligência e outra com erro sobre a ilicitude, censurável. 

* 

Quanto ao recorrente Fernando Lima, importa considerar os seguintes fatores: 

(i) no que respeita à primeira contraordenação - à utilização, nos extratos enviados 

aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float” – considera-se que o grau de ilicitude concreta dos factos não é tão 

elevado como em relação aos recorrentes supra referidos, uma vez que Fernando Lima 

agiu por omissão, os factos apenas lhe podem ser imputados pelo período durante o qual 

exerceu as funções de administrador e manifestou-se contra a solução. Também no que 

respeita ao grau de culpa do recorrente, a sua conduta merece um juízo de censura 

inferior, pois agiu com dolo necessário, a sua experiência profissional, anterior a 2005, 

não era especificamente na área bancária e de intermediação financeira propriamente 

ditas, mas na parte informática, sendo essa a sua área de formação e foi administrador 

durante menos tempo. 

 (ii) No que respeita à segunda contraordenação – transferência da carteira própria 

para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste Banco – o concreto grau 

de ilicitude é elevado, pelas razões expostas a propósito do recorrente João Rendeiro, que 

aqui se dão por reproduzidas. Relativamente ao grau de culpa, o juízo de censura que a 

conduta de Fernando Lima merece é ligeiramente inferior pelas razões expostas na 

primeira contraordenação, com exceção do dolo, que é direto. 
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(iii) No que respeita à terceira contraordenação – transferência de €40.000.000 a 

partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282 – o concreto 

grau de ilicitude não é tão grave como em relação aos recorrentes João Rendeiro e Paulo 

Guichard, uma vez que prestou um contributo por ação meramente acessório, tendo a sua 

atuação se estribado essencialmente numa postura omissiva. Contudo, a sua gravidade 

continua a não ser despicienda, tendo em conta que a conduta violou de forma 

contundente os bens jurídicos protegidos, transferindo, de forma artificial, prejuízos que 

deveriam ser suportados pelo BPP para os clientes e porque, conforme salienta a CMVM, 

os clientes titulares de loan notes dos SIV’s afetados pela transferência dos €40.000.000 

viram o valor dos seus resgates afetados negativamente: por exemplo, (a) o titular da 

carteira 23021 sofreu uma perda de €15.253,79; (b) o titular da carteira 20167 sofreu 

uma perda de €132.432,10; (c) o titular da carteira 19514 sofreu uma perda de 

€8.933,93. O grau de culpa do recorrente também não é tão elevado, quer pelas razões 

enunciadas a propósito da primeira infração que se ajustam à contraordenação em análise, 

quer porque agiu com dolo eventual. 

(vi) No que respeita à quarta contraordenação – informação prestada aos clientes, 

entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco – considera-se 

que o grau de ilicitude dos factos não é tão acentuado como em relação aos recorrentes 

anteriores, uma vez que agiu por omissão e a título negligente. O que também se reflete 

num grau de culpa inferior. 

No que respeita às exigências de prevenção geral positiva e negativa, as mesmas são 

significativamente elevadas em relação a todas as contraordenações praticadas, pelas 

mesmas razões expostas a propósito dos demais recorrentes. 

Quanto às exigências de prevenção especial negativa, são menos elevadas do que as 

dos demais recorrentes, pelas razões já referidas decorrentes da menor experiência e 

formação, nesta área, de Fenando Lima e da circunstância do seu poder de influência no 

processo interno de decisão do BPP também ser menor. Contudo, não deixam de ser 

significativas, tendo em conta que o recorrente omitiu o dever de agir e prestou um 
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contributo em relação a condutas, em si mesmas, significativamente graves. Nesta medida 

e considerando que Fernando Lima foi, ainda assim, administrador efetivo do BPP desde 

abril de 2005, revelou um grau de irresponsabilidade no cumprimento dos deveres legais 

que sobre si recaíam significativo. 

A favor do recorrente há que considerar o facto de não ter ficado demonstrado que 

tenha praticado atos para ocultar as infrações, que tenha obtido benefícios ilegítimos e a 

ausência de antecedentes contraordenacionais. 

A situação económico-financeira do recorrente, em face dos elementos apurados, 

terá de se considerar deficitária. Contudo, considerando que o recorrente invoca este fator 

para alegar que as coimas aplicadas são desproporcionais, uma vez que nunca as 

conseguiria pagar, impõe-se salientar, neste âmbito e tal como se exarou a propósito de 

Paulo Guichard, que a situação económico-financeira é efetivamente um dos fatores a 

considerar, mas não é nem o único, nem pode conduzir à aplicação de sanções que não 

satisfazem minimamente as finalidades preventivas reclamadas pelo caso.  

Por conseguinte, serão aplicadas coimas que se entende necessárias, adequadas e 

suficientes para satisfazer minimamente as finalidades preventivas reclamadas pelo caso e 

que se mostrem proporcionais à gravidade dos factos e são suportadas pelo grau de culpa 

do recorrente, designadamente as seguintes: 

 (i) a coima de € 125.000,00, em relação contraordenação relativa à utilização, nos 

extratos enviados aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças 

Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB Float”; 

(ii) uma coima de € 100.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência da carteira própria para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default 

Swaps com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco; 

 (iii) uma coima de € 150.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência de €40.000.000 a partir das contas de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a 

conta n.º 23282; 
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(iv) uma coima de € 75.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes, entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do 

Banco. 

Coimas inferiores às indicadas não refletiriam a gravidade dos factos, nem seriam 

suficientes para satisfazer as exigências de prevenção reclamadas pelo caso. Acresce que 

as coimas indicadas são mais próximas do limite mínimo da moldura legal abstrata, 

refletindo, por isso, os fatores favoráveis ao recorrente. 

No que respeita à coima única a fixar no mínimo em € 150.000,00 (cfr. art. 19º/3 

do RGCO) e dentro do limite decorrente da soma das coimas, designadamente € 

450.000,00 (cfr. art. 19º/1, do RGCO) “em função da apreciação conjunta dos factos e da 

responsabilidade social-adscritiva do agente”85, entende-se que é adequada, necessária e 

suficiente uma coima de € 200.000,00. Efetivamente, a apreciação conjunta dos factos 

revela um grau de irresponsabilidade social-adscritivo significativo, que justifica 

claramente a aplicação de uma coima com potencial intimidatório. Coima esta que não é 

mais elevada apenas e só por se terem levado em consideração os factos favoráveis ao 

recorrente supra referidos. 

Tendo em conta o contributo prestado por Fernando Lima para a descoberta da 

verdade, considera-se que é possível formar um juízo de prognose favorável quanto à sua 

atuação futura, pelo que se decide suspender a execução da coima durante o período de 

quatro anos, nos termos do art. 415º/1 e 3, do CdVM, próxima do limite máximo, tendo 

em conta a acentuada gravidade das condutas. 

Para além de coimas parcelares e de uma coima única, a CMVM aplicou ao 

recorrente a “sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer intermediários 

financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação em valores mobiliários ou 

outros instrumentos financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 

(cinco) anos”. Sustenta a decisão nos seguintes fundamentos: a referida sanção acessória 
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é: “a. [a]dequada aos fins de prevenção geral e especial, uma vez que as condutas do 

agente demonstram que o mesmo violou manifesta e gravemente os deveres que são 

inerentes ao exercício dos cargos que desempenhou; b. [n]ecessária, dado que a prática 

das contraordenações pelo agente prejudicou a estabilidade e a confiança do mercado, 

essenciais num clima de crise nacional e internacional e em que a confiança dos 

investidores nos operadores financeiros é fundamental – com efeito, é fundamental que o 

arguido não possa, pelo exercício das funções de que fica inibido, suscitar novas 

suspeições sobre a credibilidade das instituições em que venha a exercer funções; c. 

[p]roporcional, tendo em conta a gravidade e perigo concretos que as condutas do agente 

provocaram no mercado de instrumentos financeiros, o prolongamento no tempo de 

algumas das suas condutas e os prejuízos causados aos clientes”. 

No caso, considerando que a conduta global do recorrente se reconduziu às quatro 

contraordenações supra indicadas, entende-se que a sanção acessória, continua a 

justificar-se face à gravidade das condutas em relação às quais o recorrente omitiu o dever 

de agir e prestou um contributo, mas deve ser reduzida para dois anos. 

* 

Quanto ao recorrente Paulo Lopes, importa considerar os seguintes fatores: 

(i) no que respeita à primeira contraordenação - à utilização, nos extratos enviados 

aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float” – considera-se que o grau de ilicitude concreta dos factos não é tão 

elevado como em relação aos recorrentes supra referidos, uma vez os factos apenas lhe 

podem ser imputados pelo período durante o qual exerceu as funções de administrador, 

essencialmente por omissão e devido a um contributo, e manifestou-se contra a solução. 

Também no que respeita ao grau de culpa do recorrente, a sua conduta merece um juízo 

de censura inferior, pois agiu com dolo necessário e exerceu as referidas funções de 

administrador durante um período de tempo bastante reduzido. 

 (ii) No que respeita à segunda contraordenação – transferência da carteira própria 

para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 
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Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste Banco – o concreto grau 

de ilicitude é consideravelmente elevado, pelas razões expostas a propósito do recorrente 

João Rendeiro, que aqui se dão por reproduzidas, ao que acresce que foi Paulo Lopes 

quem deu a ordem e que determinou a prática de atos de ocultação. Relativamente ao grau 

de culpa, é também significativamente elevado, uma vez que Paulo Lopes tinha uma 

elevada experiência e conhecimento profissionais e era o Administrador da área em 

questão. Para além disso, o recorrente agiu tendo em vista a obtenção de um benefício 

ilegítimo para o BPP, designadamente para evitar que a instituição reconhecesse na 

carteira própria as perdas decorrentes da falência do Lehman Brothers. 

(iii) no que respeita à terceira contraordenação – transferência entre as carteiras das 

estratégias PICL 8 e PIAP 27 - o concreto grau de ilicitude é elevado pelas seguintes 

razões: (i) a conduta gerou um efetivo conflito de interesses e uma desconsideração pela 

autonomia do património dos clientes uns em relação aos outros; (ii) foi o recorrente quem 

ordenou a operação. Relativamente ao grau de culpa, é também significativamente 

elevado, tendo em conta que Paulo Lopes era o administrador da área envolvida e bem 

assim a sua elevada experiência e conhecimentos profissionais. 

 (iv) no que respeita à quarta contraordenação -  relativamente ao fecho de posição e 

alocação de perdas no Credit Default Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030) - o 

concreto grau de ilicitude é elevado pelas seguintes razões: (i) a conduta gerou um efetivo 

conflito de interesses e uma desconsideração pela autonomia do património dos clientes 

uns em relação aos outros; (iii) o recorrente participou na decisão. Relativamente ao grau 

de culpa, é também significativamente elevado pelas mesmas razões enunciadas em 

relação à contraordenação precedente e bem assim porque o recorrente agiu tendo em 

vista a obtenção de um benefício ilegítimo para o BPP, designadamente para salvaguardar 

o risco reputacional das estruturas de Leveraged Debt. 

 (iv) no que respeita à quinta contraordenação – processo de subscrição de 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de 

Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série” – o concreto grau de ilicitude dos 
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factos é elevado pelas mesmas razões expostas a propósito do recorrente João Rendeiro, 

que aqui se dão por reproduzidas. No que respeita ao grau de culpa do recorrente, pese 

embora o recorrente tenha agido com intenção de obter um benefício ilegítimo para o 

BPP, é ainda assim mais atenuado que o grau de censura que merecem as infrações 

anteriores, uma vez que agiu na convicção da licitude da sua conduta. Pese embora, tal 

fator não justifique a atenuação da moldura legal abstrata, pelas razões já referidas, é 

relevante para a determinação da medida concreta da coima. 

 (vii) no que respeita à sexta contraordenação – informação prestada aos clientes, 

entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco – considera-se 

que o grau de ilicitude dos factos é acentuado devido aos seguintes fatores: (i) em 

primeiro lugar, porque foi prestada informação falsa e não apenas incompleta; (ii) em 

segundo lugar, porque essa informação falsa, advinha em parte da ocultação pelo BPP de 

prejuízos que estavam parqueados em sociedades off-shore; (iii) em terceiro lugar, tal 

informação impediu que, pelo menos alguns clientes, procedessem ao resgate antecipado 

das suas aplicações e levou, pelo menos um cliente, a renovar a sua aplicação, impedindo-

os, assim, de tomar uma decisão de (des)investimento livre e esclarecida; (iv) em quarto 

lugar, o recorrente participou de forma ativa na prática dos factos, ainda que menos 

intensa que os recorrentes João Rendeiro e Paulo Guichard. Relativamente ao grau de 

culpa, o mesmo é elevado tendo em conta a sua elevada experiência e conhecimentos 

profissionais. 

No que respeita às exigências de prevenção geral positiva e negativa, valem as 

mesmas considerações tecidas a propósito do recorrente João Rendeiro, que aqui se dão 

por reproduzidas. 

Quanto às exigências de prevenção especial negativa, são menos elevadas em 

relação à primeira infração, uma vez que os factos apenas lhe podem ser imputados 

durante o período em que exerceu as funções de Administrador, que é relativamente curto. 

Também são menos elevadas relativamente à quinta infração, em relação à qual se verifica 

um erro sobre a ilicitude. Quanto às demais, as exigências de prevenção especial negativa 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

706 

 

são mais elevadas, tendo em conta a concreta gravidade das condutas e o grau de culpa do 

recorrente, sobretudo no que respeita às infrações que dizem respeito à sua área de 

administração (segunda a quarta contraordenações) e nas quais teve uma participação 

ativa.  

A favor do recorrente há que considerar o facto de não ter ficado demonstrado que 

tenha praticado atos para ocultar as infrações, para além do verificado quanto à segunda 

contraordenação, que tenha obtido benefícios económicos e a ausência de antecedentes 

contraordenacionais. 

A situação económico-financeira do recorrente é deficitária. Impõe-se salientar, 

neste âmbito e tal como já efetuado a propósito dos demais recorrentes, que a situação 

económico-financeira é efetivamente um dos fatores a considerar, mas não é nem o único, 

nem pode conduzir à aplicação de sanções que não satisfazem minimamente as finalidades 

preventivas reclamadas pelo caso.  

Ora, as coimas parcelares que, à luz dos parâmetros supra enunciados, se 

consideram suficientes, necessárias e adequadas para satisfazer minimamente as 

finalidades preventivas em causa são as seguintes: 

 (i) a coima de € 50.000,00, em relação contraordenação relativa à utilização, nos 

extratos enviados aos clientes, dos descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças 

Cambiais”, “Leaving Seagull” e “MB Float”; 

(ii) uma coima de € 200.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência da carteira própria para a carteira da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default 

Swaps com exposição ao Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco; 

(iii) uma coima de € 200.000,00, em relação à contraordenação relativa à 

transferência entre as carteiras das estratégias PICL 8 e PIAP 27; 

(iv) uma coima de € 200.000,00 em relação à contraordenação relativa ao fecho de 

posição e alocação de perdas no Credit Default Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 

8000030); 
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(v) uma coima de € 75.000,00, em relação à contraordenação relativa ao processo de 

subscrição de “Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e 

“Obrigações de Caixa Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”; 

(vi) uma coima de € 175.000,00, em relação à contraordenação relativa à informação 

prestada aos clientes, entre setembro e novembro de 2008, sobre a situação financeira do 

Banco. 

Coimas inferiores às indicadas não refletiriam a gravidade dos factos, nem seriam 

suficientes para satisfazer as exigências de prevenção reclamadas pelo caso.  

No que respeita à coima única a fixar no mínimo em € 200.000,00 (cfr. art. 19º/3 

do RGCO) e dentro do limite decorrente da soma das coimas, designadamente € 

900.000,00 (cfr. art. 19º/1, do RGCO) “em função da apreciação conjunta dos factos e da 

responsabilidade social-adscritiva do agente”86, entende-se que é adequada, necessária e 

suficiente uma coima no montante de € 375.000,00. Efetivamente, a apreciação conjunta 

dos factos revela um considerável grau de irresponsabilidade social-adscritivo do 

recorrente, que justifica claramente a aplicação de uma coima com potencial 

intimidatório. Coima esta que não é mais elevada apenas e só por se terem levado em 

consideração os factos favoráveis ao recorrente supra referidos. 

Tendo em conta o contributo prestado por Paulo Lopes para a descoberta da 

verdade, a confissão parcial dos factos e o arrependimento manifestado quanto às 

contraordenações relacionadas com os CDS, considera-se que é possível formar um juízo 

de prognose favorável quanto à sua atuação futura, pelo que se decide suspender a 

execução da coima durante o período máximo de cinco anos, nos termos do art. 415º/1 e 

3, do CdVM, considerando a gravidade das condutas praticadas. 

Para além de coimas parcelares e de uma coima única, a CMVM aplicou ao 

recorrente a “sanção acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer intermediários 

financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação em valores mobiliários ou 
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outros instrumentos financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 

(cinco) anos”. Sustenta a decisão nos fundamentos expostos a propósito do recorrente 

João Rendeiro e que aqui se dão por reproduzidos.  

Alega o recorrente que não compete à CMVM aplicar esta sanção acessória, mas 

sim no âmbito do processo criminal, onde a mesma é proposta. Mais acrescenta que, caso 

a sanção acessória, fosse legal, não é necessária, pois atualmente o impugnante não pode 

exercer qualquer cargo dessa natureza, não é adequada pelas mesmas razões e não é 

proporcional, pois a sua responsabilidade a existir é derivada e não originária. 

Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, tal como sustenta a CMVM, nas suas 

contra-alegações, resulta cristalino da mera leitura do artigo 404º do CVM a legitimidade 

da CMVM para aplicar aos agentes da prática de ilícitos contraordenacionais sanções 

acessórias. Em segundo lugar, o facto de eventualmente não poder exercer funções de 

administração, direção, chefia ou fiscalização devido a outras decisões, não afasta a 

necessidade e adequação da aplicação da sanção acessória em apreço, uma vez que as 

finalidades punitivas e os respetivos pressupostos de aplicação são distintos. Em terceiro 

lugar, a sanção é proporcional e plenamente justificada, tendo em conta a gravidade das 

condutas praticadas e a conduta do recorrente, sobretudo no que respeita às infrações que 

se incluem na sua área de administração.   

Justifica-se, contudo, uma redução para três anos, tendo em conta a confissão 

parcial dos factos e o arrependimento manifestado em relação às condutas relativas aos 

CDS’s. 

* 

Impõe-se, por último, referir, quanto a todos os recorrentes, que os factos relativos 

ao FEI são irrelevantes, pois não há qualquer nexo entre os mesmos e as infrações em 

análise, ou seja, a performance do FEI não afasta em nada as asserções precedentes. 

 

*** 

Dispositivo: 
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Em face de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os recursos nos 

seguintes termos: 

I. Julgo improcedentes todas as questões prévias; 

* 

II. Condeno o recorrente JOÃO RENDEIRO pela prática das seguintes 

infrações: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: pela contraordenação consubstanciada na 

violação a título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto 

no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no 

montante de quatrocentos mil euros (€ 400.000,00); 

b. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira 

da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco: pela contraordenação consubstanciada na pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM, numa coima no montante de trezentos mil euros (€ 

300.000,00);  

c. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”: pela prática de uma 
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contraordenação, pela violação a título doloso e com erro sobre a 

ilicitude censurável, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do 

Cód.VM, punível, nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de cento e setenta e cinco mil euros (€ 

175.000,00); 

d. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas 

de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: pela prática 

de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título doloso, 

do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. d), 

do Cód.VM, punível, nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de quinhentos mil euros (€ 500.000,00); 

e. Relativamente à informação prestada aos clientes que 

subscreveram o segundo aumento de capital da Privado 

Financeiras, S.A.: pela prática de uma contraordenação 

consubstanciada na violação, a título doloso, do dever de qualidade de 

informação, previsto no art. 7.º do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do 

Cód.VM, punível, nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de cento e setenta e cinco mil euros (€ 

175.000,00); 

f. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: pela 

prática de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título 
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doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível, nos termos do art. 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de quatrocentos e 

setenta e cinco mil euros (€ 475.000,00). 

III. Pelas infrações descritas, condeno o recorrente JOÃO RENDEIRO 

na coima única no montante de um milhão de euros (€ 1.000.000,00); 

IV. Mais condeno o recorrente JOÃO RENDEIRO na sanção acessória 

de inibição do exercício de funções de administração, direção, chefia 

ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 

(cinco) anos; 

V. Absolvo JOÃO RENDEIRO de todas as demais contraordenações 

imputadas pela CMVM na decisão impugnada; 

* 

VI. Condeno o recorrente PAULO GUICHARD pela prática das 

seguintes infrações: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: pela contraordenação consubstanciada na 

violação a título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto 

no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível, 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no 

montante de trezentos mil euros (€ 300.000,00); 
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b. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira 

da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco: pela contraordenação consubstanciada na pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de duzentos mil euros 

(€ 200.000,00);  

c. (iv) Relativamente ao fecho de posição e alocação de perdas no 

Credit Default Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030): pela 

contraordenação consubstanciada na violação, a título doloso, do dever 

de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. 

b), do Cód.VM, punível, nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM, numa coima no montante de duzentos mil euros (€ 

200.000,00); 

d. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”: pela prática de uma 

contraordenação, pela violação a título doloso e com erro sobre a 

ilicitude censurável, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do 

Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de cento e vinte e cinco mil euros (€ 

125.000,00); 
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e. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas 

de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: pela prática 

de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título doloso, 

do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. d), 

do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de trezentos e setenta e cinco mil euros (€ 

375.000,00); 

f. Relativamente à informação prestada aos clientes que 

subscreveram o segundo aumento de capital da Privado 

Financeiras, S.A.: pela prática de uma contraordenação 

consubstanciada na violação, a título doloso, do dever de qualidade de 

informação, previsto no art. 7.º do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do 

Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de cento e vinte e cinco mil euros (€ 

125.000,00); 

g. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: pela 

prática de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível, nos termos do art. 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de trezentos e vinte e 

cinco mil euros (€ 325.000,00).  

VII. Pelas infrações descritas, condeno o recorrente PAULO GUICHARD 

na coima única no montante de setecentos mil euros (€ 700.000,00); 
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VIII. Mais condeno o recorrente PAULO GUICHARD na sanção acessória 

de inibição do exercício de funções de administração, direção, chefia 

ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 5 

(cinco) anos; 

IX. Absolvo PAULO GUICHARD de todas as demais contraordenações 

imputadas pela CMVM na decisão impugnada; 

* 

X. Condeno o recorrente SALVADOR FEZAS VITAL pela prática das 

seguintes infrações: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: pela contraordenação consubstanciada na 

violação a título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto 

no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no 

montante de duzentos e cinquenta mil euros (€ 250.000,00); 

b. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira 

da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco: pela contraordenação consubstanciada na pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, 
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al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de duzentos mil euros 

(€ 200.000,00);  

c. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”: pela prática de uma 

contraordenação, pela violação a título doloso e com erro sobre a 

ilicitude censurável, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do 

Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de cem mil euros (€ 100.000,00); 

d. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas 

de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: pela prática 

de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título doloso, 

do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. d), 

do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de duzentos mil euros (€ 200.000,00); 

e. Relativamente à informação prestada aos clientes que 

subscreveram o segundo aumento de capital da Privado 

Financeiras, S.A.: pela prática de uma contraordenação 

consubstanciada na violação, a título doloso, do dever de qualidade de 

informação, previsto no art. 7.º do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1 e 2, do 

Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de cem mil euros (€ 100.000,00); 



 
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

1º Juízo 
Pr.Do Município, Ed Ex-Escola Prática de Cavalaria - 2005-345 Santarém 

Telef: 243090300   Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 51/15.0YUSTR 
Versão não confidencial 

 

716 

 

f. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: pela 

prática de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título 

negligente, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 389.º, n.º 1 e 2, e 402º/1, ambos do Cód.VM, punível nos termos do 

art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de 

setenta e cinco mil euros (€ 75.000,00). 

XI. Pelas infrações descritas, condeno o recorrente SALVADOR FEZAS 

VITAL na coima única no montante quatrocentos mil euros (€ 

400.000,00). 

XII. Mais condeno o recorrente SALVADOR FEZAS VITAL na sanção 

acessória de inibição do exercício de funções de administração, 

direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de 

quaisquer intermediários financeiros no âmbito de todas as 

atividades de intermediação em valores mobiliários ou outros 

instrumentos financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo 

período de 5 (cinco) anos; 

XIII. Absolvo SALVADOR FEZAS VITAL de todas as demais 

contraordenações imputadas pela CMVM na decisão impugnada; 

* 

XIV. Condeno o recorrente FERNANDO LIMA pela prática das seguintes 

infrações: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: pela contraordenação consubstanciada na 

violação a título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto 
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no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no 

montante de cento e vinte e cinco mil euros (€ 125.000,00); 

b. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira 

da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco: pela contraordenação consubstanciada na pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de cem mil euros (€ 

100.000,00);  

c. Relativamente à transferência de €40.000.000,00 a partir das contas 

de 25 SIV’s de Retorno Absoluto para a conta n.º 23282: pela prática 

de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título doloso, 

do dever de defesa do mercado, previsto no art. 311.º do Cód.VM, o que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. d), 

do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de cento e cinquenta mil euros (€ 

150.000,00);  

d. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: pela 

prática de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título 

negligente, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 389.º, n.º 1 e 2, e 402º/1, ambos do Cód.VM, punível nos termos do 
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art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de 

setenta e cinco mil euros (€ 75.000,00). 

XV. Pelas infrações descritas, condeno o recorrente FERNANDO LIMA 

na coima única no montante de duzentos mil euros (€ 200.000,00), 

que suspendo na sua execução durante o período de quatro (4) anos. 

XVI. Mais condeno o recorrente FERNANDO LIMA na sanção acessória 

de inibição do exercício de funções de administração, direção, chefia 

ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 2 

(dois) anos; 

XVII. Absolvo FERNANDO LIMA de todas as demais contraordenações 

imputadas pela CMVM na decisão impugnada; 

* 

XVIII. Condeno o recorrente PAULO LOPES pela prática das 

seguintes infrações: 

a. Relativamente à utilização, nos extratos enviados aos clientes, dos 

descritivos “Variação Potencial”, “Diferenças Cambiais”, “Leaving 

Seagull” e “MB Float”: pela contraordenação consubstanciada na 

violação a título doloso, do dever de qualidade de informação, previsto 

no art. 7.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do art. 389.º, n.º 1, al. a), e 2, do Cód.VM, punível 

nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no 

montante de cinquenta mil euros (€ 50.000,00);  

b. Relativamente à transferência da carteira própria para a carteira 

da “Estratégia” PIAP 25 de Credit Default Swaps com exposição ao 
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Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco: pela contraordenação consubstanciada na pela violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, n.º 1, 

do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos 

do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de duzentos mil euros 

(€ 200.000,00);  

c. Relativamente à transferência entre as carteiras das “Estratégias” 

PICL 8 e PIAP 27, de Credit Default Swaps com exposição ao 

Lehman Brothers já depois do anúncio público da falência deste 

Banco: pela contraordenação consubstanciada na violação, a título 

doloso, do dever de segregação patrimonial (transferência de CDS entre 

as carteiras das “Estratégias” PICL 8 e PIAP 27), previsto no art. 306.º, 

n.º 1, do Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do art. 398.º, al. b), do Cód.VM, punível nos termos do art. 

388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de duzentos 

mil euros (€ 200.000,00);  

d. Relativamente ao fecho de posição e alocação de perdas no Credit 

Default Swap GMAC CITIGROUP (Cód. 8000030): pela 

contraordenação consubstanciada na violação, a título doloso, do dever 

de segregação patrimonial, previsto no art. 306.º, n.º 1, do Cód.VM, o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do art. 398.º, al. 

b), do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do 

Cód.VM, numa coima no montante de duzentos mil euros (€ 

200.000,00); 

e. Relativamente ao processo de subscrição de “Obrigações de Caixa 

Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 1ª série” e “Obrigações de Caixa 
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Subordinadas BPP SA 2008/2018 – 2ª série”: pela prática de uma 

contraordenação, pela violação a título doloso e com erro sobre a 

ilicitude censurável, do dever de o intermediário financeiro atuar de 

modo a evitar ou reduzir o mínimo o risco da ocorrência de conflitos de 

interesses, previsto no art. 309.º, n.º 1, do Cód.VM, o que constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do art. 397.º, n.º 2, al. b), do 

Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, al. a), do Cód.VM, 

numa coima no montante de setenta e cinco mil euros (€ 75.000,00); 

f. Relativamente à informação prestada aos clientes, entre setembro e 

novembro de 2008, sobre a situação financeira do Banco: pela 

prática de uma contraordenação consubstanciada na violação, a título 

doloso, do dever de qualidade de informação, previsto no art. 7.º do 

Cód.VM, o que constitui contraordenação muito grave, nos termos do 

art. 389.º, n.º 1 e 2, do Cód.VM, punível nos termos do art. 388.º, n.º 1, 

al. a), do Cód.VM, numa coima no montante de cento e setenta e 

cinco mil euros (€ 175.000,00). 

XIX. Pelas infrações descritas, condeno o recorrente PAULO LOPES na 

coima única no montante de trezentos e setenta e cinco mil euros (€ 

375.000,00), que suspenso na sua execução pelo período de cinco (5) 

anos; 

XX. Mais condeno o recorrente PAULO LOPES na sanção acessória de 

inibição do exercício de funções de administração, direção, chefia ou 

fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer 

intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de 

intermediação em valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros (art. 404.º, n.º 1, al. c), do Cód.VM), pelo período de 3 

(três) anos; 
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XXI. Absolvo PAULO LOPES de todas as demais contraordenações 

imputadas pela CMVM na decisão impugnada; 

XXII. Mais julgo não verificada a prescrição do procedimento 

contraordenacional em relação às contraordenações pelas quais os 

recorrentes foram condenados. 

 

Custas 

 

Custas pelos arguidos, fixando-se a taxa de justiça para os recorrentes João 

Rendeiro e Paulo Guichard em 4,5 UC (quatro e meia unidades de conta) e para os demais 

em 4UC (quatro unidades de conta) – cfr. arts. 8º/7, e tabela III anexa ao Regulamento das 

Custas Processuais e arts. 93º/3 e 94º/3, ambos do RGCO. 

 

*** 

Deposite. 

 

D.s. 
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